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Леў Міхайлавіч Шакун нарадзіўся 

14 верасня 1926 г. у в. Браткава 
Капыльскага раёна Мінскай вобласці ў сям’і 
вясковых настаўнікаў.  

Пасля двухгадовага змагання з нямецка-
фашысцкімі захопнікамі ў партызанскім 
атрадзе, заканчэння Капыльскай 
дзесяцігодкі і працы адказным рэдактарам 
мясцовага радыёвяшчання 16-гадовы юнак у 
1945 г. быў прыняты на першы курс 
філалагічнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта, які скончыў з 
адзнакай у 1950 г. У 1953 г. датэрмінова 
абараніў кандыдацкую дысертацыю 
“Ужыванне іменных і займенных 
прыметнікаў у беларускай мове” і працаваў 
на кафедры беларускай мовы універсітэта 
старшым выкладчыкам, затым дацэнтам. У 
1965 г. абараніў доктарскую дысертацыю 
на тэму “Развіццё беларускай літаратурнай 
мовы”. З 1967 г. становіцца прафесарам і 

загадчыкам кафедры беларускай мовы Белдзяржуніверсітэта, якую ўзначальвае амаль 
26 гадоў. Л.М. Шакун падрыхтаваў 23 кандыдатаў філалагічных навук і 1 доктара 
філалагічных навук. 

Навуковая, педагагічная і грамадская дзейнасць Л.М. Шакуна адзначана ордэнам 
Айчыннай вайны 2 ступені, медалём імя Францыска Скарыны, медалём “Партызану 
Вялікай Айчыннай вайны 2 ступені”, шасцю іншымі медалямі, чатырма Ганаровымі 
граматамі Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларусі. У 1979 г. яму было прысвоена 
ганаровае званне Заслужанага работніка вышэйшай школы краіны. 
 
 
 
 
 
 

 

14.09.1926 – 06.11.1996 
“Пошукі нязведанага, недавер да 

ўсялякіх застылых догмаў, імкненне 
дайсці да ісціны – вось тыя чыннікі, 
што рухаюць няспынны прагрэс 
навукі” 

Леў Міхайлавіч Шакун 
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ПЛЕНАРНЫЯ  ПАСЯДЖЭННІ 

М. Прыгодзіч (Мінск, Беларусь) 
ПРАФЕСАР  ЛЕЎ  МІХАЙЛАВІЧ  ШАКУН 
ЯК  ВЫДАТНЫ  ДАСЛЕДЧЫК-БЕЛАРУСІСТ 

Лаканічныя радкі жыццяпісу сведчаць, што Леў Міхайлавіч Шакун, будучы 
вучоны-славіст, нарадзіўся 14 верасня 1926г. у вёсцы Браткава паблізу Цімкавічаў на 
Капыльшчыне ў сям’і вясковых настаўнікаў. Хлопчык рана страціў бацьку, але быў 
акружаны клопатам і любоўю старэйшай сястры і маці Марыі Хрысціянаўны – 
таленавітага педагога-філолага, якая пазней стане заслужанай настаўніцай Беларусі і ў 
ліку першых атрымае найвышэйшую дзяржаўную ўзнагароду былога СССР – ордэн 
Леніна. А яшчэ з маленства яго акружала роднае слова, капыльска-цімкавіцкая гаворка, 
якая дала Беларусі такіх выбітных асоб, як Кузьма Чорны, Цішка Гартны, Сцяпан 
Александровіч, Алесь Адамовіч, Анатоль Астрэйка, Алесь Гурло, Адам Русак, Янка 
Скрыган, Мікола Хведаровіч і інш. 
Рана стаўшы “галавой” у хаце, яму трэба было думаць і пра прадаўжэнне сямейнай 

прафесіі. Таму і вучыцца стараўся, і ў рабоце ад старэйшых не адставаў. Але чэрвень 
1941-га перакрэсліў падзеі на мірнае жыццё, пачалася вайна. Думаць пра вучобу не 
было калі, сям’я зарабляла на хлеб працай у гаспадароў вёскі Лешня і ў акрузе. А як 
толькі ў раёне зарадзіўся партызанскі рух, адразу ж была ўстаноўлена сувязь з 
партызанскім атрадам імя Чапаева. У хуткім часе фашысты сталі падазраваць сям’ю 
настаўнікаў. Літаральна ў апошні момант Льву і старэйшай сястры ўдалося пазбегнуць 
арышту, - у партызанскім атрадзе з’явіліся два новыя байцы. Больш як два гады 
нялёгкага партызанскага жыцця загартавалі юнака, выявілі лепшыя рысы характару. 
Толькі раненне не дазволіла камандзіру аддзялення штаба партызанскай брыгады імя 
Чапаева Мінскай вобласці Льву Шакуну ўліцца ў рэгулярную армію, і ён вярнуўся ў 
школу. Праз год, паспяхова здаўшы выпускныя экзамены і папрацаваўшы колькі часу 
адказным рэдактарам Капыльскага раённага радыёвяшчання, ён быў прыняты на 
першы курс філалагічнага факультэта БДУ. Адбылося гэта ў далёкім верасні 1945 года. 
Біяграфія вучонага з гэтага часу і да сумных дзён лістапада 1996 года была 

непарыўна звязана з Беларускім дзяржаўным універсітэтам.Студэнт, аспірант, 
выкладчык, дацэнт, прафесар, загадчык кафедры беларускай мовы – кожная прыступка 
яго службовай лесвіцы была плёнам удумлівага навуковага пошуку, сур’ёзнага 
стаўлення да даручанай справы. 
Ужо ў другой палове 50-х гадоў, толькі абараніўшы кандыдацкую дысертацыю 

“Ужыванне іменных і займенных форм прыметнікаў у беларускай мове” (1953), 
малады вучоны і педагог пачынае працу над будучай доктарскай дысертацыяй. У гэты 
час ён выкладае вучэбны курс сучаснай беларускай літаратурнай мовы і адначасова 
рыхтуе курс гісторыі беларускай літаратурнай мовы, упершыню у практыцы 
вышэйшай школы і айчынным мовазнаўстве ўвогуле пачынае чытаць лекцыі па новай 
дысцыпліне для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей БДУ і тагачаснага МДПІ імя 
М.Горкага. Ён выступае ў друку са шматлікімі навуковымі артыкуламі, з дакладам 
“Значэнне царкоўнаславянскай мовы ў развіцці беларускай літаратурнай мовы” (1958) 
на ІV Міжнародным з’ездзе славістаў, у Маскве па праблемах утварэння рускай 
нацыянальнай мовы ў сувязі з узнікненнем іншых славянскіх нацыянальных моў і інш. 
Адна за другой з друку выходзяць такія фундаментальныя працы вучонага, як 
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“Станаўленне і развіццё беларускай літаратурнай мовы” (1959), “Нарысы гісторыі 
беларускай літаратурнай мовы” (1960), “Гісторыя беларускай літаратурнай 
мовы”(1963), якія на доўгія гады сталі зыходнай асновай пры распрацоўцы многіх 
курсаў беларускага мовазнаўства ў ВНУ Беларусі, падрыхтоўцы дапаможнікаў, 
школьных падручнікаў. 
У 1965 годзе “без адрыву ад работы” (як напісана ў аўтабіяграфіі вучонага) Леў 

Міхайлавіч абараняе доктарскую дысертацыю “Развіццё беларускай літаратурнай 
мовы”. Гэтае даследаванне, ухваленае і падтрыманае акадэмікам В.І.Баркоўскім стала 
першай грунтоўнай працай новага ў беларусістыцы напрамку – гісторыі беларускай 
літаратурнай мовы. 
Нельга сказаць, што да Л.М.Шакуна не займаліся гісторыяй беларускай 

літаратурнай мовы. Але менавіта ён творча перапрацаваў дасягнутае, сістэматызаваў і 
класіфікаваў паасобныя факты і з'явы, раскрыў характар і сутнасць гістарычных змен, 
акрэсліў шляхі і перспектывы далейшага развіцця і ўзбагачэння нацыянальнай мовы 
беларусаў. З лёгкай рукі прафесара Л.М.Шакуна пачынаецца цэлая плеяда доктарскіх 
дысертацый, прысвечаных гісторыі беларускай мовы. Гэта даследаванні 
А.І.Жураўскага, У.В.Анічэнкі, М.Г.Булахава, А.М.Булыкі, Н.Т.Вайтовіч, А.І.Наркевіча, 
А.П.Груцы і інш. 
Вучоны не спыняецца на дасягнутым. Ён працягвае вывучаць пытанні, звязаныя з 

сацыяльным статусам беларускай мовы ў XX стагоддзі. Вынікам гэтага сталі 
"Практыкум па гісторыі беларускай літаратурнай мовы" (1978; другое выданне - 1986), 
падрыхтаваны ў сааўтарстве з прафесарам В.П.Краснеем, і цалкам перапрацаванае і 
істотна абноўленае выданне "Гісторыі беларускай літаратурнай мовы" (1984). У 
апошняй кнізе ў поўнай меры праявіліся яго навуковая эрудыцыя, шырыня 
лінгвістычных поглядаў, глыбіня пранікнення ў сутнасць моўных з'яў, вялікая ўвага і 
павага да навуковай і культурнай спадчыны беларускага народа, да вынікаў навуковых 
пошукаў і тэарэтычных высноў іншых даследчыкаў. I не выпадкова гэтая праца ў 1986 
г. была адзначана Дзяржаўнай прэміяй Беларусі. 
Даследаванне гісторыі беларускай літаратурнай мовы і стварэнне адпаведных 

вучэбных дапаможнікаў натхнілі Льва Міхайлавіча ўзяцца за напісанне гісторыі 
беларускага мовазнаўства. Асновай гэтай працы стала буйнейшая і, бадай, самая 
кампетэнтная і поўная ў Беларусі картатэка навуковых прац па беларускаму 
мовазнаўству, якую Л.М.Шакун ствараў на працягу ўсяго жыцця. Выдатнае веданне 
бібліяграфічнага матэрыялу, глыбокая арыентацыя вучонага ў самых разнастайных 
накірунках мовазнаўства, шматгадовая апрабацыя пакрысе рыхтуемых раздзелаў 
будучай кнігі пад час чытання адпаведнага спецкурса - усё гэта дазволіла стварыць 
"Гісторыю беларускага мовазнаўства" (1995) - першы ў беларусістыцы поўны летапіс 
станаўлення і развіцця беларускага мовазнаўства як навукі. 
Амаль 26 гадоў узначальваў Л.М.Шакун кафедру беларускай мовы, якая пры ім 

стала сапраўдным каардынатарам і прапагандыстам усяго новага і перадавога ў 
беларусазнаўстве. Менавіта пад кіраўніцтвам Л.М.Шакуна тут быў распрацаваны і 
выдадзены першы ў Беларусі цыкл навучальных дапаможнікаў па ўсіх універсітэцкіх 
курсах беларускага мовазнаўства, якімі і сёння карыстаюцца не толькі навукоўцы, 
студэнты і выкладчыкі вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў, але і 
настаўнікі агульнаадука-цыйных школ, вучні старэйшых класаў. Для апошніх ім у 
сааўтарстве з прафесарам А.М.Бардовічам падрыхтаваны капітальны "Марфемны 
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слоўнік беларускай мовы (1975; другое выданне - 1989), дзе прыводзіцца каля 75 тысяч 
лексем з чляненнем іх на структурна-сэнсавыя часткі. У гэты ж час Л.М.Шакун стварае 
і спецыяльны навучальны дапаможнік "Словаўтварэнне" (1978), у якім апісваюцца 
словаўтваральныя сродкі беларускай мовы і ўсе важнейшыя спосабы беларускага 
словаўтварэння, прыводзяцца звесткі аб распрацоўцы тэорыі словаўтварэння. 
У апошнія гады жыцця Л.М.Шакун актыўна вывучаў пытанні, звязаныя з 

вызначэннем месца і ролі пісьменнікаў і грамадскіх дзеячаў ў фарміраванні і развіцці 
літаратурнай мовы (у прыватнасці, Францыска Скарыны, Івана Насовіча, Браніслава 
Тарашкевіча, Якуба Коласа, Кандрата Крапівы), беларуска-польскія і беларуска-рускія 
міжмоўныя кантакты і інш. 80-90-я гады ХХ ст. азнаменаваліся выхадам многіх 
грунтоўных прац вучонага ў замежным друку, найперш у польскіх, нямецкіх, рускіх 
лінгвістычных часопісах і тэматычных зборніках. 3 1995 г. Л.М.Шакун разам са сваімі 
вучнямі і калегамі па працы В.П.Краснеем, Л.І.Сямешка, М.Р.Прыгодзічам працаваў 
над беларускай часткай міжнароднага праекта "Змены ў сучасных славянскіх мовах. 
1945-1995”, які рыхтаваўся пад кіраўніцтвам Польскай акадэміі навук і быў 
прымеркаваны да чарговага Міжнароднага з'езда славістаў (манаграфія па беларускай 
мове выйшла ў Аполе ў 1998 годзе). 
Адным з важнейшых накірункаў дзейнасці вучонага была падрыхтоўка філолагаў 

вышэйшай кваліфікацыі. Працуючы са студэнтамі ў спецсемінарах, прывіваючы ім 
любоў да таямніц роднага слова праз умела падабраныя тэмы дакладаў і 
паведамленняў, курсавых і дыпломных работ, Л.М Шакун спакваля прыводзіў лепшых 
і найбольш падрыхтаваных у вялікую навуку. Больш за два дзесяткі яго выхаванцаў 
сталі кандыдатамі і дактарамі навук, некаторыя загадваюць новастворанымі кафедрамі 
не толькі ў БДУ, але і ў іншых ВНУ, нават за мяжой. А колькі кандыдатаў і дактароў 
навук удзячны Льву Міхайлавічу як апаненту, рэцэнзенту, нарэшце як старшыні 
спецыялізаванага Савета па абароне дысертацый! 
Выключная навуковая эрудыцыя, шырокі філалагічны кругагляд, бліскучае 

аратарскае майстэрства забяспечылі нязменны поспех вучонаму пад час яго шматлікіх 
камандзіровак у Аўстрыю, Балгарыю, Германію, Польшчу, Югаславію і іншыя краіны, 
дзе ён не толькі чытаў лекцыі, але і праводзіў грунтоўныя навуковыя кансультацыі па 
актуальных праблемах беларускага мовазнаўства. 
Плённая навукова-педагагічная дзейнасць вучонага непарыўна была звязана з 

грамадскай: амаль дваццаць гадоў Л.М.Шакун быў старшынёй двух спецыялізаваных 
саветаў па абароне кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый пры БДУ і членам 
аналагічных саветаў у Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі; больш 
10 гадоў узначальваў секцыю мовы і літаратуры пры навукова-тэхнічным савеце 
МінВНУ Беларусі, быў намеснікам старшыні секцыі роднай мовы і літаратуры 
навукова-тэхнічнага савета па вышэйшай філалагічнай адукацыі пры МінВНУ СССР, 
адказным рэдактарам філалагічнай серыі “Весніка БДУ”, уваходзіў у склад многіх 
іншых рэдакцыйных калегій і саветаў, з’яўляўся адным з аўтараў і навуковым 
кансультантам усіх буйнейшых энцыклапедычных выданняў, у тым ліку і апошняй 
шматтомнай “Беларускай энцыклапедыі”. На філалагічным факультэце Л.М.Шакуна 
ведалі як надзвычай прынцыповага і бескампраміснага члена вучонага савета, 
шматвопытнага метадыста і педагога, думка якога станавілася вызначальнай пры 
вырашэнні тых ці іншых праблем факультэцкага жыцця.  
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Шматгранная плённая навуковая, педагагічная і грамадская дзейнасць Л.М.Шакуна 
адзначана ордэнам Айчыннай вайны 2 ступені, медалём імя Францыска Скарыны, 
медалём “Партызану Вялікай Айчыннай вайны 2 ступені” шасцю іншымі медалямі, 
чатырма ганаровымі граматамі Прэзідыўма Вярхоўнага Савета Беларусі, Ганаровымі 
граматамі і знакамі розных міністэрстваў, рэктарата. Яму было нададзена ганаровае 
званне Заслужанага работніка вышэйшай школы рэспублікі. 
Прыйшоўшы ў БДУ 16-гадовым юнаком пасля двухгадовага змагання з нямецка-

фашысцкімі захопнікамі ў партызанскім атрадзе, Леў Міхайлавіч Шакун на працягу 
ўсяго свайго жыцця быў для нас прыкладам сапраўднага вучонага і педагога, які на 
ўсіх накірунках сваёй шматстайнай дзейнасці праяўляў высокія прафесійныя веды і 
ўменні, невычэрпную працавітасць, дысцыплінаванасць і патрабавальнасць, чым 
заслужыў шырокае прызнанне і выключную павагу ў вучоных нашай краіны і далёка за 
яе межамі, педагагічнай грамадскасці Беларусі, сваіх вучняў і выхаванцаў. Шчыры 
суразмоўца, цікавы апавядальнік, удумлівы даследчык-філолаг, клапатлівы бацька і 
сын, мяккі і тактоўны выхавацель, урэшце – бескампрамісны спартыўны балельшчык 
мінскага “Дынама” і зборнай Беларусі, з тонкім густам меламан, душа любой 
сяброўскай кампаніі – такім ён застанецца ў памяці ўсіх, хто яго ведаў. 

V Міжнародная навуковая канферэнцыя “Мова-літаратура-культура” з’яўляецца 
добрай нагодай ацаніць уклад прафесара Л.М.Шакуна ў беларусістыку і славістыку 
ўвогуле, яшчэ раз прааналізаваць працы вучонага, што сталі класікай айчыннай 
філалогіі.  

А. Браун (Юта, ЗША) 
ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО СДВИГА ВО ВРЕМЕННОЙ  
ПЕРСПЕКТИВЕ ПО ДАННЫМ ОПРОСА СТУДЕНТОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
РЕФЕРАТ. Данное исследование изучает степень достижения сдвига в языке или 

его сохранения на протяжении четырех поколений в Беларуси. В частности, данное 
исследование изучает лингвистическую однородность и разнохарактерность, как 
ключевые факторы, возможно, способствующие сдвигу в языке или его сохранению в 
домашней среде. Последнюю допустимо охарактеризовать, как крепость в сохранении 
языка.  
В попытке получить информацию о сдвиге или поддержании языка в течение 4-х 

поколений в Беларуси, была разработана анкета для данного исследования, в которую 
были включены вопросы о языках общения опрашиваемых с их бабушками и 
дедушками, родителями, супругами и детьми. Кроме того, данное исследование 
изучает степень поддержки сохранения белорусского языка среди отвечающих, о чем 
свидетельствовали данные, о языке общения с супругами и детьми, включая будущее 
общение с детьми тех, которые пока в браке без детей, или одиноки. В заключении, 
вопрос сдвига в языке или его сохранения поддается анализу сквозь призму 
беспокойства (или отсутствие того) о будущем белорусского языка и о степени 
отражения данного беспокойства в употреблении языка с детьми, а также с будущими 
детьми.  

ВВЕДЕНИЕ 
Изучение сдвига в языке и его поддержание предоставляет прямое и надежное 

доказательство степени приобщения, которое произошло в этнической группе. Fishman 
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(1972) в своем конструктивном докладе о поддержании языка и языковом сдвиге 
написал, что изучение поддержания языка и языкового сдвига касается взаимоотношения 
между изменениями (или стабильностью) в структуре использования языка с одной 
стороны, и текущими психологическими и культурными процессами с другой стороны, в 
этносах, которые используют более чем один способ общения в группе или между 
группами. Ссылаясь на предыдущее исследование на тему лингвистически смешанных 
браков (Castonguay, 1981; Grenier, 1984; Carisse, 1969), Stevens (1985) предложил, что 
“вероятнее всего, жены, а не мужья в лингвистически смешанных браках употребляют их 
материнский язык”. С другой стороны, Rivers (2003) в своем исследовании среди 
студентов в Казахстане установил, что женщины чаще, чем мужчины, растят своих детей, 
используя язык отличный от казахского, частично благодаря социо-экономическим 
преимуществам, предоставленным русскоговорящим, скорее, чем говорящим на 
казахском языке. 

Döpke (1990) также анализировал соответственный вклад матерей и отцов в обучение 
языку меньшинств в смешанных браках. В отличие от предыдущего исследования 
(Rondal, 1980; Barton and Tomasello, 1994; Hummel, 1982), характеризирующего роли 
матери и отца с их детьми, как взаимодополняющие в приобретении одного языка, 
несмотря на вид и количество взаимодействия, Döpke заявил, что “качество отцовского 
вклада по сравнению с материнским на самом деле может быть превосходящим в 
передаче языка”. Помимо относительного вклада супругов в смешанных браках, 
вероятность сохранения языка меньшинства или языка низшего статуса остается намного 
большей в браках между людьми одноязычного сообщества, чем в смешанных браках, в 
которых, как утверждают Kibrik (1991) и Giles (1977), язык высшего статуса, возможно, 
имеет больше шансов стать языком домашнего общения. Kloss (1966) цитирует 
“отношение большинства к языку или группе,” как двойственный фактор, способный 
содействовать, либо поддержанию языка, либо его сдвигу. В случае Беларуси, можно 
сказать, что национальный язык служит, прежде всего, в качестве “символа этнической 
принадлежности” (Crystal, 2000), а не практического языка. Роль последнего выполняет 
доминирующий двойник белорусского, а именно: русский язык. Хотя престиж языка, 
вместе с экономическими и политическими факторами, играет важную роль в 
воздействии на языковой сдвиг или его поддержание, следующие факторы, указанные 
Clyne (1991), возможно, имеют определенное языковое применение, касающееся 
двуязычных семей. К примеру, отношение к поддержанию языка среди говорящих на 
греческом и сербохорватском языках, заметно отличается от отношения немцев, 
мальтийцев или голландцев. Предыдущие, более чем последние, защищают убеждение в 
том, что социальные и политические преимущества, связаны с поддержанием языка. 
Данное исследование изучает поддержание и сдвиг в языке среди белорусских 

студентов, рассматривая вначале язык, на котором они говорят с бабушками, дедушками 
и с родителями. Если доказательство языкового сдвига существует, тогда возникает 
вопрос в том, достаточно ли будет “использования чрезвычайных мер” (Kibrik, 1991), 
чтобы остановить волну русского языка. Согласно Clyne (1991), отношение общества 
среди последующих поколений играет важную роль в определении судьбы спадающего 
языка. Schenker (1995) оптимистически писал, что человеческие коллективы всегда 
стремились узнать свое происхождение. Сдерживаемые лингвистическими, племенными, 
или религиозными связями, сообщества, по обыкновению, проверяют силу их союза, 
изучая его возраст и происхождение, в том числе язык. Dorian (1999) также 
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соглашается, что язык предков, единит людей с их наследием таким образом, что 
просто не существует тому замены. Осознание именно этого, вдохновляет так много 
внуков третьего поколения иммигрантов, изучать язык, добровольно оставленный их 
бабушками и дедушками. 

Данные по месту рождения родителей 
Участвующие в опросе, ответили на следующие вопросы:  
“Страна, в которой родился Ваш отец (указать республику)” и  
“Страна, в которой родилась Ваша мать (указать республику).”  
Данное исследование проведено для того, чтобы выявить демографический состав 

семей. Так как, из-за преобладания русского языка в Беларуси, взаимосвязь между 
местом рождения и языковым сдвигом или поддержанием языка, прослеживается в 
незначительной степени. Действительно, прошлое исследование (Stevens, 1985; Kibrik, 
1991) показывает, что характеристики места рождения, имеют малый эффект, либо 
совсем не имеют никакого эффекта на сохранение материнского языка, если родители 
совсем не говорят на материнском языке или говорят на разных языках с их детьми. 
А) Место рождения отца: 
Из 559 студентов, участвующих в исследовании, 
444 (79,4%) указали, что их отец родился в Беларуси; 
75 (13,4%), что он родился в России и  
22 (3,9%) - на Украине.  
Соответственно, частота рождений в других странах и бывших республиках 

Советского Союза снизилась до незначительных уровней.  
Б) Место рождения матери:  
Исследование показало, что частота рождения матери в Беларуси - 476 или 85,3% 

опрашиваемых, и это превышает частоту рождения отца в Беларуси - 444 или 79,4%.  
Таблица 1 показывает комбинированные отцовские и материнские данные места 

рождения. Однако, с целью статистического анализа, таблица всего лишь показывает 
четыре самых часто указываемых места (Беларусь, Россия, Украина, и Польша), наряду 
с остальными местами рождения под кодировкой “Другое.” 
Таблица 1: Комбинационная таблица мест рождения отца по сравнению с местами рождения 
матери, как подсчитанные, так и статистически ожидаемые: 

Место рождения матери Место рождения отца 
Беларусь Россия Украина Польша Другое 

Итоги 

Подсчитано 391 40 6 3 4 444 Беларусь 
Ожидаемо 378,1 46,1 8,7 4,0 7,1 444,0 
Подсчитано 53 14 4 2 2 75 Россия 
Ожидаемо 63,9 7,8 1,5 0,7 1,2 75,0 
Подсчитано 17 4 1 0 0 22 Украина 
Ожидаемо 18,7 2,3 0,4 0,2 0,4 22,0 
Подсчитано 2 0 0 0 0 2 Польша 
Ожидаемо 1,7 0,2 0,0 0,0 0,0 2,0 
Подсчитано 13 0 0 0 3 16 Другое 
Ожидаемо 13,6 1,7 0,3 0,1 0,3 16,0 
Подсчитано 476 58 11 5 9 559 Итоги 
Ожидаемо 476,0 58,0 11,0 5,0 9,0 559,0 

Chi-Squared: χ² = 52.447; df = 16; α (2-tailed) = .000 
Среди ответивших, родившихся в экзогамных браках, большинство указали 

Беларусь и Россию, как места рождения их родителей. За исключением белорусско-
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польских экзогамных браков, данные показали меньше белорусско-русских 
экзогамных браков, в которых отцы родились в Беларуси, а матери родились за 
пределами страны, чем в которых матери родились в Беларуси, а отцы родились за 
пределами страны. 

ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Данное исследование пытается ответить на два вопроса:  
• наблюдается ли языковой сдвиг на протяжении четырех поколений в 

направлении от белорусского языка к русскому? 
• Набирает ли поддержку идея по сохранению белорусского языка среди 

опрашиваемых, отраженная в ответах по поводу беспокойства о будущем этого языка, 
а также о языке общения с супругами, детьми или будущими детьми?   

ПОДХОД И МЕТОДИКА 
Данное исследование отражает ответы на опрос, проведённый в 2001 году среди 

559-ти белорусских студентов, обучавшихся в восьми разных высших учебных 
заведениях. Данные были собраны в трех городских центрах Беларуси (Минске, 
Гродно, и Витебске), используя анкету, разработанную по образцу анкет, которые 
применяли Сamelot Marshal (2000) на Украине и William Rivers (2003) в Казахстане. 
Каждый из городов выделеных в этом исследовании несет в себе уникальную историю 
с точки зрения географии, а также лингвистики. 
Участвующим был предоставлен выбор заполнения анкеты на белорусском или 

русском языках. Всеобщее распределение анкет, розданных в каждом городе, 
приблизительно одно и тоже (Минск = 200, Витебск = 180, Гродно = 179). Таким же 
образом, частота ответов в каждом городе показала приблизительно равное 
распределение среди полов.  
Каждому участнику опроса было предложено заполнить анкету либо на 

белорусском, либо на русском языках. Частота выбора анкет на белорусском по 
сравнению с анкетами, заполненными студентами на русском языке, отличилась 
значительно. 73 или 13,1% опрашиваемых заполнили анкеты на белорусском языке, в 
то время, как 486 человек или 86,9% заполнили анкеты на русском. 
Возраст ответивших в основном составил категорию от 18 до 21-го года. 

Следовательно, выборка представляет поколение, получившее большую часть своего 
образования после того, как Беларусь объявила независимость в 1991 году. 

ПОЛУЧЕННЫЕ ДАННЫЕ 
Данное исследование стремится прояснить, до какой степени происходит 

возможный языковой сдвиг на протяжении четырех поколений, делая выводы из 
ответов на вопрос: “На каком языке Вы говорили со своей семьей в детстве с отцом, 
матерью, бабушкой по материнской линии, бабушкой по отцовской линии, дедушкой 
по материнской линии, дедушкой по отцовской линии?” Вдобавок, участвующие 
ответили на вопросы о языке, на котором они будут говорить с супругом или с 
супругой, с детьми и с будущими детьми. 

Указанный язык, употребляемый с бабушкой и дедушкой. 
На вопрос о языке, 275 или 55,3% и 272 или 53,1% опрошенных, указали, что 

говорили в детстве на русском языке с дедушками по отцовской и материнской линиям 
и 227 или 52,9% и 266 или 49,6% с бабушками по отцовской и материнской линиям 
соответственно. Значительно меньше участвующих ответили, что они говорили на 
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смешанном белорусско-русском языке (129 или 26% и 140 или 27,3% с дедушками по 
отцовской и материнской линиям соответственно; 138 или 26,3% и 150 или 28,0% с 
бабушками по отцовской и материнской линиям соответственно). 
Данных о белорусском языке, как языке общения с бабушкой и дедушкой было 

относительно мало. 58 или 11,7% и 59 или 11,7% опрошенных, говорили с дедушками 
по отцовской и материнской линиям соответственно; 65 или 26,3% и 70 или 13,1% с 
бабушками по отцовской и материнской линиям соответственно.  

Указанный язык, употребляемый с родителями. 
Исследование показало, что употребление русского языка среди опрашиваемых с 

их родителями в детстве, значительно превышает употребление русского языка, на 
котором они говорят с бабушками и дедушками (382 или 70,1% и 376 или 69% с отцом 
и матерью соответственно). В процентном отношении, ответы о смешанном 
белорусском и русском языках в общении с родителями, понизились (116 или 21,3% и 
112 или 20,6% соответственно), в то время как ответы о белорусском резко упали (30 
или 5,5% и 36 или 6,6% соответственно). 
Таблице 2 показывает, кто из опрашиваемых, вырос в лингвистически однородной 

среде, а кто в разнохарактерной.  
Таблица 2:Комбинационная таблица языка общения в детстве с отцом по сравнению с языком 
общения в детстве с матерью, как подсчитанного, так и статистически ожидаемого. 

Язык общения в детстве с матерью Язык общения в 
детстве с отцом Бел. Бел-рус. Бел-пол. Рус. Другой 

Итоги 

Подсчитан
о 

25 1 0 3 0 29 Бел. 

Ожидаемо 1,9 5,9 0,4 20,0 0,7 29,0 
Подсчитан
о 

4 96 1 11 4 116 Бел-рус. 

Ожидаемо 7,7 23,7 1,5 80,1 3,0 1160 
Подсчитан
о 

0 0 6 0 0 6 Бел-пол. 

Ожидаемо 0,4 1,2 0,1 4,1 0,2 6,0 
Подсчитан
о 

7 14 0 359 1 381 Рус. 

Ожидаемо 25,3 77,9 4,9 263,1 9,8 381,0 
Подсчитан
о 

0 0 0 2 9 11 Другой 

Ожидаемо 0,7 2,2 0,1 7,6 0,3 11,0 
Подсчитан
о 

36 111 7 375 14 543 Итоги 

Ожидаемо 36,0 111,0 7,0 375,0 14,0 543,0 

Chi-Squared: χ² = 1426,884; df = 16; α (2-tailed) = .000 
Подавляющее большинство ответивших указало, что они говорили на русском 

языке с их матерью и отцом в детстве (359). Смешанный белорусско-русский язык 
получил второе высшее количество ответов (96) по сравнению с белорусским, 
получившим третье количество ответов (25). Материнское употребление смешанного 
белорусско-русского языка и отцовское употребление русского получили количество 
ответов (14). А отцовское употребление смешанного белорусско-русского языка и 
материнское употребление русского языка, получили количество ответов (11). 

Указанный язык, употребляемый супругами в семье. 
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Чтобы исследовать продолжается ли языковой сдвиг во взрослых супружеских 
отношениях, данное исследование сравнивает ответы участников на вопрос: “На каком 
языке Вы говорите дома в настоящий момент с Вашим мужем или женой?” с 
вопросами о языке, на котором они говорили в детстве с родителями. Только чуть 
больше половины опрашиваемых ответило на вопрос о языке среди супругов, 
возможно из-за молодого возраста участников опроса. Чтобы избежать возможной 
сверхрепрезентации одного или другого пола, была составлена следущая 
комбинационная таблица. 
Таблица 3: Комбинационная таблица языков общения с супругом или супругой, как подсчитанные, 
так и статистически ожидаемые. 

Пол Язык общения с 
супругом/супругой Мужчина Женщина 

Итоги 

Подсчитано 9 5 14 Белорусский 
Ожидаемо 7,0 7,0 14,0 
Подсчитано 27 19 46 Бел-рус 
Ожидаемо 23,0 23,0 46,0 
Подсчитано 1 1 2 Бел-пол 
Ожидаемо 1,0 1,0 2,0 
Подсчитано 114 123 237 Русский 
Ожидаемо 118,5 118,5 237,0 
Подсчитано 6 9 15 Другой 
Ожидаемо 7,5 7,5 15,0 
Подсчитано 157 157 314 Итоги 
Ожидаемо 157,0 157,0 314,0 

Chi-Squared: χ² = 3,476; df = 4; α (2-tailed) = .482 
Вышеприведенная комбинационная таблица показывает, что больше мужчин, чем 

женщин указало белорусский, как язык общения с супругами; c другой стороны большее 
число женщин, чем мужчин указало русский, как язык общения с супругами. Мужчины 
отдали большее предпочтение смешанному белорусско-русскому языку, чем женщины, в 
то время, как ответы мужчин и женщин о смешанном белорусско-польском языке 
оказались равными. В исследовании ответы женатых мужчин и замужних женщин 
представлены пропорционального, количество ответов мужчин и женщин каждое 
равняется 157. 
Из 314-ти участвующих, ответивших на вопрос о языке общения с супругами, 237 

(75,5%) указали, что они говорят по-русски с их супругом/ супругой; ответы о 
смешанном белорусско-русском языке, в общем, составили 46 (14,6%), в то время, как 
всего лишь 14 ответивших (4,5%) указали белорусский, как язык общения с их 
супругами. Другие 15 ответивших (4,8%) указали языки или комбинацию таковых под 
категорией “Другое.” 

Указанный язык, употребляемый с детьми и будущими детьми. 
Данное исследование стремится определить дальнейший языковой сдвиг в общении 

с детьми в семье. Участвующие ответили на два вопроса, касающиеся языка общения с 
детьми:  

1) “На каких языках Вы говорите дома в настоящий момент с детьми?” и  
2) “На каком языке Вы хотели бы воспитывать своих детей?” 
Указанный язык, употребляемый с детьми:  
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Ответы участников на первый вопрос близко походили на ответы о языке общения 
с супругами. На поставленный вопрос отвечало 289 участвующих, что составило 51,7% 
всех участников опроса. Из них 225 (77,9%) указали, что они говорят по-русски с их 
детьми, в то время, как только 15 участников (5,2%) ответили, что они говорят с их 
детьми по-белорусски. Указали смешанный белорусско-русский язык - 41 (14,2%) из 
289 участвующих. 
Чтобы исследовать до какой степени лингвистическая однородность в браках 

влияет на языки общения с детьми в семье, исследование сравнило язык общения с 
супругами с языком общения с детьми в семье, что показано в Таблице 4. 
Таблица 4: Комбинационная таблица языков общения с супругом/супругой по сравнению с языками 
общения с детьми в семье, подсчитанных и статистически ожидаемых. 

Язык общения с детьми дома Язык общения с 
супругом/супругой Белорусский Бел/Рус Русский Другой 

Итоги 

Подсчитан
о 

9 0 0 0 9 Белорусск
ий 

Ожидаемо 0,4 1,3 7,0 0,2 9,0 
Подсчитан
о 

2 36 1 0 39 Бел/Рус 

Ожидаемо 1,9 5,6 30,5 1,0 39,0 
Подсчитан
о 

1 0 0 0 1 Бел/Пол 

Ожидаемо 0,0 0,1 0,8 0,0 1,0 
Подсчитан
о 

1 2 205 1 209 Русский 

Ожидаемо 10,2 29,9 163,4 5,5 209,0 
Подсчитан
о 

0 0 2 6 8 Другой 

Ожидаемо 0,4 1,1 6,3 0,2 8,0 
Подсчитан
о 

13 38 208 7 266 Итоги 

Ожидаемо 13,0 38,0 208,0 7,0 266,0 

Chi-Squared: χ² = 602,.561; df = 12; α (2-tailed) = .000 
Вышеизложенные данные показывают, что 9 из 13 участвующих, которые 

ответили, что они говорят по-белорусски с их детьми, также говорят по-белорусски с 
их супругом/супругой, что составляет значительное отклонение от ожидаемого 
подсчета. Отсутствие ответов о русском языке у тех, кто указал белорусский, как язык 
общения с их супругом/супругой, также значительно отклонилось от ожидаемого 
подсчета. Значительно выше ожидаемого оказалось число ответивших, которые 
указали смешанный белорусско-русский, как язык общения с их супругами и детьми 
(36 по сравнению с 5,6). За исключением 4-х ответивших, те, которые указали русский, 
как язык общения с их супругами, в подавляющем большинстве заявили, что они 
говорят по-русски со своими детьми. 

Указанный язык, употребляемый с будущими детьми. 
Касательно второго из двух вопросов, “На каком языке Вы хотели бы воспитывать 

детей?” постановка слов в вопросе превращает проблему языка общения с детьми в 
предположительную, тем самым, возможно, объясняя высшее количество ответов, чем 
на вопрос о языке общения с детьми. Таблица 5 сравнивает данные языка общения с 
супругами по сравнению с языком общения с будущими детьми. 
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Таблица 5: Комбинационная таблица языков общения с будущими детьми по сравнению с языками 
общения с супругом/супругой, подсчитанные и статистически ожидаемые. 

Язык общения с будущими детьми Язык общения с 
супругом/супругой Бел Рус Бел и Рус 

одинаково 
Другой 

Итоги 

Подсчитано 10 1 3 0 14 Бел 
Ожидаемо 2,0 6,2 5,7 0,1 14,0 
Подсчитано 15 3 27 1 46 Бел-рус 
Ожидаемо 6,6 20,4 18,6 0,4 46.0 
Подсчитано 1 0 1 0 2 Бел-

пол Ожидаемо 0,3 0,9 0,8 0,0 2,0 
Подсчитано 17 131 87 2 237 Рус 
Ожидаемо 34,0 104,9 95,9 2,3 237,0 
Подсчитано 2 4 9 0 15 Другой 
Ожидаемо 2,1 6,6 6,1 0,1 15,0 
Подсчитано 45 139 127 3 314 Итоги 
Ожидаемо 45,0 139,0 127,0 3,0 314,0 

Chi-Squared: χ² = 88,778; df = 12; α (2-tailed) = .000 
Из 14 ответивших, которые указали белорусский, как язык общения с их 

супругами, 10 ответили, что они хотели бы воспитывать своих детей, говоря на 
белорусском языке. Только 1 человек из 14 участников, которые указали белорусский, 
как язык общения с их супругами, заявил, что он хотел бы говорить по-русски, и 3 
человека ответили, что хотели бы говорить как по-белорусски, так и по-русски в 
равной степени. Немного свыше половины 27 из 46 ответивших, говорящих на 
смешанном белорусско-русском языке с их супругами, также указали, что они хотели 
бы воспитывать детей, общаясь с ними, как на белорусском, так и на русском языках.  
Примечательно, что тех, кто указал смешанный белорусско-русский язык, как язык 

общения с их супругами, больше, чем статистически ожидаемое количество, 
желающих воспитывать детей, говоря только на белорусском языке (15 против 6,6). Из 
237 ответивших, которые указали русский, как язык общения с супругами, 131 сказали, 
что они также хотели бы воспитывать детей, говоря на русском языке, по сравнению 
только с 17, которые заявили, что хотели бы говорить на белорусском языке. Многие 
ответившие, которые указали русский, как язык общения с супругами, заявили, что они 
хотели бы воспитывать своих детей, общаясь, как на белорусском, так и на русском 
языках (87). Участники, которые указали белорусский, как язык общения с супругами, 
проявили меньше желания поддерживать параллельное использование двух языков в 
доме, чем ответившие, которые указали русский язык, как язык общения с супругами. 
10 из 14 ответивших указали, что они хотели бы воспитывать своих детей в 
одноязычной среде белорусского языка, по сравнению с 131 из 273 ответивших, 
которые указали, что они хотели бы воспитывать своих детей в одноязычной среде 
русского языка. 

Проявленное участниками опроса беспокойство о будущем белорусского языка. 
Ответы участников на вопрос: “Беспокоитесь ли Вы о будущем белорусского языка 

в Вашей стране?”, проясняют позицию среди студентов по отношению к их родному 
белорусскому языку и представляют наиболее точный показатель будущего языка. 
Опрашиваемым был предоставлен выбор ответить на поставленный вопрос “да” или 
“нет”. Ответы “да” поднимают вопрос, принимают ли участники опроса активное 
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участие в поощрении и передаче белорусского языка от одного поколения к другому. 
Сравнивая ответы на вышеуказанные вопросы, данное исследование пытается 
рассмотреть, насколько положительные ответы участников опроса об их беспокойстве 
за судьбу белорусского языка, связаны с практическим обучением детей в семье 
белорусскому языку или с их желанием использовать белорусский язык, как язык 
общения с будущими детьми. Результаты показаны ниже в Таблице 6. 
Таблица 6: Комбинационная таблица языков общения участников опроса с детьми в семье и с 
будущими детьми с их ответом на вопрос относительно беспокойства о будущем белорусского 
языка, подсчитанные и статистически ожидаемые. 

Беспокойство о будущем белорусского языка Язык общения с детьми и с 
будущими детьми Да Нет 

Итоги 

Подсчитано 79 1 80 Белорусский 
Ожидаемо 55,9 24,1 80,0 
Подсчитано 74 124 198 Русский 
Ожидаемо 138,4 59,6 198,0 
Подсчитано 218 34 252 Бел и Рус 

одинаково Ожидаемо 176,2 75,8 252,0 
Подсчитано 3 2 5 Другой 
Ожидаемо 3,5 1,5 5,0 
Подсчитано 374 161 535 Итоги 
Ожидаемо 374,0 161,0 535,0 

Chi-Squared: χ² = 164,498; df = 3; α (2-tailed) = .000 
Ответившие, которые выразили желание воспитывать детей говоря на белорусском, 

в подавляющем большинстве выразили беспокойство о будущем языка. 79 из 80 
ответивших, ответили “да” на вопрос: “Беспокоитесь ли вы о будущем белорусского 
языка?”. Напротив, почти вдвое больше ответивших, которые выразили желание 
воспитывать детей, общаясь на русском языке, ответили “нет” по поводу вопроса о 
беспокойстве за судьбу белорусского языка, чем те, которые сказали “да” (124 по 
сравнению с 74 соответственно). Из 252 ответивших, которые, выразили желание 
воспитывать детей, общаясь с ними как на белорусском, так и русском языках, 218 
выразили беспокойство о будущем языка. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Приведённые данные указывают на то, что языковой сдвиг от белорусского языка к 

русскому постепенно на протяжении поколений развивается следующим образом, если 
судить по ответам, участников опроса о белорусском языке общения в семье: язык 
общения с бабушкой и дедушкой - 26,3% (общение с бабушкой по отцовской линии – 
наивысший ответ среди опрошенных); язык общения с отцом и матерью - 5,5% и 6,6% 
соответственно; язык общения с супругом/супругой – 4,5%; и язык общения с детьми – 
5,2%. 
Преобладание ответов о смешанном белорусско-русском языке в данном 

исследовании заслуживает особого внимания. По мере того, как люди из сельской 
местности переселялись в города, смешанный белорусско-русский язык или трасянка, 
все больше и больше распространялся в городских центрах Беларуси. Сторонники 
белорусского языка выразили оправданное беспокойство о том, что они видят в этом 
языковое слияние, ведущее к путанице языков. Белорусский языковед Плотников 
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(2000) провел различие между дилеммой смешанной речи в Беларуси и на Украине, 
чтобы проиллюстрировать безотлагательность проблемы в Беларуси: 
Смешанный украинско-русский язык, или суржик, благодаря более стремительной 

политике о языке на Украине не имеет шанса уцелеть из-за его исключительно низкого 
социального престижа. Политика официального владения двумя языками в нашей 
стране на практике официально укрепляет статус трасянки как широко 
распостраненного способа устного общения и делает борьбу за культуры русского и 
белорусского языков безрезультатной. 
Если принять эту точку зрения, то относительно общее употребление смешанного 

белорусско-русского языка имеет потенциал возрастать с каждым последующим 
поколением, по причине замешательства во взглядах молодых людей на то, что 
составляет русский, а что составляет белорусский языки. 
Тем не менее, не все белорусские ученые разделяют такой апокалиптический 

взгляд на трасянку; Нина Мечковская (2003), к примеру, прямым текстом 
характеризует явление трасянки как “множество белорусских индивидуальных 
словарных запасов, которые были внезапно русифицированы в разных степенях”. 
Согласно Мечковской, смешанная речь, а точнее ее близкая форма общения, обогащает 
лингвистическую среду, предоставляя ценные коммуникационные ресурсы, возможно 
недоступные тем, кто говорит на одном языке. 
Двуязычие белорусской печати (в том числе на одной газетной полосе), двуязычная 

коммуникация в парламенте, на телевидении и радио, в ученых советах вузов и НИИ, в 
школах и части министерств позволяют поставить вопрос: не образует ли этот 
сдвоенный канал новую, более гибкую и функционально дифференцированную 
коммуникативную систему? Во всяком случае, ее возможности привлекают тех, кто 
пишет и говорит на двух языках сразу. 
Анализ языка общения среди участников опроса, с бабушкой и дедушкой, 

родителями, и детьми показывает прогрессивный спад в употреблении белорусского 
языка и дополнительное возрастание в употреблении русского. Процент ответивших, 
которые указали, что они говорили по-русски с их бабушками и дедушками по 
отцовской и материнской линиям, оказался в пределах от 49,6% до 55,3%, в то время 
как число ответивших, которые указали, что они говорили по-русски с их отцами и 
матерями равнялось 70,1% и 69,0% соответственно. Данные о языке общения 
участников опроса с их детьми, показали, что 77.9% ответивших, говорят по-русски с 
их детьми. 
Процент ответивших, которые указали, что они говорили по-белорусски с их 

бабушками и дедушками по отцовской и материнской линиям, оказался в пределах от 
11,5% до 12,4%, в то время, как число ответивших, которые указали, что они говорили 
по-русски с их отцами и матерями равнялось 5,5% и 6,6% соответственно. Процент 
ответивших, которые указали, что они говорили по-белорусски с их детьми (5,2%) 
снизился незначительно по сравнению с процентом тех, кто говорили по-белорусски с 
их отцом и матерью. Однако, слегка увеличился процент ответивших, которые указали 
белорусский, как язык общения с супругами (4,5%). Таким образом, можно 
предположить возможный период ожидания, если не возрождения, родного языка в 
предвиденном будущем. 
Данное исследование также подтверждает прошлые заключения, касательно 

взаимосвязи между лингвистической однородностью и поддержанием языка. 
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Ответившие, которые указали белорусский, как язык общения с супругами, 
единогласно заявили, что они говорили по-белорусски с их детьми дома. Хотя важно 
отметить, что только 9 участников указали белорусский язык, как язык общения с 
супругами. Таким же образом, все, кроме 4 из 209 ответивших, которые указали 
русский, как язык общения с супругами, заявили, что они говорили по-русски с их 
детьми дома. 
В отличие от вопроса о фактическом языке общения с детьми дома, 

женатые/замужние участники, указавшие смешанный белорусско-русский язык, как 
язык общения с супругами, проявили желание растить будущих детей, говоря как на 
белорусском, так и на русском языках (27 из 46 ответивших). Это проявленное 
желание растить детей, говорящих на двух языках—белорусском и русском, 
изначально имеет отношение, скорее, к участникам опроса из русско-говорящих 
одноязычных браков, чем к ответившим из белорусско-говорящих одноязычных 
браков. 
Те из участников опроса, кто желает растить детей, общаясь на белорусском языке, 

несомненно, разделяют беспокойство о будущем белорусского языка (79 из 80 
заявляющие о беспокойстве). И это - позитивный показатель для сторонников 
поддержки белорусского языка. С другой стороны, более половины тех ответивших, 
которые хотят растить своих детей, общаясь в семье на русском языке, не проявляют 
беспокойство о будущем белорусского языка (74 из 124 проявляющие беспокойство). 
Будут ли участники опроса, проявившие обеспокоенность о будущем белорусского 
языка, активно следить за мерами, необходимыми для сохранения языка, еще придется 
установить. 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Данное исследование сосредоточено на трех географически и культурно 

отличающихся центрах в Беларуси: Минске, Гродно, и Витебске. Опрос проводился 
среди студентов, которые часто имеют общие взгляды с белорусской интеллигенцией. 
Выбор, сосредоточиться в опросе на этой части общества, был основан на идее, что у 
них есть больше шансов добиться в будущем политического, экономического и 
общественного влияния, способного воздействовать на направление будущей языковой 
политики, чем у людей из регионов сельской местности и/или у тех, кому не хватает 
полного академического образования. Вопрос об употреблении языка в сельской 
местности, остается открытым вопросом и источником потенциально ценных данных, 
способных расширить понимание употребления языка и последствий языковой 
политики в Беларуси. 

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
Денежные средства для данного исследования были предоставлены через 
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Герд Хенчель, Святлана Тэш (Альденбург, Германия) 
ТРАСЯНКА: В КАКОЙ СТЕПЕНИ ОНА “РУССКАЯ”, “БЕЛОРУССКАЯ” 
ИЛИ “ОБЩАЯ”? (НА МАТЕРИАЛЕ РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКИ ОДНОЙ 

СЕМЬИ) 
1. Введение 

Феномен «трасянки» в Беларуси является скорее предметом политических 
дискуссий, чем научных исследований. Тем не менее полностью она белорусской 
лингвистикой не игнорируется (см.: Цыхун 2000, 2006, Мечковская [1994] 2003, 2002, 
2005; Запрудскі 2003). Чего, однако, недостает, так это исследований, основанных на 
репрезентативных эмпирических данных. Учитывая тот факт, что говорящих на 
трасянке миллионы, это можно объяснить только эмоционально-негативной 
коннотацией трасянки в сложном белорусском языковом ландшафте. Для белорусской 
интеллигенции характерна поляризация, заключающаяся в разделении на круги с 
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белорусской и русской языковой ориентацией, для которых трасянка (как правило) 
является камнем преткновения (ср.: Слобода). Поэтому не удивительно, что попытки 
описания трасянки на основе более обширных эмпирических данных 
предпринимаются скорее за границей. Первым шагом в этом направлении является 
диссертация Ирины Лисковец (2005, Санкт-Петербург), посвященная языковой 
ситуации в Минске. В западноевропейской лингвистике такие феномены как 
белорусская трасянка и украинский суржик вызывают живой интерес, и не только у 
славистов. феномены смешивания языков активно обсуждаются в рамках 
теоретической «контактно-лингвистической» дисскусии о смешивании языков, которая 
представлена в работах Muysken (2000), Matras & Bakker (2003); Auer & Hinskens & 
Kerswill (2005). Данная статья является предварительным исследованием к 
запланированному ольденбургской славистикой проекту по трасянке и является 
продолжением тезисов, представленных в статье Hentschel & Tesch (2006).  

2. Ольденбургский проект по трасянке 
2.1. Пилотная фаза. Проведенные работы носят пилотный характер и служат 
подготовке будущего обширного исследовательского проекта. До сих пор удалось 
составить небольшой корпус семейных разговоров. Записи проводились в 
Барановичах, в кругу одной семьи. Пока есть 29 затранскрибированных диалогов1. Эти 
диалоги включают в себя почти 3000 высказываний, в среднем состоящих из пяти 
словоформ. Это значит, что корпус основывается на почти 16000 словоформ.  

Участники записанных разговоров – это члены одной семьи, а также их близкие 
друзья. Всех информантов можно разделить на две основные подгруппы, а именно по 
критерию поколения: поколение родителей, с одной стороны, и поколение детей, с 
другой. Поколение родителей – это представители мигрантов, которые в 60-е годы 
переехали из белорусской деревни в город. Это люди в возрасте 50–60 лет. Как 
известно, это поколение в значительной степени представляет собой «изобретателей» 
трасянки. Второе поколение – это поколение их детей, которым сегодня около 
тридцати лет. 

Кроме того, среди информантов есть и представитель третьего, точнее 
«нолевого» поколения. Это бабушка семьи, которая  не является носителем трасянки, а 
говорит на местной разновидности белорусского языка. Но, все-таки, некоторые следы 
трасянки можно заметить и у этой пожилой женщины, которой 80 лет. В будущем 
планируется провести похожий по способу и объему сбор данных в других «семейных 
контекстах» и в других городах Беларуси.  
 
2.2. О методике. Во время пилотной фазы возникли некоторые основополагающие 
методологические вопросы. Центральным на начальном этапе является 
морфологический  анализ материалов. Все материалы находятся в электронной базе 
данных. Каждая отдельная словоформа была разделена на составные части, т. е. на 
морфемы. Каждая словоформа анализировалась по определенным грамматическим 
признакам: падежу, роду, числу у существительных, времени, роду, числу, лицу и 

                                                   
1 Еще не все диалоги пилотного проекта были затранскрибированы и обработаны. По окончании обработки 
материала количество данных из Баранович удвоится. Также изменится состав информантов. В данный момент 
преобладают информанты женского пола. Но нашей целью является достижение равного соотношения полов и 
центральных поколений информантов.    
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наклонению у глаголов и т. д. Синтаксический анализ собранных данных еще не 
завершен.  

Вторым главным компонентом проведенного анализа – кроме морфологической 
характеристики всех словоформ – является анализ происхождения морфем и 
словоформ. Здесь имеется в виду не историческая этимология, а синхронное 
происхождение. Если трасянка состоит из белорусских и русских элементов и 
структур, хотелось бы в конечном итоге выяснить, насколько трасянка является 
белорусской и насколько русской. Хотелось бы также выяснить, можно ли назвать 
один из контактных языков основным языком трасянки, по структуре, с одной 
стороны, и по количественным данным, с другой. Такой анализ возможен только на 
основе обработанного корпуса. Для каждой словоформы и даже для каждой морфемы 
данного корпуса необходимо установить, можно ли назвать ее белорусской или 
русской. Но, когда мы имеем дело с языками, близкими по происхождению и 
структурам, далеко не всегда возможно однозначно ответить на этот вопрос. Т. е. 
очень часто приходится называть элементы или структуры смешанной речи общими. 

В отличие от других контактных ситуаций как, например, русско-карельской 
(Sarhimaa 1999), в конкретной ситуации близкородственных и по своей структуре 
очень похожих языков  необходимо решить, как поступать с этими общими 
элементами. Без этого при описании трасянки по разным моделям переключения кодов 
(ср.: Muysken 2000) невозможно определить место этого переключения. Здесь мы 
руководствуемся двумя принципами, первый из которых называется «принципом 
пренебрежения общими элементами при определении происхождения сложных 
языковых знаков».  

Под этим подразумевается следующее: морфемы являются простыми языковыми 
знаками, которые можно оценить следующим образом: (1) белорусская, (2) русская, (3) 
общая. Словоформа – это уже сложный языковой знак. Здесь мы  имеем дело с 
четырьмя основными возможностями классификации. Во-первых, словоформа 
является белорусской, если она состоит исключительно из белорусских морфем, а 
также – и это подчеркивается – если она состоит из белорусских и общих морфем. Во-
вторых, словоформа соответственно считается русской, если ее составляют либо 
исключительно русские, либо русские и общие морфемы. В-третьих, словоформа 
считается общей, если она состоит только из общих морфем. В-четвертых, 
словоформа, в состав которой входят и белорусские, и русские (а возможно и общие 
морфемы) классифицируется как гибридная словоформа. Существует еще особый, 
пятый вариант. Этот пятый тип словоформ состоит, как и третий, исключительно из 
общих морфем, но он отличается от третьего тем, что сочетание этих морфем в данном 
значении встречается только в одном из двух языков. Так, например, бел. словоформа 
жонка как нейтральное соответствие русской лексеме жена, в целом определяется как 
белорусский элемент. Все три морфемы словоформы жонка, т.е. корень жон- , суфикс 
–к- и флексия – общие. Но их сочетание как нейтральное выражение значения 'жена', 
без разговорной коннотации – специфически белорусское явление. Также русское 
подсолнух состоит из трех общих морфем под-, -солн-, -ух, но их сочетание 
специфически русское. Одним словом, такие примеры попадают либо в класс 
белорусских, либо в класс русских словоформ. 

Принцип пренебрежения общими элементами применяется также и к 
предложениям, точнее высказываниям. Основу оценки здесь составляют словоформы. 
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Только пятый вариант здесь не предусматривается, потому что предложения, в 
отличие от словоформ, являются неустойчивыми сочетаниями. Таким образом, и 
предложения попадают в один из четырех классов; они могут быть белорусскими, 
русскими, общими и, конечно, смешанными. Такая классификация важна, чтобы 
позднее попробовать описать трасянку, используя модели переключения кодов. Как 
известно, следует отличать переключение кодов внутри предложения от переключения 
кодов между предложениями.  

Необходимо учесть еще один момент, пожалуй, самый важный при определении 
происхождения, а именно: какие языковые особенности следует принимать во 
внимание при определении морфемы, словоформы и т. д. как белорусской, русской или 
общей. Здесь мы используем «принцип пренебрежения фонетикой». Это значит, что 
мы не учитываем фонетические особенности, когда определяем данную морфему или 
словоформу как белорусскую или русскую. Это, конечно, условное решение, целью 
которого является разграничение трасянки и белорусского акцента в русском языке, 
т.е. различие интерференции на уровне фонетики и фонологии, с одной стороны, и на 
более глубоких уровнях, с другой. О фонетике собранного до сих пор материала 
можно сказать только то, что она носит преимущественно белорусский характер2. Это 
значит, что мы не принимаем во внимание следующие фонетические особенности того 
или иного языка: а) бел. яканье и русск. (и диал. бел.) иканье (еканье), б) бел. цеканье / 
дзеканье и русск. палатальные [т’], [д’], в) бел. ислючительно непалатальный [р] и 
русск. оппозиция [р’] – [р], г) бел. фрикативное [γ] и русск. взрывное [г], д) бел. 
непалатальные [ч], [шч] и русск. палатальные соответствия. 

Из звуковых различий мы учитываем на данном этапе наших работ только те, 
которые касаются морфонологического уровня. Например, словоформу глагола быць / 
быть во втором лице единственного числа будущего времени мы определяем как 
общую словоформу независимо от того, была ли она произнесена будзеш или будешь, 
потому что это закономерное фонетическое различие между белорусским и русским 
языком. Словоформа того же глагола в форме того же времени и числа, но третьего 
лица, т. е. будет (независимо от того, произнесена ли она «правильно» или «по-
белорусски» будзет) определяется как специфически русская, а будзе (независимо от 
того, произнесена ли она «правильно» или «по-русски» буде) как специфически 
белорусская словоформа. Причиной этому служит то, что отсутствие звука [т] в 
окончании белорусской словоформы нельзя описать как закономерное фонетическое 
различие между двумя языками. Это феномен морфонологической репрезентации 
русского окончания, с одной стороны, и белорусского, с другой. Похожую ситуацию 
мы наблюдаем в отношении между русск. живут и бел. жывуць. Данная межязыковая 
оппозиция основывается на контрасте русск. [т] – бел. [ц']. Различие здесь не такое 
явное как предыдущее, т. е. русск. [т] – бел. Ø, но также носит морфононологический 
характер. Регулярным фонологическим и фонетическим соответствием для бел. [ц'] 
было бы русск. палатальное [т'], а не непалатальное [т]. 
2.3. Предварительные результаты. Основным вопросом является следующий: в какой 
мере трасянка носит белорусский характер и в какой мере русский? Ниже представлен 

                                                   
2 В дальнейшем запланирован подробный анализ фонетики и просодики, а также соотнесение фонетическо-
фонологической вариации (между белорусским и русским) с лексической, морфологической и синтаксической 
вариацией.  

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 22

ряд количественных результатов, полученных в соответствии с вышеописанными 
принципами, а также попытки их интерпретации.  
2.3.1. Доля специфически белорусских, специфически русских, общих и гибридных 
словоформ. Согласно описанным принципам, половина из 15890 словоформ (по 
частотности употребления) классифицируется как «общие» словоформы. Вторую 
половину составляют специфические, т. е. русские или белорусские словоформы, при 
этом русские словоформы (28%) в некоторой степени преобладают над белорусскими 
(21%). Достаточно интересный факт состоит в том, что в собранных материалах 
наблюдается совсем незначительное количество гибридных словоформ. Они 
составляют всего лишь один процент из почти 16000 словоформ. Этот факт 
свидетельствует о том, что наши информанты в состоянии отличить специфически 
белорусские морфемы от специфически русских морфем и избегают гибридных 
сочетаний. Предсказать то, что последует в речи носителя трасянки, по крайней мере 
внутри пределов словоформы, достаточно легко, но только если корень словоформы 
является специфически белорусским или специфически русским. Похожее явление 
наблюдается в контексте чисто белорусских предлогов как, например, дзеля, каля или 
чисто русских предлогов как, например, кроме, между, через. В соответствующих 
предложных группах либо крайне редко, либо вообще не наблюдаются лексемы из 
другого языка. 
2.3.2. Гибридные словоформы. Несмотря на то, что гибридов мало, стоит 
присмотреться к ним внимательнее. Среди гибридов значительно преобладают (96% из 
122 примеров) сочетания из русского корня и белорусского окончания или суффикса: 
бальшы, (на) крыльцы, панравілася, прыглашае, утачняюць и т.п. Сочетания из 
белорусского корня и русского окончания крайне редки (4%): сённяшніе, якіе.  

Это, конечно, первый признак того, что грамматические, формообразующие 
морфемы в трасянке скорее имеют белорусское происхождение, а лексические, т.е. 
корни, больше подвержены русскому влиянию. Это совпадает с мнением Лисковец 
(2005). Это соответствует также и мнению Г. Цыхуна, который в разговоре с одним из 
авторов выразился следующим образом: «В трасянке не существует правил, но 
наблюдаются общие закономерности заимствования».  
2.3.3. Доля белорусских, русских и общих морфем в словоформах существительных, 
прилагательных и глаголов. Если мы предполагаем, что трасянка – это вариант 
белорусского языка, который в большей степени заимствует русские морфемы, то 
можно констатировать, что это гораздо чаще корневые морфемы, чем 
формообразующие.  

Морфема бел. русс. общ. количество 
морфем 

Корень 5% 19% 76% 6187 
Флексия 13% 8% 79% 5203 

Если среди «лексических» морфем, например, среди корней имен существительных и 
прилагательных, а также глаголов преобладает русский элемент над белорусским, то 
среди флексий, т. е. грамматических морфем, преобладает белорусский элемент над 
русским. Однако, и в первом, и во втором случае преобладают в большей степени 
общие элементы. В наших материалах наблюдаются еще и другие указания на наличие 
общих закономерностей заимствования. Например, доля русских заимствований у 
существительных выше, чем у глаголов и т.д.  
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2.3.4. Доля белорусских, русских, общих и гибридных словоформ у представителей 
разных поколений. На основе количественных соотношений словоформ разного 
происхождения («происхождение» в выше представленном значении) наблюдаются и 
интересные различия между поколениями. Сравним данные трех «центральных»  
информанток пилотного этапа работ. 

Информантка бел. русс. общ. гибр. количество 
словоформ 

бабушка 43% 7% 48% 2% 311 
мать 23% 25% 51% 1% 6231 
дочь 15% 35% 50% 0% 3674 

 
Первое интересное наблюдение таково: доля общих словоформ у всех трех 
информанток одинакова и составляет примерно половину всех словоформ. 
Предполагается, что это соответствует общему объему совпадения белорусских и 
русских словоформ. Второй важный момент состоит в том, что доля белорусских 
словоформ заметно меняется в зависимости от поколения: у бабушки сильно 
преобладают белорусские словоформы над русскими, у матери мы наблюдаем 
равновесие белорусских и русских словоформ, у дочери в свою очередь русские 
словоформы преобладают над белорусскими. Эти наблюдения позволяют 
интерпретировать трасянку этой семьи как постепенный переход с белорусского языка 
на русский (ср.: Sarhimaa 2006 для карельско-русской ситуации), где описываются 
похожие явления в карельско-русском контакте. 
2.3.5. Уровень предложения (высказывания). Головко (2001), как известный 
представитель контактной лингвистики, видит в трасянке и суржике феномены 
переключения кодов. В статье Hentschel & Tesch (2006) мы указали на развитие 
трасянки в направлении «смешения кодов» (language-mixing) в понимании Auer (1998). 
Приведем некоторые количественные данные. В целом картина такова, что более чем 
одна треть всех предложений (37 %) представляет собой «смешанные» предложения, т. 
е. содержащие как специфически белорусские, так и специфически русские (и в 
большинстве случаев и общие) словоформы. Эти высказывания нужно исследовать с 
точки зрения моделей переключения кодов, причем переключения внутри 
предложения. Однако, в большинстве случаев мы имеем дело с переключением кодов 
между предложениями. Встречаются и предложения, состоящие исключительно из 
общих словоформ. Их можно назвать общими предложениями, которые – судя по их 
морфемному составу – возможны в обоих контактных языках. Они составляют 10% 
всех предложений, в то время как белорусских предложений в два раза больше (20%), а 
русских – в три раза (33%). Но, следует заметить, что общие предложения не 
обязательно должны сильно отличаться от белорусских предложений, с одной 
стороны, и русских, с другой. Потому что предложения, в которых есть хотя бы 
единственная белорусская или русская словоформа (или даже морфема) и, скажем, 
десять общих словоформ, являются по нашему определению соответственно 
белорусскими или русскими предложениями. Также обстоит дело с гибридными 
предложениями. Предложения, в состав которых входит хотя бы одна белорусская и 
одна русская словоформа и десять общих, считаются гибридными предложениями. 
Другими словами, здесь мы имеем дело с континуумом, имеющим три вектора.  
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В центре находятся стопроцентные общие предложения, в конце первого вектора 
находятся стопроцентные белорусские предложения, в конце второго вектора – 
стопроцентные русские предложения, в конце третьего – стопроцентные гибридные 
предложения. Внутри гибридных предложений мы опять имеем дело с континуумом. 
Здесь могут преобладать либо белорусские, либо русские словоформы, или их 
соотношение может быть уравновешено.  
2.3.6. Формообразующая морфология. Как известно, спряжение глаголов в настоящем 
времени в белорусском и русском языках отличается друг от друга окончанием 
третьего лица единственного и множественного числа: ед. ч. бел. -e / -a / -э – русс. -ет; 
бел. -iць / -ыць – русс. -ит; бел. -сць – русс. -ст (-сть); мн. ч. . бел. –юць – русс. -ют; 
бел. -яць – русс. –ят. 

Число бел. русс. количество 
флексий 

Единств. 74% 26% 337 
Множеств. 50% 50% 117 

Интересно то, что количественное соотношение белорусских и русских флексий в 
единственном и множественном числе резко отличается. В единственном числе – это 
соотношение три к одному в пользу белорусских флексий. Во множественном числе 
наблюдается равновесие.  

Похожее явление встречается в склонении прилагательных в единственном 
числе. Формальные различия во флексиях касаются прежде всего именительного 
падежа (бел. -ы/-и, русск. -ый/-ий/-ой), родительного падежа бел. [VγV], русск. [VvV], а 
также винительного, который, как  известно, совпадает либо с именительным, либо с 
родительным, и наконец предложного (бел. -ым/-им, русск. -ом/-ем). Показательны в 
этой связи следующие три факта: 

Падеж бел. русс. количество 
флексий 

Имен. 67% 33% 97 
Род., дат., вин., твор. 49% 51% 61 
Предл. 23% 77% 48 
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(а) в именительном падеже белорусские флексии преобладают над русскими, их 
соотношение – два к одному, (б) в родительном и винительном падежах наблюдается 
количественное равновесие, (в) в предложном падеже явно преобладают русские 
флексии над белорусскими, их соотношение – четыре к одному. Можно предположить 
следующую интерпретацию. В так называемых немаркированных случаях, т. е. в 
единственном числе спряжения глаголов и в именительном падеже склонения 
прилагательных белорусские флексии сохраняются гораздо лучше, чем в 
маркированных. Это проявление общей закономерности внутрисистемного языкового 
изменения. В маркированных грамматических констелляциях грамматические 
изменения происходят быстрее. Явное предпочтение русских окончаний у 
прилагательных мужского рода в предложном падеже может быть обосновано другой 
закономерностью внутрисистемного развития. Употребление русской флексии 
приводит к  устранению омонимии с творительным падежом, т. е. склонение 
прилагательного по схеме формальной дифференциации приближается к образцу 
склонения существительных. Одним словом, в трасянке действуют и закономерности 
внутрисистемного изменения языка. 

3. Заключение 
В качестве заключения хотелось бы подвести итог, хотя до достоверных результатов и 
итогов ольденбургским исследованиям пока далеко. Материалы еще недостаточно 
репрезентативны и нуждаются в тщательной проверке. Главной целью статьи было 
представить, какого рода исследования планирует провести ольденбургская 
славистика в области белорусско-русских языковых контактов. Конечно, на будущих 
этапах работ будут учитываться и фонетика, и фонология, и синтаксис, и 
лексикология. Тут наблюдения ограничились морфологией. Кроме того, будущие 
анализы будут учитывать и влияние таких факторов как темы рзговоров, состав 
собседников и т.д. Но все-таки можно было бы уже сейчас сделать следующий 
осторожный вывод: трасянка не является однородным явлением, также как и 
говорящие на трасянке сегодня уже не представляют собой однородную общественную 
группу. В речи на трасянке наблюдаются разные закономерности динамического 
развития языка, как например, закономерности заимствования, закономерности 
внутриязыкового развития, закономерности  постепенного перехода с одного языка на 
другой, закономерности, типичные для изучения иностранного языка и т. д. Все это 
стоит исследовать подробнее.  
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С. Запрудскі (Мінск, Беларусь) 
АБ УЗДЗЕЯННІ ЭКСТРАЛІНГВІСТЫЧНЫХ ФАКТАРАЎ  

НА РАЗВІЦЦЁ МОВЫ: ДА ХАРАКТАРЫСТЫКІ  
БЕЛАРУСКАЙ СІТУАЦЫІ 

Артыкул кракаўскага даследчыка Мацея Каўкі “Аб кадыфікацыі нормы 
сучаснай македонскай мовы” (2002) адкрываецца абзацам, у якім аўтар 
падкрэслівае, што спосаб кадыфікацыі македонскай мовы (пры якім “лёс 
моўнай нормы адназначна залежаў... ад пастаноў пэўнай камісіі” і яго 
вызначалі “не толькі калектывы, складзеныя з прадстаўнікоў навукі і 
літаратуры, але таксама і палітычныя дзеячы”) не мае прэцэдэнтаў у гісторыі 
польскай мовы i фактычна немагчымы для яе. 

З навуковага друку 

1. Гаворачы аб развіцці мовы, звычайна размяжоўваюць унутраныя і знешнія 
(экстралінгвістычныя) фактары. Калі гаварыць пра ўнутраныя фактары, то, 
немагчымыя без сувязі з сістэмай мовы, з 1950-х гадоў у Савецкім Саюзе і ў Беларусi 
яны вывучаліся зуcім паспяхова. Магутны імпульс да даследавання ўнутраных 
чыннікаў развіцця мовы адбыўся ў гэты час у рамках агульнага аздараўлення 
лінгвістычнага жыцця, якое адбылося пасля вядомай дыскусіі на старонках газеты 
“Правда”. У названай дыскусіі і пазней у брашуры “Марксізм і пытанні мовазнаўства” 
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адзін з дыскутантаў, Іосіф Сталін, зазначыў, што кожная мова развіваецца не 
адвольным парадкам, але паводле ўнутраных законаў свайго развіцця. Гэты тэзіс быў 
своеасаблівай прышчэпкай-перасцярогай ад сваволі мараўскага перыяду, калі 
параўнальна-гістарычнае мовазнаўства адмаўлялася, а развіццё розных моў, згодна з 
трактоўкай Мара, адбывалася пад уплывам глотагенетычных стадый, “скрыжавання” 
моў і г.д. Акурат унутраныя законы развіцця мовы лінгвісты і павінны былі вывучаць; 
гэтае пасланне правадыра-мовазнаўца было належным чынам прачытана ўсімі 
савецкімі лінгвістамі. Калі звярнуцца да беларускіх рэалій, то можна нагадаць, што 
першай агульнатэарэтычнай задачай беларускіх лінгвістаў, якія працавалі тады ў 
адноўленым у 1952 г. Інстытуце мовазнаўства, было вызначана акурат “вывучэнне 
ўнутраных законаў развіцця беларускай мовы” [Суднік 1954, c. 15].  
Можна называць і іншыя чыннікі, што спрыялі паспяховаму вывучэнню ў другой 

палове мінулага стагоддзя ўнутраных законаў развіцця розных моў (напрыклад, 
узрастанне міжнароднага аўтарытэту Пражскай школы, разгортванне 
структуралістычных даследаванняў і інш.). У “аднаўленчы” перыяд (як можам 
называць перыяд 1950-х гг.) значна ўзрасла ўвага лінгвістаў розных напрамкаў да 
ўнутраных законаў развіцця мовы, і невыпадкова першай брашурай у серыі выданняў 
па “асноўных пытаннях мовазнаўства”, што стала выдавацца ў Маскоўскім 
дзяржаўным універсітэце з 1954 г., стала праца У.А.Звягінцава “Внутренние законы 
развития языка” [Звегинцев 1954]. Аднак, напэўна, няма патрэбы даводзіць відавочнае. 

2. А як вывучаліся знешнія фактары развіцця мовы? 
Сітуацыя тут была няпростай. Па-першае, стараннямі Мара і яго эпігонаў 

сацыялагічнае вывучэнне моў было ў значнай ступені дыскрэдытавана, адпаведна, у 
1950–1960-я гады яно проста было не ў пашане. Па-другое, савецкая сацыялінгвістыка, 
у рамках якой такія даследаванні маглі праводзіцца, зараджалася (ці, згодна з іншым 
падыходам, адраджалася) ў 1960–1970-я гады з вялікімі складанасцямі. Па-трэцяе, у 
гэты ж час – у значнай ступені акурат у сувязі з экстралінгвістычнымі фактарамі – у 
Савецкім Саюзе адбывалася не развіццё, а эрозія, заняпад розных моў; адпаведна 
такога тыпу даследаванні маглі кваліфікавацца як “палітычна непажаданыя”. 
Спатрэбілася нямала часу і намаганняў для таго, каб знешнія фактары развіцця 

мовы сталі займаць належнае месца ў працах моваведаў, у тым ліку беларускіх. 
Напрыклад, у 1993 г. зусім прадметна разважала на гэтую тэму Н.Б. Мячкоўская ў 
калектыўнай кнізе “Общее языкознание. Сущность и история языка” (гл. невялікі 
раздзел “О возможности сознательного воздействия общества на развитие языка”). 
Даследчыца выдзеліла сферы, якія асабліва прыдатныя для прыкладання да мовы 
намаганняў грамадства (графічна-арфаграфічныя рэформы, стварэнне тэрміналогій, 
кадыфікацыя літаратурнай нормы) і зазначыла, што найбольш паўнацэнна гэтыя чыны 
рэалізуюцца ў перыяд складвання нацыянальна-літаратурных моў [Мечковская 1993, c. 
112–121]. 

2.1. Добрай лабараторыяй для такога тыпу даследаванняў служылі і служаць працы 
славістаў, асабліва прысвечаныя тым мовам, якія некалі зведалі былі ў сваім развіцці 
перыяды заняпаду (гэта значыць, усім славянскім мовам, за выключэннем рускай і 
польскай). У славістыцы існуюць асобныя, можна сказаць, унікальныя працы, аўтары 
якіх імкнуцца паказаць наяўнасць нейкіх канкрэтных рысаў у канкрэтных сучасных 
славянскіх літаратурных мовах не праз тое, што гэтыя рысы нібыта ўласцівы “сістэме” 
гэтай мовы, але таму, што гэтыя рысы былі ўведзены “штучным шляхам” тым або 
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іншым кадыфікатарам і адлюстроўвалі яго, кадыфікатара, асабістыя прыхільнасці. У 
гэтым плане заслугоўвае пільнай увагі артыкул 1967 г. брытанскага славіста Роберта 
Оці “Унутраныя і знешнія фактары у развіцці славянскіх літаратурных моў”, 
апублікаваны ў 7-м томе серыі “Studia z Filologii Polskiej і Słowiańskiej” [Auty 1967]. 

2.1.1. У артыкуле Р.Оці зроблена вельмі цікавая спроба выключна дакладна 
адмежаваць змены ў мовах, якія адбываюцца пад уздзеяннем іманентнага развіцця 
гэтых моў, ад тых зменаў, якія выкліканы знешнім уплывам на мову, інакш кажучы, 
“навязаны” мове. На думку брытанскага славіста, аперыраваць адзіна ўнутранымі 
фактарамі прымальна толькі ў тых выпадках, калі мы займаемся мовамі супольнасцяў, 
якія не маюць пісьменства, або праводзім рэканструкцыю моў, на якіх гаварылі тады, 
калі не існавала пісьмовых запісаў. Калі ж мы займаемся дадзенымі моў пачынаючы з 
сярэдзіны 18-га стагоддзя (калі ўжо выпадае гаварыць пра нацыянальную свядомасць, 
пашырэнне адукацыі, развіццё складаных структур сучасных дзяржаў), калі мы сягаем 
у час, калі мовы сталі аб’ектам наўмыснага (deliberate) культывавання і мадыфікацый, 
то зусім неабходна ўлічваць знешнія – як сацыяльныя, так і асабістыя – чыннікі. У 
такім падыходзе, паводле Оці, няма адмаўлення прыроды мовы як сістэмы, але ідзецца 
пра тое, што неабходна вывучаць розныя складаныя спосабы, праз якія моўная сістэма 
існуе і развіваецца. 
Брытанскі славіст лічыць, што ўплыў на моўнае развіццё асобаў (навукоўцаў, 

пісьменнікаў, палітыкаў) або інстытуцый (акадэмій, таварыстваў, урадаў) асабліва 
выразна можна назіраць акурат у галіне славянскіх моў, і асабліва моў Цэнтральнай 
Еўропы і Балканаў. У гэтым рэгіёне моўныя адраджэнні былі інспіраваны і кіраваны 
інтэлектуаламі-нацыяналістамі, якія часта намагаліся накінуць на новую або 
адноўленую мову пэўныя фаналагічныя, марфалагічныя або арфаграфічныя 
характарыстыкі, якія паходзілі з пануючай ідэалогіі або нават з уласных 
ідыясінкратычных поглядаў названых асоб. Ці то інтэрвенцыі гэтага роду павінны 
прыпісвацца ціску сацыяльнага развіцця ці адвольным поглядам нейкіх асобаў, яны ў 
абодвух выпадках павінны характарызавацца як знешнія чыннікі. 
У чэшскай мове знешнім чыннікам, які мадыфікаваў моўнае развіццё, Р.Оці 

палічыў кадыфікацыю Ёзафа Добраўскага. У славацкай мове знешнім чыннікам 
брытанскі славіст прызнаў кадыфікацыі Людавіта Штура і Марціна Гаталы, 
сцвердзіўшы, што развіццё славацкай мовы нельга разглядаць як натуральнае або 
непазбежнае: тут дзейнічалі знешнія фактары і адвольнае ўмяшанне канкрэтных асоб. 
У сербскай мове свой уклад у яе фарміраванне зрабіў Вук Караджыч, які “вынайшаў” 
новую літаратурную мову на аснове яго роднага дыялекта герцагавінскага тыпу. Ці не 
яшчэ больш відавочным у ракурсе разгляданай тэмы было прыняцце новай 
літаратурнай мовы ў Харватыі, якая (мова) была вельмі блізкай да мовы Вука. 
Славяне-католікі Харватыі, Далмацыі і Славоніі мелі раней прынамсі 3 літаратурна-
пісьмовыя традыцыі, угрунтаваныя на розных дыялектах, аднак сталася так (і гэта 
было непрадказальна), што дзякуючы Людэвіту Гаю і яго паплечнікам у рамках 
ілірыйскага руху насельнікам адпаведных тэрыторый менш, чым за 20 гадоў была 
накінута літаратурная мова, не падобная да ніводнага з трох варыянтаў, якія бытавалі 
раней [Auty 1967]. 

2.1.2. Але і ў рамках славістыкі можна назіраць неаднолькавы інтарэс да гэтага 
боку вывучэння мовы, што можна ўбачыць на выпадковым, але тым не менш, на маю 
думку, у нейкай меры паказальным прыкладзе: артыкулах пра розныя славянскія мовы, 
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змешчаных у 1994 г. у энцыклапедыі “Беларуская мова”. Знешні бок бытавання розных 
славянскіх моў адлюстраваны ў гэтай энцыклапедыі зусім неаднастайна. 
Напрыклад, у артыкуле “Славенская мова” (аўтар Генадзь Цыхун) чытач адносна многа 

даведаецца пра знешні бок бытавання гэтай мовы. У артыкуле гаворыцца, напрыклад, пра тое, 
што славенскі народ – “невялікі” (каля 2 млн.), згадваецца страта дзяржаўнасці і шматвяковае 
існаванне славенскай мовы “ва ўмовах экспансіі нямецкай, венгерскай, італьянскай і 
сербскахарвацкай моў”, называецца імя пачынальніка новай славенскай літаратурнай мовы 
Прымажа Трубара і аўтара першай славенскай граматыкі Адама Бахорыча, згадваецца 
“росквіт літаратурнай мовы ў 19 ст.” і г.д. [Цыхун 1994]. Між тым у некаторых іншых 
артыкулах энцыклапедыі (напрыклад, “Чэшская мова”, аўтар І.Лучыц-Федарэц) падобныя 
звесткі фактычна цалкам адсутнічаюць. 

3. Запозненасць распрацоўкі вывучэння знешняга ўздзеяння на развіццё мовы ў 
беларускай лінгвістыцы дае адчуць сябе і сёння, што далей мы пакажам на прыкладзе 
даследавання падзей у беларускай лінгвістыцы і беларускай мове 1920–1930-х гадоў 
(найперш рэформы 1933 г.). 
Наш асабісты досвед вывучэння гісторыі замацавання ў беларускай мове рысаў, 

уведзеных рэформай 1933 г., дазваляе сцвярджаць, што некаторыя з іх не вынікалі з 
папярэдніх дыскусій і былі ўведзены ў беларускую мову паводле прыхамаці (можна 
нават сказаць: сваволі) кадыфікатараў. Такімі рысамі (пунктамі дэкрэта) былі ўсе 6 (з 
18-га па 23-і) пунктаў раздзела “Марфалогія”. 
Пункт 18-ы дэкрэта, які радыкальна (прычым да незразумелых межаў) пашыраў 

ужыванне ў родным склоне адзіночнага ліку назоўнікаў мужчынскага роду формаў з 
канчаткамі -а, -я. Такія формы павінны былі ўжывацца “пераважна”: “завода, цэха, 
трактара, інстытута, сацыялізма, універсітэта, правапіса, але: жалю, болю, гаю, 
лесу, краю, цэменту”. Ва ўсіх падрыхтаваных у 20-я гады граматычных дапаможніках 
выкарыстанне канчаткаў -а, -я абмяжоўвалася – напрыклад, назоўнікамі, якія 
абазначалі “жывыя” або “вобразныя” прадметы, а таксама назвы месяцаў [Лёсік 1927а, 
с. 60], або назоўнікамі. якія абазначалі “жывыя” прадметы, “нежывыя” (але 
непадзельныя) прадметы, а таксама назвы частак цела, месяцаў, мер, грошай 
[Беларускі правапіс 1930, с. 26]. 

19-е правіла аб адмене формаў на -ом, -ох назоўнікаў мужчынскага і ніякага роду ў 
давальным і месным склонах множнага ліку (кіраўнікам, аб кіраўніках замест 
кіраўніком, аб кіраўнікох). Дадзеныя формы без нейкіх ускладненняў функцыянавалі ў 
беларускай мове аж да рэформы 1933 г. У 1926 годзе П. Бузук пісаў пра іх як пра 
“з’явы, якія зрабіліся цяпер характэрнымі рысамі беларускай літаратурнай мовы” 
[Бузук 1926, с. 135]; украінскі мовазнавец Л.А. Булахоўскі ў адной са сваіх прац 
спецыяльна зазначаў, што канчатак -ам у беларускай мове мае дыялектны характар 
[Булахоўскі 1928, 232]. Націскныя канчаткі -ам, -ах упершыню былі прапанаваны ў 
якасці варыянтных у чэрвені 1933 г. у “Галоўных момантах спрашчэння беларускага 
правапісу”. 

20-е правіла аб ўніфікацыі ўскосных склонаў лічэбнікаў два, дзве, абодва, абедзве. 
Падобная практыка ніколі не прапаноўвалася нікім з беларускіх мовазнаўцаў. 

21-е правіла аб непрымальнасці (нарматыўных у сучаснай граматыцы) формаў 
дзеясловаў першага спражэння цяперашняга часу другой асобы множнага ліку з 
націскам на апошнім складзе тыпу ідзяцé, ведзяцé. Прапанова аб рэфармаванні гэтага 
правіла ўзнікла на самай апошняй стадыі. Яшчэ ў праекце 1933 г. формы тыпу ідзяцé, 
ведзяцé былі нарматыўнымі, пры гэтым таксама дапускаліся паралельныя формы тыпу 
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ідзяцё, ведзяцё (таксама з націскам на апошнім складзе) [Праект спрашчэння 1933, с. 
41]. 

22-е правіла аб канчатках дзеясловаў загаднага ладу (бярыце, нясіце замест бярэце, 
нясеце). У 1930 годзе формы тыпу бярэце, нясеце былі бясспрэчнымі, а ў праекце 1933 
г. дапускаліся ў якасці варыянтных. 

23-е правіла аб увядзенні ў беларускі правапіс (sic!) дзеепрыметнікаў незалежнага 
стану – “асабліва, калі яны азначаюць сацыяльны сэнс, напрыклад: пануючы клас, а не 
пануючая кляса, ці кляса, якая пануе”. З невялікімі выключэннямі [параўн.: Бузук 1929, 
с. 113; Станкевіч 2002, с. 158] у асяроддзі беларускіх лінгвістаў (прычым не толькі 
пачатку ХХ стагоддзя, але і ХІХ стагоддзя) пераважала думка аб абмежаваным 
ужыванні такіх дзеепрыметнікаў у беларускай мове [параўн.: Чачот 1989, с. 184; 
Taraškiéwič 1918, с. 67; Лёсік 1927б, с. 143–144; Выбраныя навуковыя 2004, с. 48; Лёсік 
2003, с. 120–122; Чорны 1975, с. 76]. На афіцыйным узроўні прапанова была 
ўпершыню вылучана ў чэрвені 1933 г. у “Галоўных момантах спрашчэння беларускага 
правапісу”. 
Усе пункты раздзела “Марфалогія” пастановы 1933 г. не вынікалі з характару 

папярэдніх дыскусій і пацвярджаюць сфармуляваны ў 1995 г. Л.М.Шакуном падыход, 
згодна з якім дэкрэт СНК БССР меў ідэйна-палітычны накірунак [параўн.: Шакун 1995, 
с. 139].  
Тым не менш у беларускім мовазнаўстве да гэтай пары нярэдка выказваюцца 

меркаванні аб выключнай навуковай абгрунтаванасці рэформы беларускай мовы 1933 
г. Такі погляд у пэўнай ступені ўяўляе сабой рэшткі нязжытага імкнення разглядаць 
мову выключна ў рамках яе ўнутранага развіцця, ігнаруючы рэальны гістарычны 
кантэкст яе бытавання. Больш падрабязна тэма суадносінаў навукі і палітыкі ў працэсе 
моўнага ўсталявання ў 1933 годзе разгледжана намі ў спецыяльнай публікацыі 
[параўн.: Запрудский 2007]. 
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В. Мокиенко (Санкт-Пецярбург, Расія) 
ДИАЛЕКТНАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ И АРЕАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

(ФРАЗЕОГЛОССЫ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ) 
Приглашение на юбилейную конференцию в Минск мне особенно дорого, потому 

что со студенческих лет я был поклонником научного дарования и Льва Михайловича 
Шакуна, и Геннадия Афанасьевича Цыхуна. Мне посчастливилось не раз лично 
общаться с этими известными славистами, а Геннадия Афанасьевича я помню еще 
студентом старших курсов нашей ленинградской кафедры славянской филологии. 
Объединение двух юбилеев столь признанных в мире филологов мне кажется 
чрезвычайно оправданным и удачным. Нам, участникам конференции, тем самым 
предоставлена возможность, отметив 80-летие Льва Михайловича Шакуна, вновь 
перечесть и процитировать его замечательные труды по истории белорусского языка, 
морфологии, диалектологии. И одновременно пожелать здравия и благополучия 
продолжателю его белорусистских деяний Геннадию Афанасьевичу Цыхуну, в 70-
летие которого верится только при чтении его длинного списка научных трудов, а не 
по моложавому и бодрому внешнему виду.  
Оба юбиляра объединены не только по “круглым” датам. И не только по научной 

значимости их трудов. Главная основа этого объединения, как мне кажется, эта их 
равноположенная и истовая любовь к роднай беларускай мове и врожденная 
способность зажечь этой любовь многих своих учеников. Можно смело сказать, что 
большинство из сидящих в этом зале представителей среднего и молодого поколения 
белорусистов “вышли из шинели” профессоров Шакуна и Цыхуна. Именно из шинели, 
а не из – двух разных шинелей. Ведь как и двойной юбилей, Лев Михайлович и 
Геннадий Афанасьевич объединяли и объединяют университетскую и академическую 
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Филологии Беларуси, они динамизировали интерес к белорусистике и в студенческих 
аудиториях, и в академических кругах, и в мировой славистике. 
С молодых лет я (по праву и тяготению ленинградского земляка) слежу за научным 

ростом Геннадия Афанасьевича Цыхуна. Нас с Юбиляром объединяет не только 
выпустившая нас в славистический свет родная кафедра славянской филологии 
Ленинградского университета. Нас объединяют и многие общие учителя-ленинградцы: 
Юрий Сергеевич Маслов, Петр Андреевич Дмитриев, Герман Иванович Сафронов, 
Галина Валентиновна Крылова, Галина Алексеевна Лилич... Но, быть может, самое 
крепкое единство “заквашено” на нашем с Геннадием Афанасьевиче родстве с 
Никитой Ильичом Толстым. Мы оба имели счастье много лет общаться с этим редким 
человеком и нашим общим мудрым Учителем. Общаться не только на научных 
конференциях, защите наших диссертаций, но и у него дома на Ордынке и, главное, – в 
экспедициях по разным весям Беларуси, которую Никита Ильич любил, мне кажется, 
столь же глубоко, как и Лев Михайлович и Геннадий Афанасьевич. 
Именно поэтому, раздумывая о теме своего доклада на Минской конференции, я 

выбрал диалектологический сюжет. Ведь диалектология – наш общий с Геннадием 
Афанасьевичем “конек”, на котором мы с ним скачем уже без малого пол-века. И 
должен признаться, что здесь наш почтенный Юбиляр далеко обскакал меня не только 
по “стажу работы”, но по весомому вкладу в эту элитную славистическую дисциплину. 
В трудах Геннадия Афанасьевича задолго до появления модной ныне 

когнитивистики и языковой картины мира органически соединялись диалектология, 
культурология и этимология. Соединялись в единую этнолингвистическую картину 
славянского мира. Таковы, например, 9 этюдов-“изюминок” Г. А. Цыхуна, 
посвященных этимолого-этнолингвистическому анализу отдельных лексем и 
словосочетаний, записанных в селах Туровского региона Полесья. Из этих этюдов 
вытекают “дальнобойные” выводы этногенетического характера, в частности, о 
миграционных процессах предшествующих эпох (Цыхун 20001, 20002, 20003, 2003).  
Всем известны фундаментальные труды Г. А. Цыхуна по типологии славянских 

языков, межъславянским языковым отношениям, языковым союзам, праславянскому 
языку, белорусской диалектологии и этимологии. Мне, как фразеологу, особо приятно 
подчеркнуть, что и здесь Юбиляр оставил значительный методологический след. 
Например, в статье, посвященной ”цветному” наименованию Беларусь, он 
реконструирует глубинную семантику словосочетания белый свет (= ‘новое 
пространство’) как пространственную реализацию оппозиции ‘внутренний/внешний’, 
где белый ‘внешний’ противопоставлен иным ”пространственно-ориентированным” 
цветам (Цыхун 2002). В другой своей работе Г. А. Цыхун скрупулезно очертил 
ареальные рамки болгарского сложного слова нехранимайка ‘дармоед, бездельник’, 
показав его проекции в диалектологическую Славию, в том числе и Беларусь. А 
разыскания Юбиляра по генеалогии белорусского и болгарского оборотов жэлезны 
(зелезны) чоловек и жилезен чувек (Цыхун 1983, 1989) вызвали даже ревность 
великобританских славистов: они никак не ожидали, что их железная леди – Маргарет 
Тэтчер имеет славянское происхождение. Да еще – из области низшей белорусско-
болгарской мифологии. Такого рода изыскания имеют немалую ценность для 
методологии историко-этимологического анализа славянской фразеологии.  
Диалектная фразеология с особым вниманием исследует пространственные 

границы каждого фразеологизма. При этом – как и в ареальной лингвистике в целом – 
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большое значение имеет здесь установление генетических схождений, положенных на 
географическую карту, т. е. фразеоглосс. Только на фоне общего по происхождению 
фразеологического фонда можно объективно констатировать параллелизм тех или 
иных русских и белорусских диалектных фразеологических единиц с другими 
славянскими и европейскими. От корректного описания фразеоглосс прямо зависит и 
одна из приоритетных задач славистики – выявление праславянского фонда ФЕ (Н.И. 
Толстой, Л.И. Ройзензон, В. В. Иванов).  
Действительно, описывая параллельные явления в славянских языках на 

фонетическом, морфологическом или лексическом уровне, исследователь 
сравнительно легко „отсекает“ от них факты генетического тождества: в его 
распоряжении фундаментальные работы по сравнительной грамматике и ареальной 
лексикологии, основательные этимологические словари славянских языков. Обращаясь 
же к изучению параллельных явлений в области фразеологии, диалектолог вынужден, 
если выражаться фразеологически, „сражаться на двух фронтах“: ему приходится и 
устанавливать возможную генетическую близость ФЕ, и гипотезировать параллельное, 
типологическое образование ФЕ в разных диалектах. 
Характерно в этом плане, что инициатор специализированной разработки темы 

„фразеологические параллели“ Л.И. Ройзензон подходит к ней с ареальных позиций. 
Известный фразеолог подчеркивает, что такие параллели могут быть выявлены путем 
последовательного ареального анализа. При этом, если воспользоваться вторым 
значением слова ареальный, Л.И. Ройзензон сознает нереальность четкого 
разграничения фразеологических параллелей и фразеологических изоглосс на 
современном этапе. Вот почему, по-видимому, им ставятся в один ряд рус. плавает как 
топор, чеш. plave jako sekera и япон. „плавает как молоток“ (Ройзензон 1974а, 121). 
Нетрудно заметить, что если русская и чешская компаративная параллель имеет 
реальные перспективы фразеоглоссной трактовки, то для русско-японской параллели 
такой перспективы не может быть в принципе — из-за известного генетического 
различия обоих языков. 
Покажем относительность четкого разграничения фразеологической параллели и 

фразеоглоссы, воспользовавшись иллюстрациями самого Л. И. Ройзензона. 
Попробуем, однако, предложить иную интерпретацию его материала.  
Отношение между сиб. ФЕ на одно бало и чеш. na jedno brdo Л. И. Ройзензон 

называет „типологической парой ФЕ“, „типологической параллелью в области 
фразеологии“, „фразеологической параллелью“ (Ройзензон 1974а, 121–122). 
Отношение же между другой парой ФЕ — сиб. не дать себе плюнуть в кашу ‘не дать 
себя в обиду’ — укр. не дасти собі в кашу наплювати — польск. w kaszę komu dmuchać 
и под. в другой работе Л. И. Ройзензона уже характеризуются иначе — „украинско-
русская фразеологическая изоглосса“, „восточно-западнославянская фразеологическая 
серия“ и т. п. (Ройзензон 1974, 96–98). 
За этим терминологическим различием, по-видимому, Л. И. Ройзензон усматривал 

принципиальную разницу между фразеологической параллелью и фразеоглоссой: 
первая предполагает типологическое схождение, вторая – схождение генетическое. 
Действительно, такое разграничение кажется чрезвычайно важным и необходимым. В 
то же время трудности этого разграничения видны уже при более детальном 
рассмотрении двух пар ФЕ, избранных Л. И. Ройзензоном для демонстрации 
фразеологической параллели и фразеоглоссы. 
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В самом деле, фразеоглосса не дать себе плюнуть в кашу – польск. w kaszę komu 
dmuchać – чеш. диал. foukat někomu do kaše и т. п. представляет, в сущности, ряд 
лексических вариантов одной ФЕ. Именно на этом основании можно констатировать 
генетическое тождество этого ряда. Фразеологическая же параллель как на одно бало – 
чеш. na jedno brdo имеет, по мнению Л. И. Ройзензона, лишь общность структурную 
(фразеосхемную) и семантическую. Однако, в примечании к последней параллели 
автор указывает еще несколько оборотов, образованных по тому же образцу: на одну 
колодку, мерять на свой аршин (Ройзензон 1974а, 121). Этот материал можно 
значительно расширить: урал. гнуть на свой салтык, гнуть на свой образец (Бирюков 
1960, 49 – ср. распространенность ФЕ на свой салтык уже в литературе XVIII в.: 
Федоров 1973, 126; Палевская 1972), перм. на один копыл 'на один манер, на один лад' 
(МФС, 13), чеш. na jedno kopyto (Zaorálek 1963, 173). При этом перм. ФЕ на свое бало 
'на свой страх и риск' (СРНГ 2, 83) позволяет видеть общность моделей типа на одно 
бало – на одну колодку и на свой салтык, на свой образец. 
Расширение фразеологического материала, образованного по данной модели, 

ставит вопрос: можно ли трактовать эти ФЕ как типологические схождения или все 
они диахронически (resp. генетически) связаны?  
Действительно, сходство структуры и сходство внутренней формы компонентов 

здесь отрицать трудно: хотя номинативные компоненты бало, колодка, салтык, аршин, 
образец, brdo и kopyto – не абсолютные синонимы, тематическую общность их найти 
несложно. Это все обозначения образца, эталона. мерки, по которой производится 
какое-либо ремесленное действие (шитье сапог, гнутье полозьев, ткачество). Этот 
эталон обычно обеспечивает одинаковость, одномерность изготовляемой продукции — 
отсюда и переносное значение данных славянских ФЕ. 
Такая общность подтверждается и ареальной компактностью – ведь польск. na 

jendo kopyto и na swoje kopyto przerobić, зафиксированные с XV в. и тесно связанные с 
сапожным ремеслом (NKP 2, 142-143), уже весьма трудно оторвать, напр., от рус. на 
одну колодку. Общность ареала, фразеосхемы, прямого и переносного значений уже не 
может, как кажется, трактоваться как случайный типологический параллелизм. 
Диахронический анализ подобных моделей показывает тесную генетическую 
преемственность таких фразеологических рядов (см. о методике структурно-
семантического моделирования: Мокиенко 1973; Мокиенко 1989). 
Итак, диахроническая интерпретация „фразеологической параллели“ на одно бало – 

na jedno brdo приводит к выводу, что перед нами – лексические варианты исходной 
фразологической модели. Эта „параллель“, следовательно, в принципе аналогична 
фразеоглоссе не дать себе плюнуть в кашу – dmuchać komu w kaszę и т.п. Более того, 
нетрудно заметить, что тематическая общность заменяемого номинативного 
компонента в „параллели“ на одно бало – na jedno brdo и т. п. более велика, чем 
общность глагола плюнуть и дунуть в русском и украинском, с одной стороны, и в 
польском и чешском фразеологизмах – с другой. Кроме того, и семантика русско-
украинской ФЕ (‘не давать себя в обиду’) весьма отлична от семантики польско-
чешской ФЕ (‘вмешиваться не в свое дело’, ‘обманывать кого-л.’). Это, однако, 
совершенно оправданно Л. И. Ройзензон не принимает во внимание при 
диагностирвании лексической вариантности ФЕ рус. не дать себе плюнуть в кашу – 
пол. dmuchać komu w kaszę – чеш. foukat někomu do kaše и т. п. 
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Итак, после предложенной сопоставительно-диахронической интерпретации 
„параллель“ на одно бало – na jedno brdo может быть названа фразеоглоссой еще с 
большим основанием, чем схождение не дать себе плюнуть в кашу – dmuchać komu w 
kaszę. 
Характерно, что в очерке о последнем диалектном выражении Л. И. Ройзензон 

предполагает его единое происхождение: по его мнению, и в чешском, и в словацком, 
и в украинском языках – это заимствование из польского. ФЕ же на одно бало – na 
jedno brdo трактуются им как самостоятельные по образованию единицы. Признание 
ареальной и диахронической преемственности обеих пар ФЕ, как кажется, снимает как 
предположение о заимствовании первой из них, так и констатацию о типологической 
связи второй. Сходство ареала обеих пар, его компактность, наличие данных ФЕ в 
диалектах свидетельствуют скорее об общем происхождении этих восточно-
западнославянских ФЕ (Мокиенко 1972). Ведь, как подчеркивал сам Л.И. Ройзензон, 
„совпадение фразеологических фактов часто свидетельствует об общности традиций, 
обычаев, норм поведения, свойственных соседствующим этническим коллективам“ 
(Ройзензон, Авалиан 1965, 24). В данном случае такая общность может трактоваться 
как генетическая, а не типологическая или обусловленная заимствованием. 
Таким образом, решение дилеммы „фразеологическая параллель : 

фразеологическая изоглосса“ зависит от диахронической и сопоставительной 
трактовки ФЕ. В сущности, ареальное и типологическое сопоставление должно быть 
направлено на реконструкцию исходного свободного словосочетания. При таком 
анализе, как показывает опыт, обычно невозможно реконструировать конкретное 
сочетание, как это делается при этимологическом анализе лексики. Диахронический 
анализ фразеологии приводит к реконструкции фразеологического инварианта, 
фразеосхемы с четко ограниченными семантическими параметрами компонентов, т. е. 
– фразеологическая модель, характеризуемая относительным единством структуры и 
значения. Так, для ряда ФЕ типа рус. бить баклуши – укр. бити байдики – бел. біць 
бібікі – польск. zbijać bąki такой моделью является БИТЬ + сущ. в значении ‘бабки, 
городки, шары и т. п.’ = ‘бездельничать’ (Мокиенко 1973, 1974), для ряда дать дёру, 
дать дранку, дать лупки, дать леща, дать плюху, дать трёпку и под. – ДАТЬ + сущ. в 
значении ‘удар’ = ‘бить, колотить’ (Мокиенко 1989, 54–77); рус. ни Богу свечка ни 
чёрту кочерга – ни Богу свечка ни чёрту ожег – ни Богу свечка ни чёрту огарыш – 
польск. ani Bogu świeczki, ni diabłu ożoga – ni Bogu świeczki, ni diabłu ogarka – НИ 
БОГУ+ ‘хороший источник света’ НИ ЧЁРТУ + ‘плохой источник света’ = 
‘посредственнй человек’ (Мокиенко 1989, 13–19) и т. д. 
Эта модель по-разному воплощается на различных ареалах, претерпевает 

определенные формальные и семантические модификации – именно такие 
модификации выявил Н. И. Толстой (1973). Для известного слависта факт широкой 
варьируемости праславянского выражения *čьrno podъ nogьtemъ служит аргументом 
при выведении трех почти закономерных условий объективной реконструкции 
праславянской фразеологии по сравнению с лексикой: спорадичность 
фразеологического ареала, различие внешнего облика сопоставляемых ФЕ и их 
семантическую диффузность (Толстой 1973, 277-278). Эти три условия, как 
подчеркивает сам Н. И. Толстой, довольно относительны. Спорадичность ареала может 
быть обусловлена недостаточной изученностью диалектной фразеологии славянских 
языков. Различие внешнего облика сопоставляемых ФЕ, как уже отмечалось выше, 
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обычно регулируется относительно стабильной их структурной моделью. Так, почти 
все, на первый взгляд, многообразные варианты рассматриваемого Н. И. Толстым 
фразеологизма можно свести к количественно ограниченным типам: НИ + [чёрный] 
НОГОТЬ = ‘ничтожно мало’; ГРЯЗЬ (НЕЧИСТОТА) + ПОД НОГТЕМ = ’ничтожно 
мало’. Причем структурно-синтаксическая связь этих моделей (в рамках возможных 
трансформаций) очевидна. Наконец, семантическая диффузность фазеологии в 
ареальной плоскости, как кажется, не превышает диффузности лексики, а наоборот, 
уступает ей: характерно, что почти все ФЕ, привадимого Н. И. Толстым ряда 
сохраняют на всем ареале свое фразеологическое значение ‘ничтожно мало’. 
Признаком генетической модели ФЕ, таким образом, является относительная 

стабильность структуры и семантики фразеологического ряда. Признание же 
размытости этих двух параметров ФЕ должно необходимо вести к отказу от 
возможности какого-либо разграничения типологического и генетического сходства во 
фразеологии, фразеопараллелей от фразеоглосс. 
Активная моделируемость ФЕ одной ареальной зоны, противостоящая 

немоделируемости другой ареальной зоны, может нередко трактоваться как показатель 
генетического родства. Принцип относительной стабильности структуры и семантики 
ФЕ, входящих в эту модель, следует при этом понимать диалектически, именно как 
принцип относительный, а не глобальный. На разных точках ареальной плоскости, 
фиксирующей данную модель, могут быть представлены и ФЕ с полной „сменой 
состава“ компонентов (рус. распускать нюни – чеш. natahovat moldánky ‘хныкать, 
плакать’), и ФЕ, претерпевшие лексико-морфологическую трансформацию (рус. диал. 
попасть в скрып – Д. 3, 209; Михельсон 1994, 2 – чеш. dostat se do spřipce – словацк. 
dostať sa do klepca и др. ‘попасть в трудное, безвыходное положение’, и ФЕ с 
несколько измененной синтаксической структурой (рус. напиться в дугу – чеш. pije 
jako duha: рус. устар. съесть гриб ‘потерпеть неудачу’ – чеш. najedl se bláznivých hub 
‘сошел с ума’).  
Нередко варьируемость различного типа может настолько трансформировать 

фразеологическую модель, что для отнесения к ней того или иного варианта 
необходимо привлекать весь комплекс славянских ФЕ. Так, рус. диал. хватить пивца – 
хватить халипу – хватить горчанки – польск. nawarzyć i wypić piwa ‘испытать 
лишения’ по-разному отражают модель „выпить + нечто горькое“ = ‘испытать 
лишения’. 
Таким образом, объективная диагностика фразеологического параллелизма как 

ареального схождения зависит прежде всего от полноты имеющегося в распоряжении 
исследователя материала. Известно, однако, что именно последовательного 
диалектного славянского фразеологического материала не хватает при подобных 
исследованиях. Даже словари диалектных ФЕ, появившиеся относительно недавно, во 
многом неприспособлены для активных типологических и сравнительно-исторических 
разысканий. Материал в них дается в алфавитном, самом неудобном для таких целей, 
порядке, под фразеологией понимаются самые разнообразные виды языковых единиц – 
от лексики до развернутого контекста, транскрипция и толкования ФЕ весьма 
произвольны, а выведение исходной формы оставляет желать лучшего. Крайне 
необходимы для сопоставительных исследований идеографические, синонимические и 
тематические указатели к таким сборникам. Такие указатели были правилом в 
паремиологических собраниях прошлого века. Тем непонятнее кажется их полное 
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отсутствие в современных фразеологических источниках: ведь своеобразие семантики, 
как признают виднейшие теоретики фразеологии, – важнейшее свойство устойчивых 
словосочетаний. Пора, как кажется, эту ставшую аксиомой истину внедрить и в 
практику фразеографии, вернувшись хотя бы к традициям В. И. Даля и Ф. 
Челаковского. Лишь создание сводного идеографического словаря диалектных ФЕ 
русского и славянских языков приблизит нас к решению проблем ареальной и 
исторической фразеологии. 
Пока таких источников нет, остается, вслед за Н. И. Толстым, констатировать 

спорадичность фразеологических ареалов или, вслед за Л. И. Ройзензоном, описывать 
фразеологические параллели и фразеоглоссы в одном ряду. При такой ситуации 
термин фразеогическая параллель кажется особенно удобным, если его понимать 
достаточно диалектично. Действительно, в различных источниках можно найти серию 
близких и по структуре, и по семантике оборотов, напр.: рус. драть как Сидорову козу 
– диал. облупить как Сидорову козу (Д. 2, 597) – диал. выйукать как сидорову козу 
(СРНГ 5, 286) – пск. раздуть кого как Антипову козу (КПОС) – укр. як сидорову козу 
бити (лупцювати, латати и т.п. – ОС, 249) – польск. wyrychtować kogo jak diaboł kozę 
(NKP 2, 178) – чеш. zkopat koho jak financ kozu (Zaorálek 1963, 632) – латыш. pert ka 
kaimina azi; dirat (mizot) ka kaimina azi. Можно ли с уверенностью утверждать на 
основе такого материала, что перед нами – генетически тождественный ряд 
фразеологизмов? Пока определенного ответа на этот вопрос дать нельзя: во-первых, 
приведенный пример – сравнение, а в сравнениях возможности типологических, а не 
генетических схождений гораздо более велики (ср. уже упоминаемое рус. плавать как 
топор – япон. „плавать как молоток“; во-вторых, общность представления о козе как 
„корове бедных“ в Европе могла стать причиной самостоятельного рождения 
аналогичных коннотаций названия этого животного; наконец, весьма различные 
обозначения „действующего лица“ этих оборотов (в русском и украинском – имя 
собственное; в польском – дьявол; в чешском – приказчик, в латышском – сосед) 
может быть также свидетельством типологического совпадения (БМС 2005, 311-312). 
Возможно, в диалектах со временем будут найдены новые варианты ФЕ подобного 
типа, которые помогут найти тематическую линию, соединяющую столь различные 
компоненты. Пока, однако, приходится констатировать, что перед нами – 
фразеологические параллели. 
Применительно к фразеологии разных языков, следовательно, термин 

фразеологическая параллель весьма относителен, ибо он обозначает обороты, близкие 
по семантике и структуре в рамках одного более или менее прерывистого ареала, чем 
напоминает фразеологическую модель. Такая параллель всегда может оказаться при 
более детальном исследовании фразеологической изоглоссой, т.е. относительно 
полным и последовательным заполнением определенной фразеологической модели на 
компактном ареале.  
Понятие фразеологической параллели в родственных языках, таким образом, 

несколько парадоксально, и противоречит общепринятому представлению о 
параллелизме: фразеологические параллели могут оказаться в перспективе 
пересекающимися прямыми. Понятие же фразеоглоссы достаточно однозначно и 
определенно, ибо констатирует генетическую преемственность диалектных 
фразеологизмов во времени и пространстве.  
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Поскольку мой доклад построен на фразеологическом материале, позволю себе его 
и закончить двумя белорусскими фразеологизмами. В одной из своих работ Геннадий 
Афанасьевич дал образцовый анализ белорусского устойчивого сравнения крычаць як 
боўгары (Цыхун 2000). Я думаю, что будет вполне уместно – тем более, что наш 
Юбиляр в Ленинграде окончил именно болгарское отделение – калi мы ўсе, прысутняе 
у гэтай залi, пракрычым гучна як боўгары беларускую фразеалагічную здравiцу 
нашаму Генадзю Апанасавічу. Здравицу, запісаную яшчэ ў далёкім XIX стагоддзі ў 
адной з вёсак Беларусi Паўлам Васілевічам Шэйнам: 

Штоб Ты яшчэ сто гадоў жыў i двесцi на карачках поўзаў! 
Ну – і вядома ж – не переставаў пры гэтым пісаць све бліскучыя навуковыя працы. 
На радасць усім нам.  

Литература  
Бирюков 1960: Бирюков В.П. Крылатые слова на Урале // Собрал и составил В. П. Бирюков. 

Свердловск, 1960. – 117 с. 
БМС 2005: Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л.И. Русская фразеология. Историко-

этимологический словарь. Около 6000 фразеологизмов. /СПбГУ: Межкафедральный словарный 
кабинет им. Б. А. Ларина. – Под ред. В. М. Мокиенко. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Астрель: АСТ: 
Люкс, 2005. – 926. [2] с. 
Д.: Даль В.И. Толковый словарь живого русского языка. 3-е изд. Тт. 1-4. М.: 1955. 
КПОС: Картотека Псковского областного словаря с историческими данными. Основана 

Б.А.Лариным. Вып. 1-17. Л.-СПб: изд-во ЛГУ-СПбГУ, 1967-2006. 
Михельсон 1994: Михельсон М.И. Русская мысль и речь. Своё и чужое. Опыт русской 

фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний. Предисловие и комментарии  
В.М.Мокиенко. – М.: "Русские словари", 1994. – Т. 1 – 779 с. Т. 2. – 580+250 с. 
Мокиенко 1972: Мокиенко В. М. Фразеологические параллели и фразеологические изоглоссы в 

славянских диалектах // Вопросы фразеологии. Вып. IX. Самарканд, 1975. - с. 122-132. 
Мокиенко 1973: Мокиенко В.М. Историческая фразеология: этнография или лингвистика? // 

Вопросы языкознания, 1973. – N2. – С. 21-34. 
Мокиенко 1989: Мокиенко В.М. Славянская фразеология. 2-е изд., испр. и доп. М.: "Высшая 

школа", 1989. – 287 с. 
МФС: Прокошева К.Н. Материалы для фразеологического словаря говоров северного Прикамья. 

Пермь: Перм. ПИ, 1972. – 114 с. 
ОС: Олійник І.С., Сидоренко М.М. Українсько-російський і російсько-український 

фразеологічний словник. Вид.2-е. Київ, 1978. – 447 с. 
Палевская 1972: Палевская М.Ф. Основные модели фразеологических единиц со структурой 

словосочетания в русском языке ХVIII в. Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1972. – 307 с. 
Ройзензон 1974: Ройзензон Л.И. Украинско-русская (сибирская) фразеологическая изоглосса и 

формирование новых межславянских фразеооогических связей // Актуальные проблемы 
лексикологии. - Новосибирск, 1974. - С. 96-98. 
Ройзензон 1974а: Ройзензон Л.И. Чешско-русская (сибирская) фразеологическая параллель // 

Известия Сибирского отделения Академии наук СССР. - Сер. общественных наук, I. вып. 1, 1974. - С. 
121.  
Ройзензон, Авалиани 1965: Ройзензон Л.И., Авалиани Ю.Ю. Сравнительно-сопоставительный, 

структурно-типологический и ареальный аспекты изучения фразеологии // Проблемы фразеологии и 
задачи ее изучения в средней школе. Тезисы доклада. - Вологда, 1965. - С. 24. 
СОСВ 2001: Блинова О.И., Мартынова С.Э., Юрина Е.А. Словарь образных слов и  
СРНГ: Словарь русских народных говоров. Под ред. Ф.П. Филина и Ф.П. Сороколетова. Вып. 1-39 

(издание продолжается). Л.-СПб, 1965-2005.  
Толстой 1973: Толстой Н.И. О реконструкции праславянской фразеологии // Славянское 

языкознание. VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г. Доклады советской 
делегации. М.: Наука, 1973. – С. 272-293.  

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 39 

Федоров 1973: Федоров А.И. Развитие русской фразеологии в конце ХVIII – начале ХIХ в. 
Новосибирск: Наука, 1973. – 172 с. 
Цыхун 1976: Цыхун Г.А. К проблематике белорусско-болгарских языковых связей // Бюлетин за 

съпоставително изследване на българския език с други езици. Год. първа, бр. пети. София, 1976. С. 
91–92.  
Цыхун 1983: Два полесско-южнославянских соответствия: 1. ”Ламкание”; 2. ”Железный человек” 

// Полесье и этногенез славян / Предварительные материалы и тезисы конференции. М., 1983. С. 84–
85.  
Цыхун 1989: ”Жалезны чалавек” // Беларуская этнаграфія... С. 193; 1996: Тры беларуска-

балгарскія ізаглосы [3.] Беларускае жэлезны (зелезны) чоловек і балгарскае жилезен чувек (казачны 
персанаж, міфічная істота) // Беларуская лінгвістыка. Вып. 46. Мн., 1996. С. 23–25.  
Цыхун 20001: Из блокнота участника полесских экспедиций (1. Куміна вода; 2. Чагошчы и 

Чугайка; 3. Крычаць як боўгары) // Etnolingwistyka / Problemy jezyka i kultury. T. 12. Lublin, 2000. S. 
181–187.  
Цыхун 20002: ”Паберкі” з Палесся (4. У капелюшох; 5. Осетня пора; 6. Поночная ноч; 7. Лічна 

праўда) // Загароддзе–2... С. 111–113.  
Цыхун 20003: Пра зборыкі-цымборыкі і шляхі міграцыі цэнтральнаеўрапейскіх слоў на Беларусь // 

Studia Russica, XVIII. Budapest, 2000. P. 45–48.  
Цыхун 2002: Да этымалогіі ”каляровых” назваў (Беларусь і падобныя) // Dzieje slowian w swetle 

leksyki: Pamieci Profesora Franciszka Slawskiego. Krakow, 2002. S. 101–106.  
Цыхун 2003: З палескіх сшыткаў (8. Кованье; 9. Яшэр(ка), раз’яшчыць) // Праблемы 

ўсходнеславянскай этналінгвістыкі... С. 279–282.  
Цыхун 2004: Полесские нарубы (лингвоэтнический аспект) // Язык культуры: Семантика и 

грамматика. К 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923–1996). М., 2004. 
С. 466–475.  

NKP: Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich / Pod red.. akad. Ju. Krzyżanowskiego. 
T. 1-4. Warszawa, 1969-1978. 

Zaorálek 1963: Zaorálek Jaroslav. Lidová rčení. Vyd. 2-é. – Praha, 1963. 

Н. Мечковская (Мінск, Беларусь) 
ТИПЫ ТРАСЯНКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНЕЗИСА  

БЕЛОРУССКО-РУССКИХ ИДИОЛЕКТОВ  
(АРЕАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ЯЗЫКОВАЯ БИОГРАФИЯ ЧЕЛОВЕКА) 

1. Синхроническое определение идиома: трасянка как множество идиолектов, 
содержащих в разных пропорциях черты белорусского и русского языков. 
Отличие трасянки от переходных белорусско-русских говоров состоит в том, что у 
трасянки нет узуса, т.е. нет сходства между идиолектами в пропорциях их белорусских 
и русских черт. Отсутствие трасяночного узуса означает тупиковость трасянки; она не 
могла и не может развиться в новый диалект, как не может стать конкурентом ни 
литературному языку, ни просторечию. 
Будучи по своим историческим корням речью диалектных индивидов, идеолекты 

(составляющие трасянку), наследуют в той или иной мере черты своего ареала. На 
Пинщине это полесские диалектные черты (в том числе общие для белорусского и 
украинского языков черты, сложившиеся еще в XIV-XVI вв.); на Браславщине – это 
традиционные черты, общие для белорусского и польского пограничья, иногда и 
белорусского, польского и литовского ареала. Во всех диалектах на территории 
Беларуси, с их давними ареальными особенностями, русское наслоение в 
индивидуальной речи является поздним и при этом хаотичным. Общая интенсивность 
русификации белорусских диалектов сказывается в том, что своеобразие трасяночных 
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идеолектов определяется не ареальным фактором в первую очередь, а тем, что 
трасяночные идиолекты русифицированы в разной степени.  

2. Происхождение трасянки. Существование трасянки как идиома (языкового 
образования) обусловлено русификацией белорусов после включения белорусских 
земель в состав Российской Империи (в результате двух первых разделов Речи 
Посполитой – 1772 и 1793 гг). Белорусская речь, хаотично и в разной степени 
насыщенная русизмами появляется как форма языкового приспособления белорусов к 
жизни в Империи, когда, во-первых, присутствие русского языка год от года 
расширялось и, во-вторых, русский язык всегда был престижен (как язык власти, 
города, городской культуры, высшего и лучшего образования). В аспекте диахронии 
трасянка – это ползучая ассимиляция, шедшая снизу (в силу условий, созданных 
верхами) и протекала у разных индивидов с разной скоростью. 

3. Место трасянки в истории языковой ситуации в Беларуси: квазиэтнический 
субстандарт. Обычно речь крестьян и простого городского люда (т.е. диалектная речь 
и городское просторечие) – это источники народной, подлинно этнической речи, не 
затронутой школой и канцелярией. В случае с трасянкой (а также с украинским 
суржиком) это не так:  простой народ, не владея нормированным языком, говорит на 
диалектах или просторечии, этничность которых нарушена, деформирована массовыми 
заимствованиями из языка Империи. В Беларуси нивелирование диалектов (обычное в 
ХIХ-ХХ вв. для разных ареалов) шло под влиянием не "своего" белорусского 
наддиалектного (литературного) языка, но "чужого" (русского). Таким образом, 
социальное доминирование русского языка в Беларуси проявлялось в двух процессах: 
1) он вытеснял литературный белорусский из сфер образования, культуры, 
государственной власти (или не допускал в эти сферы); 2) русский язык оказывал 
ассимилирующее (конвергентное) воздействие на белорусские диалекты и 
просторечие. 

4. О разных векторах в истории отношений белорусских идиомов с русским 
языком в ХХ в. у литературного белорусского – дивергенция, у трасянки – 
конвергенция. Само формирование литературного белорусского языка и его история в 
период Первого белорусского возрождения (1906-1928 гг.) состояли его в интенсивном 
и разноуровневом дивергентном развитии по отношению к русскому и (в меньшей 
мере) к польскому языкам. Второе белорусское возрождение (с 1989 г.) стало новым 
этапом "волевой" дивергенции литературного  языка по отношению к русскому. 
Вследствие дивергентного развития литературного белорусского языка, он отдалялся 
не только от русского, но и от белорусских диалектов и просторечия, хаотическая 
русификация которых ширилась.  

5. Опыт количественной оценки пропорций собственно белорусских и 
собственно русских слов в белорусской диалектной речи. В белорусских диалектах 
русификация захватывает прежде всего лексику, в то время как фонетика и грамматика 
сохраняют белорусскоязычную основу. Поэтому степень русифицированности 
идиолекта определяется соотношением в конкретном идиолекте тех белорусских и 
русских слов, которыми эти языки различаются.  
Чтобы почувствовать диапазон возможных различий, представлялось 

целесообразным обратиться не к предположительно максимально далеким идиолектам, 
а, напротив, к идиолектам людей близкого возраста, образования и социального 
положения. Были рассмотрены четыре диалектные текста из двух далеких друг от 
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друга регионов две магнитофонные записи сделаны на крайнем востоке Беларуси, в 7 
км от России – в Горецком район Могилевской области3; это записи бесед с пожилыми 
сельскими коренными жительницами этих мест. Два других текста были услышаны 
также от пожилых женщин и тоже коренных жительниц, но совсем других мест – 
крайнего северо-запада Беларуси – в Браславском районе Витебской области, на 
белорусско-польско-литовском пограничье. Рассматриваемые ниже записи из 
браславских деревень представлены в качестве иллюстративного материала в 
содержательной работе Е.А. Казанцевой о национально-языковой самоидентификации 
жителей Браславщины [Казанцава 2005]. 
В названных текстах были отмечены, во-первых, все белорусские слова (точнее, 

аллолексы), которым в русском языке соответствуют лексемы другого корня (или того 
же корня, но с иным аффиксальным оформлением или с нерегулярными 
фонетическими различиями); во-вторых, отмечены все русские аллолексы, которым в 
белорусском языке соответствуют лексемы другого корня (а также однокоренные 
слова, но с другим аффиксальным оформлением или с нерегулярными фонетическими 
различиями). Затем были отмечены все случаи выбора (в каждом тексте) белорусского 
слова и все случаи выбора русского слова. Лексические повторы и словоформы одной  
лексемы объединялись. Ниже в порядке иллюстрации приводится систематизация 
лексического материала одного из текстов в табличной записи. 

Таблица 1. Соотношение случаев выбора белорусских или русских лексем в речи Антанiны В. 
(1922 г.р., полька, римско-католического вероисповедания, Браславский район, Витебская область). 
№ Белорусско-русские соответствия, 

представленные в стандартных 
языках разными лексемами  

В речи информанта 
представлено белорусское 
слово 

В речи информанта 
представлено русское 
слово 

1 послушаю – паслухаю паслухаю  
2 так – гэдак  гэдак   
3 такой – гэткi  гэткi   
4 вапшчэ – наогул   вапшчэ  
5 кварцiра – кватэра   кварцiра  
6 красiвы – прыгожы  красiвы  
7 начнець – пачнець  начнець  
8 нравiцца – спадабаецца   нравiцца  
9 памагаў – дапамагаў   памагаў  
10 панiмаю – разумею  панiмаю  
11 стыдаюся – сарамлюся   стыдаюся  
12 стыджуся – сарамлюся   стыджуся  
13 язык – мова  язык  

В приведенном тексте  имеется 13 ситуаций, в которых теоретически возможен 
выбор между белорусским и русским словом. Если 13 ситуаций выбора принять за  
100%, то  3 случая выбора белорусских слов составляют 23 %, а 10 случаев выбор 
русских слов  – 77 %. Аналогичные подсчеты были произведены применительно к 
материалам речи трех других информантов; результаты представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. Соотношение случаев выбора белорусских или русских лексем в речи четырех 
информантов. 

                                                   
3 Записи сделаны к. фл. н. Е.А. Казанцевой во время диалектологической экспедиции  2004 г. Я в высшей 
степени признательна Е.А. Казанцевой за возможность использовать эти записи в настоящей работе. 
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№ 
Информанты 

Количество 
ситуаций, в 
которых 

теоретически 
возможен выбор 

между 
белорусским и 
русским словом 

Процент 
выбора 

белорусских 
слов 

Процент 
выбора русских 

слов 

1 Нiна К., 1926 г.р., белоруска, 
православная, начальное 
образование, Горецкий р-н, 
Могилевская обл. 

42 (100 %) 43 % 57 % 

2 Людмiла Ф., 1924 г.р., белоруска, 
православная, начальное 
образование, Горецкий р-н, 
Могилевская обл. 

22 (100%) 23 % 77 % 

3 Галiна Д., 1932 г.р., белоруска, 
православная, начальное 
образование, Браславщина, 
Витебская обл. 

18 (100%) 61 % 39 % 

4 Антанiна В., 1922 г.р., полька, 
римско-католического 
вероисповедания, начальное 
образование, Браславщина 

13 (100 %) 23 % 77 % 

Как видим, два максимально русифицированных текста (на 77 %) записаны в 
диаметрально разных белорусских ареалах. Подобные зигзаги речевой фактографии 
призваны подтвердить предложенное определение трасянки: это множество 
идиолектов, содержащих  в разных пропорциях черты белорусского и русского языков. 

6. Иерархия факторов, определяющих степень сохранности в идиолекте 
белорусских черт. Степень сохранности белорусской лексики в речи индивида с 
родным или основным белорусским языком  определяется радом факторов.  

6.1. Решающий фактор – это язык, на котором человек получал образование (в 
школе и после школы). Существенна, конечно, и продолжительность образования. В 
условиях белорусско-русского близкородственного повсеместного и при этом 
функционально несбалансированного двуязычия русский язык школы (особенно в 
средних и старших классах) вытесняет речь матери, речь родной хаты, дошкольного 
детства – вытесняет легко, как бы незаметно, хотя и не полностью. Степень 
русифицированности идиолекта зависит не только от образования и профессии 
человека, но и от ряда бытовых и более тонких психологических факторов.  

6.2. Ареальный фактор важен в двух измерениях: 1) различия в языковых 
ситуациях города и деревни; 2) различия между диалектными ареалами 
белорусской территории. Фактор города в социолингвистическом развитии Беларуси 
проявляется в разных направлениях. Урбанизация послевоенной Беларуси, одна из 
самых интенсивных на земном шаре, усиливала русификацию. Вместе с тем рост 
городского населения приводил и к росту интеллигенции, в том числе гуманитарной, 
т.е. к усилению тех социальных групп, которым есть дело до национального сознания, 
культуры, образования, национального языка. Второе белорусское возрождение 1989-
1995 гг. было движением по преимуществ городским.  
Что касается диалектно-ареального фактора, то он релевантен в большей мере для 

речи сельских жителей, чем городских. В среднем в северо-западных областях 
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белорусская лексика сохранилась в большей степени, чем в восточных. Но это 
следствие не только собственно географических причин, но и исторических. 

6.3. Национальная самоидентификация человека. Данные диалектологических 
исследований в белорусско-польском и белорусско-русском пограничье, включая 
социолингвистические опросы, не позволяют сделать вывод о большей сохранности 
белорусской лексики у тех, кто определяет себя как белорус/белоруска [Smułkowa 
2000, Smułkowa 2002, Engelking 2005, Казанцева 2005]. Однако в масштабах всей 
Беларуси, по данным первой белорусской (уже не советской) переписи населения 1999 
г., прослеживаются значительные корреляции между национальностью и, во-первых, 
тем, какой язык человек считает своим родным и, во-вторых, какой язык он назвал в 
качестве языка домашнего общения.  

7. Материнские (родные) идиомы и основные (преобладающие) языки 
взрослых граждан Беларуси. В точном психолингвистическом смысле родной 
(материнской) язык – это первый язык человека, т.е. язык его детства. В условиях 
Беларуси таким языком могут быть следующие четыре вида идиомов: 1) один из 
белорусских субстандартов (диалект или городское просторечие), в той или иной 
степени русифицированный, т.е. трасяночный идиом; 2) литературный белорусский 
(стандартный) язык; 3) литературный русский язык Беларуси; 4) трасяночный 
(субстандартный) русский язык.  
В Беларуси часть взрослого населения сохраняет материнские идиомы, именно все 

четыре названные выше материнские идиома (естественно, у каждого свой идиом). 
Однако у других людей материнский идиом не сохраняется в качестве основного 
(преобладающего) языка общения: во взрослой жизни человек может перейти с 
диалекта на стандартный язык, а в условиях двуязычия – на более распространенный 
или прагматически более перспективный язык. В Беларуси состав вторичных (в 
языковых биографиях) идиомов ýже состава материнских идиомов: в этом списке нет 
белорусского диалекта. Иначе говоря, человек может перейти на русское городское 
просторечие белорусского города, но никто не переходит на белорусский диалект. 
Переход на русский литературный язык достаточно обычен в Беларуси. 

Исторически более поздний и относительно более редкий в Беларуси вид языковой 
биографии такой: человек с родным (материнским) русским языком в той или иной 
мере овладевает белорусским языком и использует его в определенных ситуациях или 
(что реже) постоянно. В таких случаях обращение к белорусскому языку может быть 
связано с разными факторами: учебная и/или профессиональная необходимость: 
преподавать; писать или редактировать статьи, книги, выступать в СМИ; выступать в 
официальной обстановке и др.; или под влиянием политических интересов и/или 
нравственно-патриотических побуждений. Материнский язык влияет на пропорции 
белорусских и русских черт в основном языке человека, хотя и не детерминирует эти 
пропорции жестко.  

8. Основные виды индивидуальной речи в Беларуси в зависимости от 
языковой биографии человека и от того, какой язык он выбирает в конкретной 
ситуации. В условиях белорусско-русского двуязычия, кроме смены языков в течение 
жизни человека, повсеместно происходит ситуативная смена языков одним и тем же 
человеком. В зависимости от ситуации общения один и тот же человек нередко 
говорит то по-белорусски, то по-русски, т.е. владеет двумя языками, хотя этот 
билингвизм редко является симметричным, что приводит к интерференции (т.е. к 
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нарушениям языковых норм) в обоих направлениях: русские языковые черты, вопреки 
желанию говорящего, проникают в его белорусскую речь, и наоборот: белорусские 
черты, также вопреки желанию говорящего, проникают в его русскую речь. Поэтому 
общение в Беларуси характеризуется самыми разными пропорциями смешения 
элементов белорусского и русского языков.  
Наблюдаемая в Беларуси речь различна по ряду социопсихолингвистических и 

структурно-языковых черт: 1) по родному языку говорящего; 2) по тому, какой язык 
преобладает его жизни данного человека; 3) по тому, на каком языке в конкретной 
ситуации идет общение (говорит ли данный человек по-белорусски или по-русски; при 
этом его собеседник может говорить и на другом языке); 4) по удельному весу 
непроизвольных (интерферентных, ошибочных) русизмов в белорусской речи, а 
применительно к русской речи – по удельному весу непроизвольных 
(интерферентных) белорусизмов. 

8.1. Белорусская литературная речь людей с белорусским литературным 
языком в качестве родного и основного. Это речь потомственной белорусской 
интеллигенции, профессионально связанной с белорусским языком – учителей и 
преподавателей белорусской филологи и истории, писателей, журналистов. В такой 
речи лексические русизмы или отсутствуют или их процент крайне мал. Ср. запись 
устной, но официальной речи профессионального белорусиста: Да [вместо Так], у 
слоўнiку ёсць назвы для ўсiх магчымых з'яў i сабыцiй [вместо падзей]. Обычно эти люди 
вполне владеют и русским литературным языком.  

8.2. Белорусская речь, в основном нормативная, устная и письменная, людей с 
родным и основным русским литературным языком. Содержит значительно 
бóльший процент лексических русизмов, чем в речь, рассмотренная в разделе 8.1.; 
спорадически встречаются также грамматические и фонетические русизмы. В 
большинстве случаев русизмы в такой речи появляются спонтанно. Реже говорящие 
сознательно включают в свою речь русские слова, фразеологизмы, популярные клише 
и цитаты – для экспрессии, шутки, языковой игры. Подробно об этой "трасянке для 
образованных" см. [Мечковская 1994, 315].  

8.3. Белорусская речь людей с родным и основным диалектным белорусским 
языком. Содержит значительно бóльший процентом лексических русизмов, чем в 
речь, рассмотренная в разделе 8.2. Благодаря белорусскому материнскому субстрату, 
фонетика и грамматика в такой речи практически свободны от русизмов. 

8.4. Русская литературная речь людей с литературным русским языком в 
качестве родного и основного. Если речь, рассмотренная в разделе 8.1., – 
максимально белорусская, то речь данного вида – максимально русская. Белорусизмы 
в такой речи немногочисленны и употребляются большей частью сознательно, для 
легкой экспрессии, игры, подчеркнутой неофициальности речи; в редких случаях 
белорусизмы представляют собой неосознанные заимствования из белорусского языка: 
кошик, сажалка. Если представители первой группы (потомственная белорусская 
интеллигенция), как правило, двуязычны, то носители литературного русского языка в 
Беларуси часто владеют белорусским только пассивно.  

8.5. Русская, в основном нормативная, речь людей с родным белорусским 
языком (литературным или диалектным) и преобладающим русским языком. В 
речи данного вида белорусизмы могут быть представлены в существенно  разной мере: 
от спорадического фрикативного [γ] до ощутимого "белорусского акцента": твердые 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 45 

[ч] и [шч], всегда твердое [р], билабиальное [w]; а также в грамматике: пришел со 
школы [вместо из школы], с Сережам [вместо с Сережей]; при этом относительно 
редки лексические белорусизмы: каўнер 'воротник', кипцюры 'когти', налить (в тарелку) 
с берегами 'до краёв' и др. Встречаются явления гиперкорректности: перерив (вместо 
перерыв), буряки (вместо бураки).  

8.6. Русская речь людей с русским просторечным языком (в Беларуси) в 
качестве родного и основного. Содержит значительно бóльший процентом 
белорусизмов, в первую очередь лексических, чем в русская речь, рассмотренная в 
разделе 8.5. Интерференция не контролируется, т.е. носит спонтанный характер.  

8.7. Русская речь людей с белорусским диалектным языком в качестве родного 
и основного. На всех языковых уровнях (звуковом, грамматическом, лексическом) 
процент спонтанных белорусизмов является максимально высоким.  

9. Трасянка как континуум белорусско-русских идиолектов. Выделенные 7 
разновидностей речи образуют континуум видов белорусской и русской речи в 
Беларуси, расположенных по возрастанию интерференции на каждом из языков. В том, 
каковы пропорции смешения белорусской и русской языковых стихий в речи 
конкретного человека на одном и на втором языке, важен не онтогенетический 
субстрат (т.е. не материнский язык), не национальность двуязычного человека, не 
ареальный фактор, а, во-первых, то какое место в актуальной коммуникативной жизни 
этого человека занимает один и второй язык; и, во-вторых, важен уровень образования 
и интеллектуального развития личности. Трасяночность речи (т.е. удельный вес 
интерферентных явлений из братского языка) тем меньше, чем чаще индивид общается 
на данном языке и чем выше культурно-образовательный и интеллектуальный уровень 
человека. 
Г. Хентшель назвал трасянку "осциллирующим идиомом" [Hentschel 2006, 3], т.е. 

системой, "качающейся" между русским и белорусским языками. Это зримый и 
полезный образ, он подчеркивает, что жизнь трасянки – это непрестанные колебания и 
вариации. Однако идее осциллирования противоречит термин "система". Ранняя 
трасянка, ХIХ в., на диалектном субстрате, еще может быть названа системой, хотя бы 
в фонетико-грамматическом плане. Но проявления современной трасянки 
необыкновенно разнообразны: они могут иметь разный субстрат (и белорусский и 
русский); могут представлять собой речевые произведения людей, основным языком 
которых может быть как белорусский, так и русский языки; наконец, это может быть 
речь, которая по замыслу одного говорящего продуцировалась как речь на 
белорусском языке, а по замыслу второго говорящего – как речь на русском языке. Это 
осциллирование, эти колебания настолько всеобъемлющи и сущностны, что здесь не 
остается места для системы, разве что некоего конструкта, объединяющего две 
системы (включая лексику) белорусского и русского языков. Сказанное позволяет 
прийти к новому определению трасянки, в котором учтены не только наблюдаемая 
синхрония, но и генезис феномена как в диахроническом, так и в онтогенетическом 
плане. Трасянка представляет собой континуум идиолектов с белорусским или 
русским материнским языком, с белорусским или русским основным языком, с 
интенцией говорить на белорусском или русском языке и с подвижными 
("осциллирующими") пропорциями белорусской и русской языковой стихий в 
порождаемой речи. 
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НАВУКОВАЯ СПАДЧЫНА ПРАФЕСАРА ЛЬВА ШАКУНА   
І СУЧАСНАЕ БЕЛАРУСАЗНАЎСТВА 

Г. Арцямёнак (Віцебск, Беларусь) 
ПРАФЕСАР ЛЕЎ ШАКУН ЯК ДАСЛЕДЧЫК ПРАБЛЕМ БЕЛАРУСКАГА 

СЛОВАЎТВАРЭННЯ 
У навуковай спадчыне Льва Міхайлавіча Шакуна асаблівае месца займаюць працы, 

прысвечаныя пытанням марфемікі і словаўтварэння беларускай мовы. Будучы ўжо 
вядомым і аўтарытэтным даследчыкам, выдатным спецыялістам у галіне гістарычнага 
мовазнаўства, з сярэдзіны 70-х гадоў ён звярнуўся да вывучэння іманентных, 
структурных уласцівасцей мовы, якія найбольш ярка праяўляюцца ў арганізацыі 
ўнутранай будовы лексічных адзінак. Відавочна, вучонага падштурхнулі да гэтага 
глыбокая эрудыцыя, дасведчанасць у самых розных напрамках лінгвістыкі, строга 
лагічны, сістэмны характар навуковага мыслення, жаданне праявіць сябе ў рамках 
іншай даследчыцкай парадыгмы. На той час тэарэтычная  дэрываталогія дасягнула 
высокай ступені развіцця і значных поспехаў у працах амерыканскіх дэскрыптывістаў, 
а таксама славянскіх мовазнаўцаў Я.Развадоўскага, Р.Вінакура, В.Вінаградава, 
М.Докуліла, І.Каваліка, М.Панова, І.Мельчука, А.Ціханава, А.Майсеева, У.Лапаціна і 
іншых, яна ў многім фарміравала агульны напрамак развіцця лінгвістычнай думкі ХХ 
стагоддзя.  
Падчас працы над укладаннем “Марфемнага слоўніка беларускай мовы” прафесар 

Л.Шакун непасрэдна заняўся пытаннямі зыходных прынцыпаў пабудовы даведніка 
такога тыпу. У артыкулах “Некаторыя асаблівасці марфемнага аналізу беларускай 
лексікі” і “Методы построения морфемного словаря” даследчык, абапіраючыся на 
дасягненні найперш рускіх дэрыватолагаў, выпрацоўвае ўласныя падыходы да падзелу 
слоў на марфемы. Вырашаючы надзвычай складаную праблему ідэнтыфікацыі марфем, 
Л.Шакун адмаўляецца ад пашыранага ў мовазнаўстве прынцыпу “двайнога 
параўнання” кожнага канкрэтнага слова з аднакаранёвымі і аднаструктурнымі 
лексічнымі адзінкамі. На думку Л.Шакуна, “марфемны падзел слоў будзе найбольш 
паслядоўным менавіта пры супастаўленні слоў у адным суадносным радзе – тых, якія 
змяшчаюць агульную каранёвую частку, г.зн. маюць агульныя элементы формы і 
значэння з пункту гледжання сучаснага стану мовы. Усякі гукавы астатак, атрыманы 
шляхам супастаўлення аднакаранёвых слоў, незалежна ад таго, паўтараецца ці не 
паўтараецца ён у іншых словах, можа кваліфікавацца як марфема, бо ён у дадзеным 
слове ўяўляе нейкае пэўнае звяно ў агульным ланцугу яго марфемнай арганізацыі” 
[Шакун 1975, с. 151]. Разам з тым даследчык лічыць неабходным браць пад увагу тыя 
тыпалагічныя адрозненні, якія склаліся ў выніку тэрытарыяльнага і сацыяльнага 
расслаення мовы, што вымагае аперыраваць словамі агульналітаратурнага ўжытку, 
пакідаючы ўбаку дыялектныя лексемы і вузкаспецыяльныя тэрміны. Такі падыход 
улічваў вопыт стварэння “Школьного словообразовательного словаря” З.Поціхі і не ў 
апошнюю чаргу дыктаваўся меркаваннямі даступнасці і практычнай зручнасці пры 
аналізе канкрэтнага моўнага матэрыялу ў працэсе навучання. 
Прапанаваная Л.Шакуном методыка марфемнага аналізу ўяўляе сабой кампрамісны 

варыянт у адносінах да двух крайніх поглядаў на марфемны падзел – семантычнага, 
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пры якім марфемная будова павінна адлюстроўваць адносіны вытворнасці паміж 
словамі, і фармальнага, калі рэалізуецца тэндэнцыя да максімальнага драблення слоў 
на структурныя часткі без увагі на іх значэнне ў сучаснай мове (параўн. скрипк-а, 
шапк-а, гриб-ник, началь-ник, заповед-н-ик, рад-ова-ть, промышл-енн-ость [Тихонов 
1991]; скрип-к-а, шап-к-а, гриб-н-ик, на-ч-а-ль-н-ик, за-по-вед-н-ик, рад-ов-а-ть, про-
мышл-енн-ость [Кузнецова, Ефремова 1986]; скрып-к-а, шапк-а, грыб-н-ік, началь-нік, 
запавед-н-ік, рад-ав-а-ць, прамыслов-асць [Бардовіч, Шакун 1989]).  
У 1978 годзе выйшла з друку кніга Л.Шакуна “Словаўтварэнне”, дзе ў тэарэтычным 

аспекце аналізаваліся найважнейшыя асаблівасці будовы і функцыянавання сучаснай 
сістэмы дэрывацыі. Гэта быў першы ў беларускім мовазнаўстве вучэбны дапаможнік, 
цалкам прысвечаны тэорыі словаўтварэння. Напісаная на высокім навуковым узроўні, з 
улікам апошніх дасягненняў мовазнаўства ў сферы дэрываталогіі, кніга ў той жа час 
вызначаецца прастатой і даступнасцю падачы матэрыялу.  
Разглядаючы словаўтварэнне як спецыфічную моўную падсістэму, аўтар 

пераканаўча даводзіць, што ёсць усе падставы для вылучэння адпаведнага 
самастойнага раздзела лінгвістыкі. “Словаўтварэнне павінна ўсебакова вывучацца і з 
фармальна-структурнага, і з лексіка-семантычнага бакоў, чаго можна дасягнуць толькі 
тады, калі апісваць яго незалежна і ад граматыкі, і ад лексікалогіі, як асобную 
мовазнаўчую дысцыпліну” [Шакун 1978, с. 6]. На прыкладзе ўстанаўлення адносін 
вытворнасці паміж словамі даследчык паказвае прынцыповую розніцу сінхроннага і 
гістарычнага падыходу да дэрывацыі. Гэта вызначальнае размежаванне паслядоўна 
праводзіцца аўтарам у далейшым, у тым ліку пры класіфікацыі спосабаў 
словаўтварэння. Упершыню ў беларускім мовазнаўстве Л.Шакун разглядае паняцці 
сінтагматыкі і парадыгматыкі ў словаўтварэнні, характарызуе валентнасць марфем і 
абмежаванні ў іх спалучальнасці. Услед за А.Земскай вучоны лічыць мэтазгодным 
прызнаваць інтэрфіксацыю ў самых шырокіх межах, паколькі гэта дазваляе істотна 
спрасціць апісанне, да таго ж “вытворныя суфіксы могуць вылучацца толькі ў 
дыяхранічным плане” [Шакун 1978, с. 85]. Як праяўленне словаўтваральных 
магчымасцей моўнай сістэмы трактуецца аўтарам з’ява суіснавання ў маўленні 
рэальных, патэнцыяльных і аказіянальных слоў. Першым з айчынных даследчыкаў 
Л.Шакун аналізуе заканамернасці і тэндэнцыі развіцця словаўтваральнай сістэмы 
беларускай мовы, а таксама падае кароткі нарыс гісторыі беларускай дэрываталогіі. З 
выхадам кнігі вышэйшая школа атрымала вельмі патрэбны і карысны дапаможнік па 
адным з асноўных раздзелаў мовазнаўства. 
У шэрагу пазнейшых артыкулаў і тэзісаў Л.Шакун разглядаў словаўтваральны 

статус запазычанняў ва ўмовах білінгвізму, шляхі фарміравання словаўтваральнай 
сістэмы сучаснай беларускай літаратурнай мовы, значэнне для дэрываталогіі 
адваротных слоўнікаў і інш. Працы прафесара Л.Шакуна, прысвечаныя беларускаму 
словаўтварэнню, значна садзейнічалі ўсталяванню ў айчынным мовазнаўстве і 
лінгвадыдактыцы такіх фундаментальных навукова-метадалагічных прынцыпаў, як 
сістэмнасць мовы, адзінства формы і зместу, адрозненне сінхраніі і дыяхраніі, 
узаемадзеянне інтра- і экстралінгвістычных фактараў у развіцці моўных з’яў. 

Літаратура 
Бардовіч, А.М. Марфемны слоўнік беларускай мовы / А.М. Бардовіч, Л.М. Шакун. – 2-е выд., 

перапрац. і дап. – Мн.: Вышэйшая школа, 1989. – 718 с. 
Кузнецова, А.И. Словарь морфем русского языка / А.И. Кузнецова, Т.Ф. Ефремова. – М.: Русский 

язык, 1986. – 1136 с. 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 49 

Тихонов, А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка:Пособие для учащихся / 
А.Н. Тихонов. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1991. – 576 с. 
Шакун, Л.М. Методы построения морфемного словаря / Л.М. Шакун // Методы изучения лексики; 

под ред. А.Е. Супруна. – Мн.: Изд-во БГУ, 1975. – С. 148 – 152. 
Шакун, Л.М. Словаўтварэнне / Л.М. Шакун. – Мн.: Вышэйшая школа, 1978. – 128 с. 

А. Губкіна (Мінск, Беларусь) 
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАГА МОВАЗНАЎСТВА  

1918–1941 ГГ. У ПРАЦАХ Л.М. ШАКУНА 
Сёння без падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў Л.М.Шакуна немагчыма ўявіць 

вучэбны працэс падрыхтоўкі філолагаў-беларусістаў. Адным з апошніх убачыў свет у 
1995 годзе дапаможнік “Гісторыя беларускага мовазнаўства”. Аднайменны вучэбны 
курс быў уведзены ў праграму падрыхтоўкі філолагаў у ВНУ Беларусі з 1994 года. Да 
гэтага часу гэта быў аўтарскі спецкурс Л.М.Шакуна. Выхад вучэбнага дапаможніка 
“Гісторыя беларускага мовазнаўства” засведчыў няспынны працэс развіцця 
лінгвістычнай думкі, дыферэнцыяцыі філалагічнай навукі. Сама дысцыпліна “гісторыя 
беларускага мовазнаўства” з’яўляецца, безумоўна, важнай і актуальнай, дазваляе 
сістэматызаваць веды студэнтаў. Гэта дасягаецца дзякуючы таму, што здабытыя на 
папярэдніх курсах прыватныя веды і палажэнні разглядаюцца з боку іх храналагічнага 
станаўлення, у неад’емнай сувязі з асобамі тых, хто гэтым займаўся. 
Асаблівую актуальнасць для любой навукі маюць складаныя, неадназначныя ў 

гістарычным і палітычным планах часы яе развіцця і станаўлення. Для беларускага 
мовазнаўства адным з такіх складаных і адначасова выніковых быў міжваенны час – 
перыяд з 1918 па 1941 год. Гэта час каштоўных здабыткаў і неапраўданых страт, час, 
калі навуковыя пошукі вяліся па розных кірунках, абумоўленых, акрамя аб’ектыўных 
законаў развіцця навукі, яшчэ і палярнымі зменамі палітычных вектараў. 
Вернутая ў 1918 годзе ў афіцыйны ўжытак пасля працяглага ігнаравання і ўціску, 

беларуская мова не магла ў сваім стане на той момант спраўна функцыянаваць ва ўсіх 
сферах жыцця з-за сваёй скалечанасці ў галіне правапісу, граматыкі, лексікалогіі, 
тэрміналогіі. Палепшыць сітуацыю ўзяліся шматлікія навуковыя і грамадскія дзеячы. 
Іх карпатлівая праца да 1941 года, адлюстраваная ў падручніках Л.М.Шакуна, стала 
аб’ектам нашай увагі. 
Характарызуючы развіццё беларускай мовы і мовазнаўства ў згаданы перыяд, 

Л.М.Шакун засяродзіў увагу на актывізаванай у гэты час цікавасці да розных пытанняў 
беларусазнаўства. Сярод спроб стварэння нарматыўнай граматыкі і ўстанаўлення 
беларускага правапісу аўтар назваў і апісаў працы А.Луцкевіча і Р.Абіхта, Б. Пачобкі і 
некаторыя іншыя, найбольш падрабязна спыніўся на асобе Б.Тарашкевіча і яго 
“Беларускай граматыцы для школ”. Даследаванні па марфалогіі міжваеннага часу, на 
думку Л.М.Шакуна, мелі прагматычны характар, г. зн. абмяжоўваліся вырашэннем задач, 
непасрэдна звязаных з распрацоўкай літаратурных нормаў. Сярод даследчыкаў 
лексікалогіі найперш названа прозвішча Я.Карскага; тут жа згадваюцца М.Байкоў, 
П.Бузук, А. і Я. Лёсікі, С.Некрашэвіч, у якасці сістэмнага апісання лексічнай сістэмы 
сучаснай беларускай мовы называецца “Курс сучаснай беларускай літаратурнай”, які 
выйшаў у 1940 годзе. Сярод анамастычных і тапанімічных даследаванняў, якія адносяцца 
да акрэсленага перыяду, Л.М.Шакун называе працы Я.Станкевіча, М.Федароўскага, 
А.Крукоўскага, А.Немцава, Я.Тараноўскага, Б.Скарыніча, М.Азбукіна і М.Каспяровіча. 
Адзначаючы, што асобных выданняў па фразеалогіі ў акрэслены перыяд не з’явілася, 
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Л.М.Шакун называе зборы фразеалагічнага матэрыялу М.Федароўскага, 
М.Нікіфароўскага, А.Сержпутоўскага. Актыўна ў 20-я гады ХХ стагоддзя абмяркоўваліся 
пытанні культуры мовы. Л.М.Шакун адзначыў, што матэрыялы па гэтых пытаннях 
друкаваліся ў часопісах “Полымя”, “Узвышша”, “Маладняк”. Узнімалі гэтую тэму ў друку 
Я.Лёсік, Т.Глыбоцкі, К.Вышына, П.Бузук, У. Дубоўка, К.Чорны і іншыя. Моўна 
стылістычныя асаблівасці мастацкіх твораў у 20-30-я гады ХХ стагоддзя былі аб’ектам 
вывучэння многіх даследчыкаў. Даследаваліся мова і стыль Янкі Купалы (А.Вазнясенскі, 
М.Піотуховіч); Якуба Коласа (П.Бузук, Ю.Бярозка, А.Базыленка), Ц.Гартнага (П.Бузук, 
Я.Лёсік), З.Бядулі (Ю.Бярозка), М.Чарота (М.Піотуховіч), М.Лынькова (М.Гарэцкі, 
Я.Колас), М.Лужаніна (П.Глебка), М.Зарэцкага (М.Піліпёнак) і інш. Сярод тых, хто 
займаўся дыялекталагічнымі даследаваннямі ў беларускім мовазнаўстве ў 20-30-я гады, 
згадваюцца Я.Карскі, П.Растаргуеў, П.Бузук, Я.Воўк-Левановіч, С.Некрашэвіч, 
Я.Станкевіч, А.Шлюбскі, а таксама аўтары-ўкладальнікі краёвых слоўнікаў 
А.І.Каспяровіч, М.В.Шатэрнік, І.К.Бялькевіч. Пытанні гісторыі беларускай мовы 
закраналі ў 20-30-я гады такія даследчыкі, як Я.Карскі, Я.Воўк-Левановіч, В.Ластоўскі, 
Я.Станкевіч і некаторыя іншыя айчынныя і замежныя навукоўцы. 
У падручніку 1995 года знайшоў адлюстраванне агульнапрыняты зараз погляд на 

развіццё беларускай мовы і мовазнаўства ў перыяд з 1918 па 1941 год. Другое 
дзесяцігоддзе ХХ стагоддзя – перыяд адраджэння беларускіх нацыянальных ідэй і 
ўзмацненне пурызму ў мове і мовазнаўстве. 30-я гады характарызуюцца кардынальнай 
зменай нацыянальнай палітыкі, і, як вынік, згортваннем папярэдняй нацыянальна 
арыентаванай дзейнасці, разгортванне русіфікацыі. На магчымасць даць такую ацэнку 
згаданага перыяду ў пэўнай ступені паўплываў час падрыхтоўкі і выхаду вучэбнага 
дапаможніка “Гісторыя беларускага мовазнаўства” – пачатак 1990-х гадоў. У гэты 
хуткабежны перыяд чарговага беларускага адраджэння стала магчымым даваць 
непрымальныя раней ацэнкі асобным фактам гісторыі беларускай мовы і мовазнаўства, 
ролі і дзейнасці канкрэтных асоб. На старонках гэтага вучэбнага дапаможніка 
Л.М.Шакун аўтарытэтна даводзіў пра разгорнутую ў 20-я гады ХХ стагоддзя 
беларусізацыю, называючы згаданыя вышэй імёны славутых дзеячоў беларускай 
навукі і культуры. Дзейнасці многіх з іх упершыню была разгледжана і станоўча 
ацэнена. Мовазнаўчыя погляды на шляхі ўнармавання беларускай мовы, якія бачыліся 
ў адраджэнні ўсяго нацыянальна-самабытнага, і агульную канцэпцыю фарміравання 
літаратурнай мовы, якая мела выразную пурыстычную афарбоўку, падаюццы без 
асуджэння. Некалькі іншую інтэрпрэтацыю развіцця беларускай мовы і мовазнаўства ў 
20-я гады ХХ стагоддзя мы бачым у іншым вучэбным дапаможніку Л.М.Шакуна – 
“Гісторыя беларускай літаратурнай мовы”, які выходзіў у 1977 і 1984 гг. Па-першае, 
тут амаль не сустракаюцца імёны грамадскіх дзеячоў і мовазнаўцаў той пары, толькі 
некалькі разоў трапляюцца назвы асобных слоўнікаў пры неабходнасці паказаць 
безвыніковыя і шкодныя намаганні ўкладальнікаў-“нацыяналістаў”. Па-другое, 
тагачасная антынацыянальная моўная палітыка патрабавала толькі асуджэння 
мовазнаўчай дзейнасці, накіраванай на адраджэнне і падкрэсліванне самабытнага ў 
беларускай мове. Мовазнаўцы 20-х гадоў называліся не інакш як “буржуазныя 
нацыяналісты”, а характарыстыка іх дзейнасці праяўляецца ў такіх, напрыклад, 
выказваннях, як “буржуазныя нацыяналісты на справе толькі засмечвалі, выхалашчвалі 
літаратурную мову, тармазілі яе развіццё, ... культывавалі моўны хлам аж да 
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непрыстойных вульгарызмаў... Яны знарок скажалі беларускую літаратурную мову і, 
па сутнасці, паклёпнічалі на наша жыццё” [Шакун 1984, с. 300]. 
Характарызуючы работу Беларускай навукова-тэрміналагічнай камісіі, у падручніку 

1984 года аўтар піша, што ў яе дзейнасці выявілася аднабаковасць, сталі праяўляцца 
нацыяналістычныя тэндэнцыі. З адабрэннем гаворыцца, што “рашуча былі адвергнуты 
тыя “пераклады” грамадска-палітычных тэрмінаў, што рабіліся нацыяналістамі з варожай 
мэтай выхаласціць, сказіць іх рэвалюцыйны змест” [Шакун 1984, с. 270]. Больш 
памяркоўна пра распрацоўку беларускай нацыянальнай тэрміналогіі гаворыцца ў 
падручніку 1995 года. Члены тэрміналагічнай камісіі тут названы аўтарытэтнымі 
вучонымі, пісьменнікамі, грамадскімі дзеячамі. Тое, што апора рабілася на адбор народна-
гутарковых сродкаў, панавала тэндэнцыя як мага “пазбавіцца ад незразумелай 
чужаземшчыны”, не лічыцца заганай работы камісіі. Пэўныя недакладнасці і 
недапрацоўкі кваліфікуюцца як непазбежныя, бо “самі распрацоўшчыкі лічылі сваю 
справу пробнай, на асобных тэрміналагічных выпусках спецыяльна рабілі адзнаку, што 
выдаецца толькі праект той ці іншай тэрміналогіі” [Шакун 1995, с. 197]. 
Падобныя разыходжанні заўважаюцца і пры аналізе значэння рэформы правапісу і 

граматыкі 1933 года. У падручніку 1984 года бачым такі каментарый на гэтую спробу 
максімальна наблізіць беларускі правапіс і граматыку да рускага: ”Яна мела выключна 
вялікае грамадскае значэнне, вызначыўшы той напрамак, па якому павінна было 
адбывацца далейшае развіццё і ўдасканаленне беларускай літаратурнай мовы савецкай 
эпохі ў адпаведнасці з інтарэсамі нашага сацыялістычнага грамадства, з задачамі 
камуністычнага будаўніцтва” [Шакун 1984, с.279]. Тут і намёку няма на звесткі з 
падручніка 1995 года аб тым, што гэта рэформа “эмігранцкімі коламі была расцэнена 
як гвалт над самабытнасцю беларускай мовы, як адна з найбольш каварных спроб 
русіфікацыі беларускага народа” [Шакун 1995, с. 141]. 
Хочацца падкрэсліць прынцыповую ролю ў такой неадназначнай і супярэчлівай 

трактоўцы аднаго і таго ж перыяду экстралінгвістычных фактараў, а менавіта вектара 
моўнай палітыкі, у залежнасці ад чаго пэўныя з’явы дазвалялася разумець (а тым 
больш папулярызаваць праз навуковую літаратуру) толькі пэўным чынам. Перыяд з 
1918 па 1941 год – адзін з самых складаных і, магчыма, не да канца вывучаных у 
гісторыі нашай мовы. Нягледзячы на гэта, у працах Л.М.Шакуна заўважаецца 
выключная дасведчанасць, імкненне да аб’ектыўнага выкладу матэрыялу, жаданне 
пазбегнуць катэгарызму ў суджэннях, патрыятызм і любоў да беларускай мовы. Без 
усяго гэтага зорка нашага славутага настаўніка Льва Міхайлавіча Шакуна, аднаго з 
самых аўтарытэтных лінгвістаў нашай краіны мінулага стагоддзя, не ззяла б так ярка. 
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І. Джундава (Прэшаў, Славакія) 
СЛАВАЦКА-БЕЛАРУСКІЯ СУВЯЗІ Ў КАНТЭКСЦЕ ГІСТАРЫЧНАГА 

МОВАЗНАЎСТВА 
Славацкая і беларуская мовы адносяцца да сям’і славянскіх моў, але кожная з іх да 

іншай групы: славацкая мова ўваходзіць ў заходнеславянскую групу, а беларуская ва 
ўсходнеславянскую. Нягледзячы на гэты факт, яны вельмі падобныя і акрамя 
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агульнаславянскай гісторыі, злучае іх многа тоесных рысаў і відавочных падабенстваў 
на ўсіх лінгвістычных узроўнях. Гэтыя мовы вельмі добра захоўваюць гістарычныя 
змены, якія ўжо на сучасным этапе не адлюстроўваюцца ва ўсіх славянскіх мовах.  
Славацка-беларускія кантакты развіваюцца ўжо дзесяцігоддзі, а ў апошнія гады 

праглыбілася і навуковае супрацоўніцтва, дзякуючы ўзаемным сувязям славацкіх і 
беларускіх універсітэтаў, дзе, акрамя вывучэння славацкай мовы ў Беларусі і 
беларускай ў Славакіі, ужо пачынаецца праца на ўзроўні навуковых даследаванняў. Да 
іх належыць і наша даследаванне, прысвечанае гісторыі названых моў, перыядызацыі 
гісторыі іх літаратурных сфнр, асвятленню ролі мовы як народнага сімвалу, а таксама 
развіццю мовазнаўства ў славацкім і беларускім кантэксце.  
У нашай канфрантацыйнай працы робіцца спроба параўнаць асобу і навуковую 

дзейнасць Яўхіма Фёдаровіча Карскага (1861–1931) з асобай і дзейнасцю славацкага 
лінгвіста ХІХ ст. Самуэла Цамбела (1856–1909). Паводле Л.М. Шакуна, 
„даследаванняў, прысвечаных параўнанню і супастаўленню беларускай мовы з 
асобнымі заходне- і паўднёваславянскімі мовамі, пакуль што нямнога“ [Шакун 1995, 
с.259]. У яго „Гісторыі беларускага мовазнаўства“ падаюцца, акрамя разгляду 
ўсходнеславянскіх кантактаў, толькі працы па польскіх, балгарскіх, сербскіх і 
харвацкіх сувязах з беларускім мовазнаўствам. Супастаўляльна-тыпалагічнае 
вывучэнне беларускай мовы Л.М. Шакун адзначае як „адзін з найбольш 
перспектыўных накірункаў ў сучасным беларускім мовазнаўстве, ён мае не толькі 
навукова-тэарэтычнае, але і вялікае практычнае значэнне“ [Шакун 1995, с.260]. Можна 
толькі пагадзіцца з гэтым пунктам гледжання, таму што, як даказваюць славістычныя 
даследаванні, узаемным параўнаннем славацкай і беларускай моў на ўсіх ўзроўнях 
узбагачаюцца абедзве нацыянальныя лінгвістыкі.  
Дзейнасць Я. Ф. Карскага ў галіне даследаванняў беларускай мовы больш 

разнастайная, чым дзейнасць С. Цамбела ў Славакіі. Гэтае адрозненне перш за ўсё 
звязана са станаўленнем нацыянальных літаратурных моў. Славацкая мова ў перыяд 
жыцця гэтых мовазнаўцаў ужо была кадыфікаваная, мела статус літаратурнай мовы. 
Першыя спробы яе кадыфікацыі прыпадаюць на канец ХVІІІ ст, калі яе апісаў і 
ўнармаваў Антон Берналак (1762-1813) у працы „Dissertatio philologico-critica de literis 
Slavorum“ (1787). Агульнапрызнанай кадыфікацыяй славацкай мовы лічыцца норма 
штураўскага пакалення (Л. Штур, Я.-М. Гурбан, М. М. Годжа), уведзеная ў 1843 г. 
Таму творчая і навуковая спадчына С. Цамбела, які працаваў у пазнейшы этап развіцця 
славацкай мовы, не такая разнстайная, як Карскага, які быў пачынальнікам фактычна 
ўсіх галін беларускага мовазнаўства, і такім чынам апісання даследавання беларускай 
мовы ў цэлым. У гэтых адносінах Я.Ф. Карскі з’яўляецца пачынальнікам навуковага 
вывучэння беларускай мовы а С. Цамбел распрацаваў устойлівыя нормы, якімі 
ўдасканаліў існуючую кадыфікацыю і заклаў асновы першых правіл славацкага 
правапісу – „Pravidlá slovenského pravopisu“ (1931).  
С. Цамбел унармаваў штурaўскую кадыфікацыю. Пры чым Я. Ф. Карскі свой 

„Обзор звуков и форм белорусской речи“ (1885) напісаў таму, што беларуская мова да 
гэтага часу не была навукова апісана, пра што свечаць яго словы: „Что касается ученых 
исследований по белорусской речи, то их можно сказать, еще не существует“ (Карскі 
1885, с.1).  
Канфрантацыйны падыход мы выбралі не толькі на падставе таго, што названых 

мовазнаўцаў аб’ядноўвае гістарычны час на які прыпадае іх жыццё і даследаванні, або 
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славістычныя інтарэсы, у іх таксама агульныя лёсы і метадалогія працы. Ужо іх 
першыя навуковыя працы падобныя па тэме і метадалогіі. Праца Я. Ф. Карскага 
„Обзор звуков и форм белорусской речи“ (1885) і праца С.Цамбела „Tót hangtan“ 
(1880) (яшчэ на венгерскай мове, таму што Цамбел у гэты час працаваў перакладчыкам 
венгерскай ўладнай установе) прысвечаны фанетычнаму вывучэнню беларускай і 
славацкай моў. Праблематыка, мэта навуковага даследавання і нават назва маюць 
выразныя паралелі: суадносяцца „Беларускі народ і яго мова“ Я. Ф. Карскага (1920) і 
„Slováci a ich reč“ С. Цамбела (1903). У шырэйшым славістычным кантэксце вельмі 
важным з'яўляецца параўнанне найбольш вядомых прац гэтых лінгвістаў: у 
Я.Ф. Карскага – „Беларусы“ (1903–1922), у С. Цамбла „Slovenská reč a jej miesto v 
rodine slovanských jazykov“ (1906), таму што гэтыя працы не толькі апісваюць мовы, 
але таксама акрэсліваюць іх месцы ў сям’і славянскіх моў, даказваюць іх 
самастойнасць і абвяргаюць сцвярджэнні пра дыялектны характар гэтых моў.  
У працы Л.М. Шакуна Я.Ф. Карскаму адведзена значнае меcца як пачынальніку 

многіх галін мовазнаўства, у тым ліку – дыялекталогіі. У славацкім кантэксце гэтае 
месца займае С. Цамбел. Абодва лінгвісты даследавалі жывую мову, базай іх 
навуковых прац з'яўляецца дыялектная мова і фальклорныя творы.  
Пра асобныя кантакты гэтых навукоўцаў мы яшчэ не маем звестак, аднак яны адзін 

пра аднаго, безумоўна, ведалі. Свечыць пра тое рэцэнзія на кнігу С. Цамбела 
„Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov“ (1906), якую Я. Ф. Карскі 
апублікаваў у Русским филологическом вестнике ў 1907 г., што даказвае адна з 
пазіцый бібліяграфіі Карскага, складзенай беларускай АН [Працы Інстытута 
мовазнаўства АН БССР]. 
Навуковая дзейнасць названых лінгвістаў была важнай для станаўлення 

самастойных літаратурных моў, паколькі ўзаемныя кантакты ўзбагачаюць не толькі 
мовы, але і веды пра мовы, ствараюць аснову развіцця мовазнаўства. 
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Г. Кулеш (Мінск, Беларусь) 
ГІСТОРЫЯ СКЛАДВАННЯ І ФУНКЦЫЯНАВАННЯ  

АФІЦЫЙНА-ДЗЕЛАВОГА СТЫЛЮ Ў ДАСЛЕДАВАННЯХ ПРАФЕСАРА ЛЬВА 
ШАКУНА 

Л.М.Шакун увайшоў у гісторыю беларускага мовазнаўства перш за ўсё як 
заснавальнік асобнага напрамку – гісторыі літаратурнай мовы, як аўтар манаграфічных 
даследаванняў “Нарысы гісторыі беларускай літаратурнай мовы [Шакун 1960] і 
“Гісторыя беларускай літаратурнай мовы” [Шакун 1984]. Паколькі адной з задач 
гісторыі літаратурнай мовы з’яўляецца даследаванне гісторыі складвання 
функцыянальных стыляў, то, натуральна, афіцыйна-дзелавому стылю ў названых 
працах удзелена належная ўвага. Аднак асобныя праблемы, звязаныя з гэтым стылем, 
узнімаюцца і асвятляюцца больш падрабязна Львом Міхайлавічам і ў некаторых 
асобных артыкулах. У прыватнасці, “Старабеларуская літаратурная мова” [Шакун 
1994, с. 532-533], “Карані нашай мовы” [Шакун 2001, с. 80-88], “Помнікі дзелавой 
пісьменнасці як крыніцы гісторыі беларускай літаратурнай мовы” [Шакун 2001, с. 43-
51]. 
На падставе названых даследаванняў можна вылучыць асноўныя этапы гісторыі 

афіцыйна-дзелавога стылю старабеларускай мовы. 
Яго вытокі – у пісьмовых помніках 12-13 стст., якія маюць непасрэднае дачыненне 

да ГБЛМ, такіх, як “дзелавая” частка надпісу на крыжы Ефрасінні Полацкай (1161 г.), 
гандлёвых дагаворах і граматах ХІІІ ст., складзеных на тэрыторыі Смаленшчыны і 
Полаччыны (Смаленская грамата 1229 г., грамата полацкага князя Гердэня 1264 г., 
грамата полацкага епіскапа Якава 1300 г.). Менавіта ў іх упершыню зафіксаваны 
некаторыя “моўныя асаблівасці лакальнага характару”, якія “затым сталі 
спецыфічнымі рысамі беларускай мовы [Шакун 1984, с. 75]. 
Пачатковы этап складвання афіцыйна-дзелавога стылю адлюстравалі пісьмовыя 

помнікі ХIV ст. Як адзначаецца ў названых даследаваннях, гэтыя помнікі ў параўнанні 
з папярэднімі больш разнастайныя паводле прызначэння і лакалізацыі: “Ад 14 ст. разам 
са смаленска-полацкімі граматамі дайшлі да нас дакументы, напісаныя ў Маладзечне, 
Слуцку, Мсціславе, а таксама ў Вільні і Троках, дзе выдаваў розныя акты князь Вітаўт” 
[Шакун 1994, с. 532].  
Паводле назіранняў даследчыка, дзелавыя помнікі 14-15 стст., адлюстроўваючы ў 

пэўнай меры спецыфіку беларускай мовы, “па-ранейшаму моцна захоўваюць традыцыі 
старажытнарускага дзелавога пісьма” [Шакун 1984, с. 99]. 
Канкрэтная стартавая мяжа росквіту старабеларускага афіцыйна-дзелавога 

пісьменства на ўласнай моўнай базе даследчыкам не называецца. Адзначаецца, што па 
меры таго, як “развівалася і ўскладнялася ў Літоўскай дзяржаве” справаводства, 
узнікалі новыя юрыдычныя дакументы: статуты, судзебнікі, трыбуналы; у сістэме 
моўных сродкаў “слабее ўплыў старажытнарускіх традыцый”, крыніцай выпрацоўкі 
новых сродкаў выразнасці (напрыклад, пэўных юрыдычных формул, адпаведнай 
тэрміналогіі) становіцца жывая мова [Шакун 1984, с. 101].  
Калі ж супаставіць выказванні Л.М.Шакуна аб тым, што афармленне 

страбеларускай літаратурнай мовы адбывалася “найперш у “дзелавых” сферах: 
адміністрацыі і дзяржаўнага кіравання, судаводства і заканадаўства, дыпламатычнай 
перапіскі і прыватнага ліставання” і што асноўныя рысы сучаснага аблічча “беларуская 
мова набыла пад канец XV – у XVI ст.” [Шакун 2001, с. 87], можна выказаць 
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меркаванне, што часам найбольшай упарадкаванасці і апрацаванасці сродкаў 
старабеларускага афіцыйна-дзелавога пісьменства даследчык лічыць якраз гэтыя, 
названыя вышэй, храналагічныя межы. У гэты час дзелавое пісьменства, у якім 
“найбольш актыўна працякалі працэсы дэмакратызацыі спосабаў і прыёмаў 
літаратурнага выказвання” [Шакун 2001, с. 90], адыгрывае вядучую ролю ў сістэме 
функцыянальна-стылістычных разнавіднасцей старабеларускай літаратурнай мовы 
[Шакун 1994, с. 533], становіцца найважнейшай сферай выпрацоўкі моўных нормаў 
[Шакун 2001, с. 50].  
Аднак ужо ў канцы 16 ст. узнікаюць неспрыяльныя ўмовы для развіцця дзелавога 

пісьменства. Прычынай гэтага даследчык называе “ўзмацненне панска-каталіцкай 
экспансіі на беларускіх землях” [Шакун 1984, с. 104]. 
На мяжы 17 і 18 ст. страбеларускае дзелавое пісьменства прыпыняе сваё 

функцыянаванне. Васемнаццатым стагоддзем датуецца “невялікая колькасць 
дакументаў, напісаных галоўным чынам на ўсходніх землях Беларусі” [Шакун 1994, с. 
532]. 
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В. Ляшук (Мінск, Беларусь) 
ФАЛЬКЛОРНАЯ СФЕРА Ў ПРАЦАХ Л.М. ШАКУНА ПА ГІСТОРЫІ  

І ТЭОРЫІ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ 
Фальклор належыць да камунікатыўнай сферы этнаграфічна-эстэтычнай 

скіраванасці, а яго мова мае значныя патэнцыі ў рознажанравым тэкставым афармленні 
моўных сродкаў паводле стандартных, матываваных разнастайнымі маўленчымі 
сітуацыямі мадэляў. З фальклорнай сферы пачыналася адраджэнне многіх славян, у 
гісторыі мовы якіх уласны і іншанацыянальны фальклор належыў да традыцыйных 
сродкаў самапазнання і культурнага самавыяўлення, крыніц нацыянальнага 
мовазнаўства [Шакун 1995]. 
Гісторыя і тэорыя літаратурных моў у канцэпцыі і падыходах Л.М. Шакуна, які пры 

даследаванні беларускай мовы браў пад увагу шырокі славянскі кантэкст, уключае 
фальклорны фактар як інтэгральную прымету і ўстойлівы фактар прысутнасці і ўплыву 
на кадыфікацыю.   Дзве самастойныя тэндэнцыі ў руху адраджэння славян ў пачатку 
ХІХ ст. – тэндэнцыя перавагі раней усталяванай літаратурнай мовы і тэндэнцыя 
адмаўлення ад такой мовы выcтупаюць ў якасці тыпалагічнай прыметы. Адносіны да 
традыцыі як тыпалагічная прымета мае варыянтную інтэрпрэтацыю. Немагчымасць 
пры стварэнні сучаснай беларускай літаратурнай мовы “абапірацца на літаратурна-
моўныя традыцыі багатай беларускай пісьменнасці, якія к гэтаму часу мала-памалу 
забыліся” [Шакун 1966, с. 50] не супярэчыць іх прысутнасці ў фальклорнай сферы: 
“Калі беларускімі пісьменнікамі і выкарыстоўваліся ў нейкай меры моўна-выяўленчыя 
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сродкі, створаныя ў папярэднія эпохі, то ў асноўным тыя, якія народ захаваў у сваёй 
вуснай творчасці, дзе нават і ў часы забароны пісаць па-беларуску развіваліся і 
шліфаваліся моўныя каштоўнасці. Толькі вусная народная творчасць магла з’явіцца 
перадатчыкам літаратурных традыцый” [Шакун 1966, с. 50]. Прысутнасць фальклору 
прасочваецца ў старабеларускай мове ў абагульненым тэрміне жывая народная мова / 
гаворка ў мове Ф. Скарыны. 
Да важных праблем Л.М. Шакун адносіць вывучэнне пытання аб структуры 

старажытнай беларускай літаратурнай мовы на асобных этапах развіцця ў яе адносінах 
да жывой гаворкі народа і пісьмова-кніжнай традыцыі, абхарактары яе 
функцыянальна-стылістычных тыпаў” [Шакун 2001, с. 20]. Спецыяльных прац, 
прысвечаных мове фальклору Л.М. Шакун не пакінуў, аднак зафіксаваў істотнасць і 
важнасць фальклору найперш для функцыянаванні (захавання) мовы ў час адсутнасці 
беларускай дзяржаўнасці, указаў на механізмы выкарыстання фальклорных узораў, 
прыёмы іх апрацоўкі пры развіцці ўнутраных рэсурсаў.  
Рэгулярнае выкарыстанне беларускай мовы як маркер вясковай сферы ўласціва для 

мастацкага адлюстравання у ХІХст.: у адукацыйных ўстановах па-беларуску гаварылі 
ў інтэрмедыях да школьных драм “ніжэйшыя” персанажы – “пісьменнікі капіравалі 
жывую гаворку беларускага народа, а разам з тым адлюстроўвалі ў сваіх творах яе 
тыповыя рысы, разнастайныя выяўленчыя сродкі, даволі багатыя і самабытныя, якія 
сведчылі, што і ў часы страшэннага сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту забароны 
пісаць па-беларуску моватворчасць народа безупынна развівалася” [Шакун 1966, с. 43]. 
К ХVIII ст. жывая гаворка беларускага народа ўжо набыла тыя абрысы, якія 

захаваліся да нашых дзён [Шакун 1966, с. 43], у пазнейшай манаграфіі гэтае 
сцвярджэнне тычыцца ў цэлым “вобліка народнай гаворкі” [Шакун 1984, с. 171]. Само 
ХVIII ст., надзвычай складанае для беларускай пісьменнасці, у інтэрпрэтацыі 
беларускіх даследчыкаў набывае выразныя тыпалагічныя рысы, суадносныя з 
украінскай мовай, для якой акрэслены перыяд звязаны з пераходам на народную 
аснову. У параўнанні з рускай мовай Л.М. Шакун указвае на адсутнасць прамой 
пераемнасці паміж старым і новым у развіцці беларускай літаратурнай мовы [Шакун 
2001, с. 29]. 
Адносіны старой і новай беларускай літаратурнай мовы Л. Шакун азначае як стык, 

а не дыстынцыю: “ХVIII cт. – гэта не “белая пляма” ў развіцці беларускай 
пісьменнасці, як часам мяркуюць на падставе абмежаванай колькасці дайшоўшых да 
нас пісьмовых помнікаў. З аднаго боку, – у гэты час канчаткова спынілася развіццё 
стылістычна-моўных традыцый старажытнай беларускай пісьменнасці. З другога – 
пачалося развіццё новых літаратурных жанраў, з новымі прыёмамі і спосабамі 
літаратурнага выказвання, непараўнальна цясней звязанымі з моватворчасцю народа” 
[Шакун 1984, с. 174]. У беларусаў матывацыя моўнага нармавання зыходзіла з 
найбольш захаванай моўнай сферы, а ёю для беларусаў аказалася народная мова з 
багатым тэкставым забеспячэннем у фальклоры. 
Уплыў традыцыі прасочваецца ў вяртанні да сваёй мовы, якой афіцыйна адмаўлялі 

ў праве мець літаратурную і пісьмовую форму. Ужо гэта сведчыць пра ўключанасць 
старой беларускай літаратурнай мовы, помнікі якой актыўна публікаваліся і 
даследаваліся, але ў якасці заходнерускіх, г.зн. з рэдукаванай этнічнай 
прыналежнасцю, у працэс станаўлення новай беларускай літаратурнай мовы, пра 
наяўнасць мінімум канцэптуальнай сувязі паміж імі. 
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У час беларускага адраджэння ХІХ-пач. ХХ ст. працэс меў пэўную паслядоўнасць у 
ахопе асобных моўных сфер (функцыянальных стыляў), развіццё пачынаецца з 
мастацкай літаратуры. У гісторыі ўтварэння беларускай нацыянальнай літаратурнай 
мовы трэба мець на ўвазе камплементарнасць паэтычных жанраў мастацакй літаратуры 
і празаічнай мастацкай публіцыстыкі, указаную Л. Шакуном. У ХІХ ст. беларускае 
кнігадрукаванне абмяжоўвалася мастацкай літаратурай і ў нейкай мерай 
публіцыстыкай. У мастацкай літаратуры канца ХVIII – першай палавіны ХХ ст. 
”крыніцай выяўленчых сродкаў для яе стваральнікаў з’яўлялася амаль выключна мова 
фальклору і бытавая гаворка вёскі” [Шакун 1966, с.49]. 
Дыферэнцыяцыя паэтычнай формы беларускай мовы таго часу адбываецца праз 

дыферэнцыяцыю стылю мастацкай літаратуры, прадстаўленай найперш паэтычнымі 
творамі, і стылю публіцыстыкі, у якім рэалізоўвалася пісьмовая празаічная форма. 
“Пакуль празаічныя жанры беларускай мастацкай літаратуры не былі яшчэ належным 
чынам развіты, публіцыстыка якраз і з’яўлялася галоўнай базай выпрацоўкі розных 
тыпаў складаных сінтаксічных канструкцый у беларускай мове [Шакун 1966, с. 56]. 
Механізм утварэння беларускай літаратурнай мовы абазначаецца тэрмінам 
падвышэнне статусу (народнай мовы да літаратурнай) [Шакун 2001, с. 16], чаму 
спрыяла наяўнасць у разнастайных крыніцах беларускай мовы (беларускіх пісьмовых 
помнікаў, дыялектаў і фальклору) агульнай беларускай асновы, дынаміка і спецыфіка 
якой дэталёва адлюстравана ў працах Л.М. Шакуна у выглядзе моўнага аналізу 
пісьмовых помнікаў, моўнай і мастацкай дзейнасці аўтарытэтных носьбітаў і 
даследчыкаў беларускай мовы і метадалогіі комплекснага лінгвістычнага 
даследавання. 
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В. Русак (Мінск, Беларусь) 
АКТУАЛЬНЫЯ ПЫТАННІ СЛОВАЎТВАРЭННЯ 

Ў РАБОТАХ Л.М. ШАКУНА 
Непасрэдна колькасны рост слоўніка нацыянальнай мовы звязаны з бурным 

развіццём грамадства, навукі, тэхнікі, культуры, мастацтва, дзе ўзнікаюць новыя 
паняцці і рэаліі, што патрабуюць сваіх лексічных найменняў. Пранікнёнасць лексікі 
для пазамоўных, сацыяльных уздзеянняў абумоўлена самім характарам адзінак, якія яе 
складаюць, іх асноўнай функцыяй – служыць абазначэннямі прадметаў і з’яў 
рэчаіснасці. З’яўленне нечага новага ў жыцці грамадства выклікае неабходнасць 
намінацыі, што цягне за сабой утварэнне новых слоў, выразаў, узнікненне новых 
значэнняў у раней існаваўшых адзінак лексікі. Між тым уздзеянне сацыяльных 
фактараў на лексіку не абмяжоўваецца знешнім папаўненнем слоўніка, а любое 
папаўненне слоўніка новымі адзінкамі непазбежна адбіваецца на суадносінах і сувязях, 
якія існуюць паміж іншымі адзінкамі лексікі. Той факт, што развіццё лексікі ў значнай 
меры вызначаецца ўнутрымоўнымі фактарамі, звязанымі з сістэмным характарам 
мовы, абумоўлівае і ўздзеянне на лексіку пазамоўных фактараў. Асноўныя спосабы 
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ўтварэння новых намінацый засталіся такімі ж, якімі былі і папярэдне: марфалагічны, 
лексіка-семантычны, марфолага-сінтаксічны, лексіка-сінтаксічны. Усе гэтыя спосабы 
актыўна выкарыстоўваюцца пры называнні новых рэалій: маркетынгавы, 
еўропацэнтрызм, еўрарынак, плацежны сродак, абаліцыя, РБ, піраміда, бастуючыя 
(бастуючыя людзі), вельмішаноўны (вельмі шаноўны). Кожнае слова з’яўляецца не 
толькі адлюстраваннем пэўнага адрэзку рэчаіснасці, але разам з тым і адзінкай мовы, 
звязанай фанетычна, граматычна, семантычна з іншымі адзінкамі.  

 Перадача новага паняцця новай лексемай базіруецца на падборы састаўных частак 
– матывавальнага слова і дэрывацыйнага афікса. Адна з самых важных праблем у 
даследаванні словаўтваральных адносін мовы – праблема матывацыі. Без правільнага 
разумення накіраванасці матывацыі, без высвятлення, што з чаго выводзіцца, 
немагчыма прасачыць механізм словаўтваральнага працэсу. Пры ўстанаўленні адносін 
вытворнасці зыходзяць з таго, што кожнае матываванае слова мае, на думку 
Л. М. Шакуна, “бліжэйшага сваяка”– слова, а дакладней аснову, ад якой яно 
непасрэдна ўтварылася [Шакун 1978]. Аснова матывавальнага слова можа падвяргацца 
ў структуры матываванага слова марфаналагічным пераўтварэнням – пераўтварэнням 
фанемнага складу, які абумоўліваецца спалучальнасцю з пэўнымі марфемамі, што 
ўваходзяць у склад фарманта. Гэтыя пераўтварэнні маюць месца, па-першае, перад 
суфіксальнымі морфамі пры суфіксальным спосабе словаўтварэння і пры змешаных 
спосабах словаўтварэння з удзелам суфіксацыі, у тым ліку і пры ўтварэнні нуль 
суфіксальным спосабам, па-другое, перад інтэрфіксальнымі морфамі ў складаных і 
суфіксальна-складаных словах. Неабходнай умовай фарміравання кожнага дэрывата 
з’яўляецца семантычная і фанетыка-фаналагічная спалучальнасць словаўтваральных 
адзінак. Магчымасці падзелу на структурныя значымыя часткі – марфемы – можна 
праверыць па выданню “Марфемны слоўнік беларускай мовы” (Бардовіч, Шакун 
1989). Калі падыходзіць да праблемы словаўтварэння з пазіцый словаўтваральнай пары 
ці словаўтваральнага тыпу, то мы атрымаем, – як заўважае А.А. Лукашанец, – 
магчымасць ахарактарызаваць кожнае матываванае слова, кожны словаўтваральны 
фармант і кожнае словаўтваральнае значэнне з улікам часцінамоўнай прыналежнасці 
як матывавальнага слова, так і матываванага слоў [Лукашанец 2001, с. 47-48]. Для 
марфаналагічнага даследавання такі падыход адкрывае магчымасць апісання 
чаргаванняў фанем у асновах матывавальнага і матываванага слоў. Пры гэтым 
альтэрнацыі адначасова не толькі падтрымліваюць і ўзмацняюць адпаведныя 
граматычныя апазіцыі, але і адлюстроўваюць іерархію ўзнікнення гэтых апазіцый і 
класаў слоў. Аналіз марфаналагічных з’яў у словаўтварэнні абапіраецца на дадзеныя 
апісанні спосабаў словаўтварэння канкрэтных слоў, словаўтваральных тыпаў і мадэлей 
[Русак 2003]. У марфаналагічных зменах матывавальнай асновы адрозніваюць 
лінейныя і нелінейныя пераўтварэнні. Да лінейных пераўтварэнняў адносяцца 
ўсячэнне і нарашчэнне (скрыпк-а → скрып-ач, белы → бель, лі-ць → лів-ень), да 
нелінейных – чаргаванне фанем, змена націску (лячыць → лекар). Адметнае месца 
займае такая марфаналагічная з’ява, як сумяшчэнне морфаў на стыку ўтваральнай 
асновы і фарманта (мастак→мастацкі). Сістэмнае даследаванне марфаналогіі 
сучаснай беларускай мовы, праведзенае ў пачатку новага тысячагоддзя, стала ў многім 
магчымым дзякуючы кнігам Л.М. Шакуна.  
Леў Міхайлавіч Шакун належыць да ліку тых слаўных сейбітаў слоў і талентаў, чыё 

імя з павагай праносіцца праз усё жыццё, а працы служаць трывалай асновай пры 
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распрацоўцы актуальных моўных пытанняў. У пачатку новага тысячагоддзя, пры 
асэнсаванні многіх надзённых моўных працэсаў, вучоныя звяртаюцца да вытокаў яго 
ідэй, фундаментальных прац, у якіх асветлены важнейшыя факты ўнутранай будовы і 
знешняй гісторыі літаратурнай мовы беларускага народа. 
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Т. Сакун (Мінск, Беларусь) 
ПРАФЕСАР ЛЕЎ ШАКУН 

ЯК ДАСЛЕДЧЫК ІНШАМОЎНАЙ ЛЕКСІКІ 
Іншамоўныя словы, якія з’яўляюцца часткай слоўніка любой нацыянальнай мовы, 

разглядаюцца ў многіх працах навукоўцаў. На працягу гісторыі беларускай мовы 
кожны мовазнавец, які закранаў пытанні лексікалогіі і лексікаграфіі, не мог абмінуць 
гэтай тэмы. Фармальна-семантычная адаптацыя іншамоўнай лексікі, этапы і прыёмы яе 
засваення, якасныя і колькасныя суадносіны запазычанняў і іх беларускіх 
адпаведнікаў, розныя віды класіфікацыі іншамоўных слоў, сутнасць, уплывы і вынікі 
працэсу запазычвання – гэта актуальныя пытанні беларускага мовазнаўства ХХ ст. 
У навуковай спадчыне прафесара Л.М. Шакуна цэнтральнае месца займае 

«Гісторыя беларускай літаратурнай мовы» (1984), дзе аўтар, характарызуючы мову 
помнікаў беларускага пісьменства, звяртаецца ў тым ліку і да тагачасных 
запазычанняў. Мы ж спынімся на трох артыкулах Л.М. Шакуна, прысвечаных 
іншамоўным уплывам і запазычанням: «Словаўтваральны статус запазычанняў у 
сучаснай беларускай мове» (1983), «Да праблематыкі і гісторыі вывучэння беларуска-
польскіх моўных узаемаадносін» (1992), «“Усходнія” і “заходнія” крыніцы папаўнення 
лексічных сродкаў беларускай мовы» (1995). 
Погляды мовазнаўца на працэс запазычвання адлюстроўваюць наступныя 

палажэнні. 
1. Запазычанне – працэс пастаянны, паколькі мова павінна “аператыўна 

адлюстроўваць у сваім паняццевым складзе дасягненні цывілізацыі і папаўняць 
выяўленчыя сродкі”, але імпульсіўны, што абумоўлена рознымі сацыяльна-
эканамічнымі і палітычнымі абставінамі, якія ўплываюць на прыярытэт той ці іншай 
мовы сярод крыніц запазычання, яго шляхі і спосабы [Шакун 2001, с. 131]. 

2. Крыніцамі запазычання звычайна з’яўляюцца адна-дзве мовы, найчасцей 
сумежныя і блізкія па структуры, якія становяцца для мовы-рэцэптара “як бы 
“пастаўшчыком” гатовага лексічнага матэрыялу, у тым ліку і запазычанага ў сваю 
чаргу мовай-крыніцай”. Такую функцыю для беларускай мовы ў перыяд афармлення 
беларускай нацыі выконвалі польская і руская мовы [Шакун 2001, с. 131]. 

3. Аднясенне шэрагу слоў іншамоўнага паходжання ў беларускай мове да 
паланізмаў або русізмаў мае праблематычны характар, таму найперш трэба 
арыентавацца на фармальныя прыметы запазычанняў. “Вырашыць, што ўвабрала 
беларуская мова з рускай, а што – з польскай, у кожным канкрэтным выпадку 
немагчыма” [Шакун 2001, с. 132]. 

4. Пераарыентацыя на тую ці другую мову – галоўную крыніцу запазычання – 
залежала “не столькі ад фактараў унутранага развіцця беларускай мовы, колькі ад 
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вонкавых, спекулятыўна-палітычных прычын” (да ХІХ ст. уключна – экспансія 
польскай мовы, пасля далучэння Беларусі да Расійскай імперыі і паўстання 1863 г. – 
экспансія рускай мовы) [Шакун 2001, с. 133]. У 30-я гады, калі распачалася барацьба з 
праявамі ў савецкіх рэспубліках так званага буржуазнага нацыяналізму, “на Беларусі і 
Украіне адным з лозунгаў у гэтай барацьбе стала патрабаванне “ачысціць” беларускую і 
ўкраінскую мовы ад паланізмаў, якія незалежна ад таго, наколькі ўраслі яны ў сістэму той 
ці другой мовы, былі аб’яўлены сродкам адрыву гэтых моў ад рускай” [Шакун 2001, с. 
125]. Рэформа 1933 г. “павярнула развіццё беларускай літаратурнай мовы па “усходніх” 
узорах і дэкрэтыўным парадкам адрынула ўсё тое, што нагадвала ў ёй уплывы 
“буржуазнага Захаду”, што так ці інакш успрымалася як паланізм”. Руская мова стала 
асноўнай (адзінай) крыніцай лексічнага запазычання для беларускай мовы [Шакун 2001, 
с. 135]. 

5. Адсутнасць у мове агульнапрынятых нормаў аказвае ўплыў на форму 
перадачы запазычанага слова. Так, у беларускіх выданнях ХІХ – пач. ХХ ст. 
“еўрапеізмы” (агульнанавуковыя і спецыяльныя тэрміны, наогул словы 
інтэлектуальнай лексікі), многія з якіх агульныя для польскай і рускай моў, паслядоўна 
не афармляліся па ўзору гэтых моў [Шакун 2001, с. 134]. 

6. Пашырэнне беларускага друкаванага слова ў пачатку ХХ ст. адыграла 
найважнейшую ролю ў запазычанні і асэнсаванні яго вынікаў. “Паколькі 
друкавалася многа матэрыялаў, якія ішлі праз рускія інфармацыйныя каналы, то 
запазычвалася вялікая колькасць слоў з рускай мовы з уласцівымі для яе фармальнымі 
адзнакамі. Разам з тым выкарыстоўвалася лексіка і ў “заходнім”, польскім варыянце. 
Так у сучаснай беларускай літаратурнай мове вызначыліся дзве плыні ў афармленні 
запазычанай лексікі: “усходняя” – на ўзор рускай мовы і “заходняя” – на ўзор 
польскай мовы” [Шакун 2001, с. 134]. 

7. Словаўтваральны статус іншамоўных лексем у сучаснай беларускай мове 
вызначаецца паводле асаблівасцей іх фармальнай адаптацыі. Уласна русізмы ў 
беларускай мове маюць выразную марфемную будову (члянімыя і нечлянімыя) і могуць 
запазычвацца разам з іх дэрыватамі. Калькі з рускай мовы вызначаюцца яшчэ больш 
выразным словаўтваральным статусам. Працэс калькавання, на думку мовазнаўца, 
развівае і ўдасканальвае словаўтваральную сістэму мовы-рэцэптара. Запазычаныя праз 
рускае пасрэдніцтва іншамоўныя лексемы звычайна пераносяцца ў беларускую мову ў 
гатовым (нетрансфармаваным) выглядзе і могуць адрознівацца толькі правапісна-
графічнымі і фанетыка-арфаэпічнымі субстытуцыямі. Марфемная будова іншамоўных 
слоў, якія маюць кампаненты нярускага і ўласна рускага паходжання, вызначаецца 
невыразнасцю. Словы з нетыповымі (унікальнымі) для беларускай мовы марфемамі 
таксама ўваходзяць у сістэму беларускай мовы, яны выкарыстоўваюцца як база для 
стварэння новых слоў паводле агульнапрынятых правіл [Шакун 1983, с. 18 – 22]. 

8.  Працэс лексічнага запазычання непасрэдна залежыць ад стану моўнай 
сістэмы. “У гісторыі беларускай мовы перыяд «непераборлівага», механічнага 
запазычання лексікі закончыўся па сутнасці ўжо ў першыя дзесяцігоддзі савецкай 
улады, калі пачалося ўпарадкаванне лексічных сродкаў і разгарнулася мэтанакіраваная 
работа па стварэнню нацыянальнай тэрміналогіі. Паступова выпрацаваліся строгія 
правілы запазычання лексікі – у адносінах крыніц адбору лексічнага матэрыялу, 
мэтазгоднасці засваення канкрэтна тых ці іншых слоў, прынцыпаў семантычнага і 
фармальнага прыстасавання іх да асаблівасцей сістэмы беларускай мовы. Лексічнае 
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запазычанне зараз рэгулюецца не толькі мэтазгоднасцю ўзбагачэння лексіка-
семантычных і стылістычных сродкаў беларускай мовы за кошт іншамоўных крыніц, 
але ў значнай меры і тым, наколькі яе сістэма здатна фармальна асвоіць іншамоўнае 
слова” [Шакун 1983, с. 18 – 19]. 

9. “Моўная практыка апошніх гадоў, у якой выразна праявіліся дзве тэндэнцыі: з 
аднаго боку, захаваць і ўдасканаліць ужо напрацаванае, а з другога – рашуча 
пазбавіцца рускіх уплываў і “выйсці на Захад”, сведчыць, што праблема 
прыярытэтных крыніц папаўнення беларускай мовы іншамоўнымі словамі па-
ранейшаму вырашаецца ў плане геапалітычных інтарэсаў пэўных слаёў 
грамадства і менш пры гэтым улічваюцца інтэрлінгвістычныя фактары” [Шакун 2001, 
с. 135]. 
Такім чынам, у названых вышэй артыкулах Л.М. Шакуна закрануты найбольш 

актуальныя пытанні лексікалогіі сучаснай беларускай мовы. 
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Г. Ціванова (Мінск, Беларусь) 
ПРАБЛЕМА ПЕРАЕМНАСЦІ ПАМІЖ СТАРЫМ І НОВЫМ БЕЛАРУСКІМ 

ПІСЬМЕНСТВАМ 
Праблема пераемнасці паміж старым і новым беларускім пісьменствам на працягу 

накалькіх дзесяцігоддзяў застаецца спрэчнай у беларускім мовазнаўстве.  
Таму натуральна, што Л.М.Шакун, будучы адным з вядучых навукоўцаў у галіне 

гісторыі мовы, таксама закранаў гэту тэму. Яшчэ ў 1959 годзе ў лекцыі Таварыства па 
распаўсюджванню палітычных і навуковых ведаў ён гаворыць пра неспрыяльныя 
ўмовы, якія склаліся ў выніку паланізацыі ў канцы XVII ст., і адзначае, што толькі “ў 
вуснай творчасці народа зберагліся лепшыя здабыткі старажытнай беларускай 
літаратурнай мовы, якія пазней знайшлі выкарыстанне ў новай беларускай 
пісьменнасці” [Шакун 1959, с.10]. Відавочна, навукова-папулярная форма выкладу і 
пэўная палітычная тэндэнцыйнасць дазволілі такую фармулёўку. Хаця незразумела, як 
і якія “здабыткі” пісьменства маглі трапіць у фальклор.  
Дэталізацыю знаходзім у першым падручніку па гісторыі літаратурнай мовы для 

вну: інтэрмедыі - “малавядомыя ды і не зусім адпавядалі ... тым задачам, што 
паўставалі перад беларускай нацыянальнай літаратурай у ХІХ ст.”, а мова іх 
“натуралізаваная фіксацыя беларускай гаворкі таго часу” [Шакун 1960, с.125]. Што 
малавядомыя, то зразумела, бо выкарыстоўваліся ў пэўным інтэлігенцкім, навучэнскім 
асяроддзі. А вось пра задачы... Усяму свой час. Беларускае мовазнаўства з трыццатых 
гадоў ХХ ст. таксама перажывала свой “заняпад”, ад якога акрыяла не адразу.  
Аднак у апошняй рэдакцыі падручніка слушна заяўлена, што XVIII ст. “стаіць на 

стыку старой і новай эпох”, што “творы новых літаратурных жанраў, якія нараджаліся 
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ў гэты час, вобразна кажучы, можна лічыць перакідным мастом у новую беларускую 
літаратуру” [Шакун 1984, с.174].  
Што ж папярэднічала даследаванням Шакуна? На працы якіх лінгвістаў ён 

мог абапірацца? Што ж гаварылі яго аднадумцы і ці былі ў іх апаненты? 
Я.Ф.Карскі пісаў, што ў XVIII ст. “народная гаворка, прыкрыўшыся большай 

часткай польскім пісьмом, трапіла нават у літаратурныя помнікі”, аднак беручы пад 
увагу нязначнае пашырэнне гэтых помнікаў, адсутнасць друкаваных выданняў, 
адзінкавасць рукапісных экземпляраў, ён вобразна называе мову гэтых помнікаў 
“жывым нашчадкам лядашчага старога” [Карскі 1922, с.3-4]. Назваў вобразна, але ці 
быў гэты “нашчадак” спадкаемнікам?  
У 1951 г. Кандрат Крапіва (на той час загадчык сектара мовазнаўства Ін-та мовы і 

літаратуры АН БССР) піша: “..беларуская літаратурная мова пасля двухсотгадовага 
перарыва не магла быць працягам старой літаратурнай мовы XVII ст. (...) Для народа 
старая літаратурная мова была б малазразумелай, тым больш, што і раней... яна не 
зусім супадала з жывой” [Крапіва 1997, с.343]. Зазначым толькі, што і ніякая 
літаратурная мова Сярэднявечча не супадала, і не магла, і не павінна была супадаць з 
жывой.  
Аўтарам І тома акадэмічнай “Гісторыі беларускай літаратурнай мовы” 

А.І.Жураўскім катэгарычна адмаўляецца пераемная сувязь паміж старым і новым 
беларускім пісьменствам [Жураўскі 1967, с.367]. 
Адразу пасля выхаду ў свет гэтай манаграфіі ў рэцэнзіі, названай “Гісторыя 

працягваецца”, А.Я.Баханькоў выказвае прынцыповую нязгоду з яе аўтарамі, маўляў, 
пры адсутнасці сувязі паміж старым і новым пісьменствам мы будзем мець справу “з 
дзюма рознымі мовамі”. Сувязь паміж старым і новым пісьменствам даводзіцца ім з 
гіпатэтычнай наяўнасці агульнанароднага моўнага элемента, а “пры перарыве старой 
пісьмовай традыцыі і фарміраванні новых стыляў у іншых гістарычных умовах ... 
адпалі толькі спецыфічныя для асобных ранейшых стыляў (пераважна чужаземныя і 
архаічныя) моўныя элементы” [Баханькоў 1971, с.136]. Безумоўна, у другой палове ХХ 
ст. тое, што было гвалтоўна выведзена з ужытку ў канцы XVII ст. будзе ўспрымацца як 
архаізм. 
Найбольш паслядоўным прыхільнікам ідэі бесперарыўнасці мовы быў У.В.Анічэнка: 

“непасрэдная пераемная сувязь старабеларускага пісьменства з беларускай нацыянальнай 
мовай ў галіне граматычнага ладу ў нас далёка не раскрыта ў значнай меры з выніку 
недаацэнкі ролі пераемнасці і некаторага перабольшвання ролі народна-гутарковай мовы 
ў працэсе станаўлення і развіцця літаратурных нормаў” [Анічэнка 1972, с.562]. 
Такім чынам, праблема пераемнасці распадаецца на шэраг пытанняў, якія ўмоўна 

можна падзяліць на два блокі.  
1. Ці быў перарыў паміж старой і новай літаратурнай мовай?  
Перарыў чаго, існавання мовы або пісьмовых традыцый? 
2. Як кваліфікаваць мову твораў XVIII ст.? Які змест мае паняцце “новая 

літаратурная мова”? 
Большасць даследчыкаў прымае перарыў пісьмовых традыцый і лічыць, што творы 

XVIII ст. запаўняюць “белую пляму”.  
Адносна кваліфікацыі мовы твораў XVIII ст. трэба адзначыць наступнае. Па-

першае, пры яе дапамозе даецца моўная характарыстыка персанажа і тым самым 
ствараецца мастацкі вобраз (незалежна ад мастацкіх вартасцей асобных твораў), 
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паказваецца суаднесенасць з пэўнай мясцовасцю. Гэта асабліва заўважна ў творах, дзе 
героі – прадстаўнікі розных народаў (беларус Дзёмка, беларускамоўны яўрэй-карчмар і 
польскамоўны Д’ябал у “Камедыі” Марашэўскага; руск. маўленне Раскольніка, укр. 
акцэнт Цыгана і бел. ў Ліцвіна з “Інтэрлюдый”). 
Па-другое, мова ніводнага з твораў не з’яўляецца паслядоўнай фіксацыяй гаворкі: 

часам гутарковая аснова прасочваецца канкрэтна (усх.-бел. - у персанажаў Смаленскіх 
камедый, пн.-ўсх. – у зб. Забельскай калегіі, зах.-бел. – у “Вакханаліі”); для некаторых 
твораў паказаць прывязку да канкрэтнай гаворкі не ўдаецца (малы памер, мастацкая 
недасканаласць), але і там у маўленні беларуса прысутнічаюць адметныя рысы (аканне, 
[дз’] і [ц’], [ў] і г.д.).  
Кожны з аўтараў у працэсе работы над творам арыентаваўся на гаворкі і рабіў 

адбор моўных сродкаў. Свядома або несвядома гэты адбор праводзіўся па двух 
крытэрыях: 1 – стварэнне вобраза героя, выхадца з пэўнай мясцовасці; 2 – 
адрасаванасць твора многім чытачам або гледачам. Такім чынам, нягледзячы на 
адвольнасць адбору, пры аналізе выяўляюцца агульныя тэндэнцыі ў фарміраванні 
літаратурных нормаў. Там, дзе матэрыял дазваляе вылучыць асноўны варыянт, ён, як 
правіла, адпавядае агульнанароднаму. Пры гэтым, калі аўтар хоча перадаць мясцовы 
каларыт, ужываюцца рэгіяналізмы. 
Усё гэта дазваляе сцвярджаць, што мова твораў XVIII ст. не проста фіксацыя 

гаворкі, а падпарадкавана ідэі твора і падвергнута мастацкай апрацоўцы. 
Тым не менш, нельга лічыць мову гэтых твораў прыналежнасцю беларускай 

нацыянальнай мовы: беларуская нацыя фарміравалася ў ХІХ ст. Нацыянальная мова – 
мова стандартная; яе нормы кадыфікаваныя. Разам з тым мова твораў XVIII ст. 
адрозніваецца ад старабеларускай, паколькі апошняя эвалюцыянавала ад кн.-слав. 
традыцыі ў бок жывой мовы, так і не наблізіўшыся да яе ўшчыльную. Лёс прапанаваў 
нашай мове варыянт рэвалюцыйнага развіцця. У гэтым сэнсе адмаўляць наяўнасць 
перарыву ў развіцці мовы немагчыма.  
Незалежна ад таго эвалюцыйна або рэвалюцыйна развіваецца мова, у яе гісторыі 

вылучаюцца стары і новы перыяды. Прынцыповае адрозненне паміж імі ў характары 
моўнай асновы – ідэала, на які арыентуецца аўтар. Мова новага перыяду мае 
народнагутарковую аснову. Пры гэтым нацыянальная (стандартная) мова – гэта 
вышэйшая ступень у развіцці мовы. Таму, на нашу думку, помнікі беларускага 
пісьменства XVIII ст. варта кваліфікаваць як узоры новай беларускай літаратурнай 
мовы данацыянальнага перыяду. 
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“КРУГЛЫ СТОЛ”: БЕЛАРУСКАЯ МОВА ЯК ЗАМЕЖНАЯ 

М. Банькоўскі-Цюліг (Цюрых, Швейцарыя) 
УСПАМІН ПРА КУРС-САМАРОБАК. ВЫКЛАДАННЕ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

ДВАЦЦАЦЬ ГАДОЎ ТАМУ НАЗАД 
Прашу прабачэння за хутчэй аматарскі, чым прафесійны даклад. Аднак, праблемы, 

на якія больш за дваццаць гадоў таму мы звярнулі ўвагу, шмат у чым застаюцца і сёння 
надзённымі. Таму для сучаснай методыкі выкладання беларускай мовы як замежнай 
гэтая рэтраспекцыя можа прадстаўляць пэўную цікавасць. Акрамя гэтага, ён дазваляе 
ўзгадаць і значны метадычны ўнёсак вучонага, юбілею якога прысвечана наша 
канферэнцыя. 
Перш чым перайсці да ўспамінаў пра выкладанне курса “Уводзіны ў беларускую 

мову”, прачытанага мной зімой 1984/85 г. студэнтам славістыкі Цюрыхскага 
універсітэта, дазвольце коратка спыніцца на сітуацыі швейцарскай славістыкі. Наогул, 
славістыка ў швейцарскіх вышэйшых навучальных установах здабыла сабе месца 
толькі ў пасляваенны час, развівалася запаволена, што адзначалася ў шэрагу маіх 
[напрыклад: Мінск 1993], а таксама іншых публікацыях [Бранг 1995; Aegerter 1998]. 
Змены, што адбыліся ў славянскім свеце напрыканцы мінулага стагоддзя, а таксама 
стварэнне адзінай, глабальнай інфармацыйнай прасторы не маглі не аказаць уплыву на 
яе. Пачатковы ўздым, аднак, саступіў месца мерам “канцэнтрацыі рэсурсаў” і 
скасавання “нерэнтабельных” кафедраў. Значная перавага пры выкладанні расійскай 
філалогіі, якая з’яўляецца абавязковай для ўсіх студэнтаў-славістаў. Акрамя гэтага ад 
іх патрабуецца засваенне яшчэ дзвюх славянскіх моў: заходне- і паўднёва-славянскай.  
У сярэдзіне 1980-х гг. у Цюрыхскім універсітэце, найбуйнейшым у Швейцарыі, для 

вывучэння славістыку выбіралі каля васьмідзесяці студэнтаў, а расійскую філалогію, 
дапушчаную толькі ў якасці факультатыўнага прадмета, –каля ста дваццаці студэнтаў. 
Калі прыняць пад увагу вымаганае засваенне трох славянскіх моў, то выклікае 
здзіўленне тое, што ў навучальных праграмах ігнараваліся “лішнія” ўсходнеславянскія 
– украінская і беларуская. Тым не менш сустракаюцца студэнты, якія праяўляюць 
зацікаўленасць да вывучанэння гэтых моў. Таму, пачынаючы з 1980-х гг., у Цюрыхскім 
славістычным інстытуце загадчыкам мовазнаўчай кафедры або навуковымі 
супрацоўнікамі, праводзіліся курсы славенскай, македонскай і ўкраінскай моў. Гэтыя 
курсы наведвалі ў сярэднім ад пяці да дзесяці студэнтаў. 
Ведаючы маю зацікаўленасць беларускай мовай, кіраўніцтва інстытута ў 1984 г. 

прапанавала мне чытаць у зімовым семестры курс беларускай мовы. Гэты курс быў 
разлічаны на студэнтаў з веданнем царкоўнаславянскай, расійскай і, па магчымасці, 
польскай моў. Ставілася за мэту не здабываць маўленчыя навыкі, а азнаёміць 
студэнтаў з найбольш характэрнымі рысамі беларускай мовы, шляхамі яе развіцця, а 
таксама падрыхтаваць іх да самастойнага аналізу тэкстаў. На яе дасягненне было 
вылучана ўсяго толькі 16 лекцый па 45 хвілін, або, інакш кажучы, палова сутак! Мала 
часу прызначалася і на падрыхтоўку “Уводзінаў”.  
Прымаючы пад увагу плюсы і мінусы папярэдне праведзеных курсаў-уводзінаў, я 

ўзялася за распрацоўку свайго, “саматужнага” курса. Абапірацца не было на што. Не 
ўдалося знайсці падручніка ці хоць бы ўзору па агульнай канцэпцыі і методыцы. Не 
адпавядаў заяўленай мэце даведнік “Белорусский язык для небелорусов” [Кривицкий 
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1973], паколькі не быў падручнікам па гісторы мовы. Удалося адшукаць двухтомную 
хрэстаматыю па гісторыі беларускай мовы [Анічэнка 1961–1962], аўтарытэтныя 
выданні па гісторыі мовы, у тым ліку Карскага [Карскій 1955–1956], Жураўскага 
[Жураўскі 1967], Крамко, Юрэвіча і Яновіч [Крамко і інш. 1968], Шакуна [Шакун 
1963] і іншых. Быў у наяўнасці і дастаткова вялікі збор дыялектных і народна-
фальклорных матэрыялаў [Материалы…, 1887; Казкі і легенды…, 1960; Беларускія 
народныя…, 1962], а таксама літаратурных тэкстаў розных эпох [Броўка 1961, Кісялёў 
1977]. Відавочна, што не ставала, аднак, такога дапаможніка, на матэрыяле якога 
падабраныя помнікі старажытнага пісьменства, а таксама фальклорныя, мастацкія і 
публіцыстычныя тэксты ХІХ і ХХ стст. далі б магчымасці раскрыць нам шлях развіцця 
беларускай мовы і станаўлення яе адметнасцей. Найбольш адпавядаў нашым 
патрабаванням “Практыкум” [Мінск 1978] Віктара Краснея і Льва Шакуна. На жаль, у 
той час гэты даведнік не быў мне даступны, а другое яго выданне выйшла толькі ў 
1986 г.  
У гэтай сувязі неабходна адзначыць тагачаснае слабае забеспячэнне нашага 

інстытута беларускімі кнігамі. Адсутнасць кнігаабмену з установамі БССР і цяжкасці з 
купляй беларускіх кніг, грампласцінак і касет не маглі не адбіцца адмоўным чынам на 
папаўненні беларускага аддзела інстытуцкай бібліятэкі і, паслядоўна, на заахвочванні 
студэнтаў да беларускай мовы, літаратуры і культуры. У сярэдзіне 80-х гадоў, праз 
чвэрць стагоддзя пасля заснавання Цюрыхскага славістычнага інстытута, ягоная 
бібліятэка налічвала больш за 70000 кніг. Беларускіх крыніц назбіралася ўсяго тамоў 
дзвесце. Са старэйшых “альбарутэнікаў” у ім зберагаліся слоўнік Насовіча з 1870 г., 
“Калекі вандроўныя” Бяссонава, “Матэрыялы для вывучэння побыту і мовы рускага 
насельніцтва Паўночна-Заходняга краю” Шэйна, “Люд беларускі” М. Федароўскага (у 
няпоўным выглядзе) і беларускія зборнікі А. Кольберга. Безумоўна, усе гэтыя выданні 
былі крыніцамі пры падборы тэкстаў, але пошук у іх вымагаў шмат часу і 
настойлівасці. 
Хаця не прадбачылася азнаямленне студэнтаў з вусна-гутарковай мовай, я лічыла 

неабходным даць ім уяўленне і аб гучанні беларускай мовы. Толькі – дзе здабыць такі 
матэрыял? Адзіныя ў мяне вусныя тэксты аказаліся ў выглядзе дзвюх грампласцінак з 
харавымі народнымі песнямі ў выкананні капэлы Рыгора Шырмы, прычым на адной з 
іх палова рэпертуара складалася з небеларускіх песень, а што да народнай 
аўтэнтычнасці, то пасля “апрацоўкі” іх савецкімі кампазітарамі можна было мець 
пэўныя сумневы. Так ці інакш, з-за многагалосся словы было дрэнна чуваць, а таму 
песні не падышлі ў якасці вучэбнага матэрыялу. Старанні замаўляць пласцінкі або 
касеты з начытанымі тэкстамі – напрыклад, “Выразнае чытанне” А. Каляды [Мінск 
1973] – скончыліся няўдачай. Калі з цяжкасцямі ўдавалася пакупаць кнігі, што 
магчыма было толькі ў двух пастаўшчыкаў у Нямеччыне [Kubon & Sagner, München; 
Brücken-Verlag, Düsseldorf (партнёры “Міжнароднай кнігі”)], то куды больш складана 
было са слыхавымі выданнямі, балазе спатрэбілася іх як мага хутчэй. Дык і тут 
прыйшлося зымправізаваць і “саматужнічаць”, бо курс акажацца, бадай, першым і 
апошнім для нашых славістаў шансам чуць жывую беларускую мову, і шкада было б 
яго не выкарыстаць. Вось чаму папрасіла адзіна знаёмага мне носьбіта мовы, беларуса 
з Беласточчыны, выхаванца беларускай гімназіі, каб ён запісаў вершы і кароткую казку 
на магнітафонную стужку. Паколькі голас ён меў харошы і дыкцыю выразную, вынік 
быў выдатны, а праблема – з плеч далоў. 
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На курс запісаліся дзесяць чалавек студэнтаў і адна вольная слухачка, прычым у 
“поўным камплекце” яны з’яўляліся, зразумела, толькі ў парадку выключэння. У 
сярэднім, у курсе ўдзельнічала чалавек восем. Што да нашых патрабаванняў – гэта 
была дастаткова значная колькасць. Не адштурхнуў студэнтаў і той факт, што ў 
адрозненне ад іншых славянскіх моў, у выпадку з беларускай не існавала магчымасці 
паглыбляць веды і атрымаць маўленчую практыку ў летняй школе або на стажыроўцы 
ў самой краіне. Калі хто напачатку курса меў такія спадзяванні, то хутка расчараваўся. 
Давялося пазбавіць ўдзельнікаў надзеі, што можна будзе паслухаць беларускую мову, 
рэалізаваць атрыманыя веды, паехаўшы ў БССР. Стала непазбежным раскрыць і 
абмеркаваць прычыны, якія склаліся: малапрэстыжнасць і дыскрымінацыя беларускай 
мовы на роднай для яе прасторы.  
Задача навучыць студэнтаў за мінімальны час філалагічнаму разуменню мовы ў 

гістарычнай і сучаснай яе праявах змусіла да шчыльнай праграмы, якая абапіралася на 
ўнутранае (сістэмнае) і вонкавае (функцыянальнае, сацыялінгвістычнае) развіццё 
беларускай мовы. Планаваўся разгляд падабраных для пэўнай эпохі найбольш яркіх 
пісьмовых помнікаў. Моўны аналіз, што суправаджаўся хоць і беглым аглядам 
літаратурнага, культурнага і гістарычнага кантэкстаў, безумоўна, спрыяў бы 
ўспрыманню тэкстаў, а тым самым і спасціжэнню студэнтамі асаблівых умоў развіцця 
беларускай мовы і літаратуры. Якраз такая кантэкстуальнасць, з улікам шырэйшай 
сферы бытавання мовы, у папярэдніх курсах-уводзінах у нас дастаткова не прымалася 
пад увагу. 
Паколькі ні мове, ні літаратуры беларусаў у нашай славістыцы не адводзілася 

належнага месца, то меркавалася неабходным пачаць “з азоў”, значыць, зыходзіць з 
кароткага агляду гісторыі Беларусі і ролі моўнага фактару ў станаўленні і 
самавызначэнні беларускага народа. Вядома, не маглі мы абмінуць і пытання 
паходжання назваў “Беларусь” і “беларусы”, а таксама канчаткова не вырашаных 
навукай спрэчных іх тлумачэнняў. На жаль, у той час яшчэ не было ў наяўнасці 
кампактнага хрэстаматыйнага дапаможніка па гэтым пытанні [Сагановіч 1991], а за 
выказваннямі даследчыкаў (Я. Карскага, А. Салаўёва, В. Іванава, Я. Юхо і інш.) 
звяртацца да іх прац давялося паасобку.  
Адным з галоўных вынікаў першых лекцый “Уводзінаў”, адведзеных раскрыццю 

студэнтам кніжна-пісьмовай спадчыны эпохі Адраджэння і ранняга барока, было 
абвяржэнне міфа, што беларуская мова, маўляў, узяла свой пачатак з Кастрычніцкай 
рэвалюцыі і абвяшчэння БССР. Важкаму ўкладу беларускай “залатой пары” ва 
ўсходнеславянскую ды, наогул, еўрапейскую культуру нашаю славістыкай, па правілу, 
не надавалася ўвагі. У ацэнцы ўкраінскай і беларускай культур заходняя славістыка 
ішла як мага бліжэй следам за расійскай або польскай навукай, якія не прызнавалі іх 
самабытнасці, а здабыткі іх адвольна прыпісвалі ўласнай нацыянальнай спадчыне. 
Доказам неасвечанасці і прадузятасці быў факт, што мае студэнты ці не ўпершыню 
чулі пра Вялікае княства Літоўскае і росквіт у ім рэнесанснай культуры, адначасовай з 
прааналізаванай нашымі славістамі да драбязей польскай культуры “залатога веку”, і 
пра ўсходнеславянскага першадрукара, якім яны, згодна з пануючай канцэпцыяй, 
лічылі Івана Фёдарава. 
Пасля пераасэнсавання намі пэўных стэрэатыпаў, вынікаючых з некрытычнага 

пераймання “аксіём”, мы ўзяліся за працу над тэкстамі. Хаця курс я пабудавала ў 
адпаведнасці з храналогіяй пісьмовых помнікаў, я пачала яго з аналізу не 
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старабеларускага тэксту, а народнай казкі, каб даць студэнтам уяўленне аб жывой 
беларускай мове. Гэта была казка “За каня – брусок” (у апрацоўцы Алеся Якімовіча), 
якая з-за прастаты сказаў і малога аб’ёму не прадстаўляла асаблівых цяжкасцей пасля 
знаёмства студэнтамі з найбольш відавочнымі асаблівасцямі беларускай мовы, такімі, 
як аканне/яканне, дзеканне/цеканне, поўнагалоссе, падваенне зычных у пэўных 
спалученнях, “ў” нескладове і, наогул, з правіламі фанетычнага правапісу. 
Вядома, не ўсе словы і формы для іх адразу сталі зразумелымі, але вобразнасць 

казкі камненсавала лінгвістычныя прабелы. На прыкладзе бяздольных дзеда з бабай, 
увасабленне лёсу народа, які паставіў ўзамен усё, што меў, каб потым застацца без 
анічога, студэнты маглі атрымаць уяўленне і пра светаадчуванне беларусаў. 
Не месца тут спыняцца на нашых паспяховых і менш удалых спробах прачытання і 

аналізу помнікаў. Як і выпадала чакаць, удзельнікі, і так загружаныя вучобай, не маглі, 
а можа і не хацелі рабіць сабе клопату, звязанага з факультатыўным курсам. А 
павысіць планку патрабаванняў да іх падрыхтоўкі да заняткаў я не мела моцы. Вось 
чаму значная частка і так скупога лекцыйнага часу адводзілася не столькі аналізу 
падабраных крыніц, колькі чытанню з іх урыўкаў і выяўленню хаця б найбольш 
адметных у іх рыс, характэрных для беларускай мовы дадзенай эпохі. Тым не менш, у 
час заняткаў студэнты праяўлялі руплівасць і праніклівасць ды задавалі шмат 
пытанняў, з адказам на якія я не заўсёды спраўлялася адразу. 
Вызначыць фанетычныя, марфалагічныя, лексічныя і іншыя моўныя асаблівасці мы 

паспелі, такім чынам, толькі ў дачыненні да вельмі сціплага тэкставога корпуса. Да 
пераліку “распрацаваных” або – дакладней – узятых намі пад увагу помнікаў належалі: 
Прадмова да “Бібліі” Францішка Скарыны, прамова Льва Сапегі на варшаўскім сойме 
1588 г., запіскі Фёдара Еўлашоўскага, прамова Івана Мялешкі, “Ліст да Абуховіча”, 
камедыя ў зборніку Каятана Марашэўскага, “Тарас на Парнасе”, “Да мілых мужычкоў” 
Яна Чачота, “Гапон” Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, “Пісьмы з-пад шыбеніцы” 
Кастуся Каліноўскага, прадмова да “Дудкі” Францішка Багушэвіча, “А хто там ідзе?” і 
“Роднае слова” Янкі Купалы і “Наш родны край” Якуба Коласа. Паколькі пры аналізе 
кожнага з названых помнікаў я палічыла мэтазгодным азнаёміць студэнтаў з 
культурнымі і гістарычнымі чыннікамі, якія абумовілі іх узнікненне, то стане 
зразумелым, чаму праграму мы поўнасцю не выканалі. Зашмат часу адводзілася 
старабеларускай мове, а на тое, каб прасачыць станаўленне і развіццё літаратурнай 
мовы ў ХІХ і ХХ стст., засталося ўсяго некалькі лекцый. Паспела я падкрэсліць ролю і 
значэнне нашаніўскага перыяду для фарміравання не толькі сучаснай літаратурнай 
мовы, але і літаратуры, і нацыянальнай свядомасці. Аб падсавецкім жа лёсе беларускай 
мовы сказаць выпала толькі ўжо на адной – апошняй – лекцыі. Вось чаму вельмі 
прыдалося дапаўненне ў выглядзе даклада на тэму “Русіфікацыя і супраціўленне ёй у 
сучаснай беларускай літаратуры”, які пасля курса ў траўні 1985 г. у нашым інстытуце 
прачытаў вядомы беларусіст прафесар Арнольд Макмілін. 
Падсумоўваючы вынікі, можна адзначыць, што курс, вядома, не ўкараніў 

беларусазнаўства ў нашу славістычную адукацыю, бо так і заставаўся аднаразовым. Не 
служыў ён і сродкам навучання мове – студэнты ні на ім самім, ні пасля яго не 
загаварылі па-беларуску. Тым не менш, дасягнуў пастаўленай ім мэты: грунтуючыся на 
аналізе пісьмовых помнікаў ХVІ-ХХ стст. з улікам іх літаратурнага і гістарычнага 
кантэкстаў, падрыхтаваў студэнтаў да выяўлення спецыфікі беларускай мовы 
дадзенага этапу яе развіцця ды, бадай, пакрысе і да пранікнення ў яе. 
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Можна аспрэчваць такі падыход, накіраваны не на практычнае навучанне мове, а на 
засваенне “калямоўных” ведаў. Паколькі, аднак, гаворка ішла аб падрыхтоўцы 
філолагаў, мэтазгодным было імкнуцца да разгляду менавіта пісьмовых тэкстаў. Тым 
больш у дачыненні да беларускай мовы, у “сацыюме” якой не выпадала ні тады, гадоў 
дваццаць таму, ды не выпадае і цяпер нагоды актыўнага карыстання ёй. Магчыма, 
асобая яе функцыя і сімвалічнасць ва ўмовах сучаснай Беларусі – словам, здабыванне 
ёй спецыфічнай знакавасці – паслужыць стымулам да вывучэння яе больш шырокім, 
чым дагэтуль, колам замежнікаў. Доказам пэўнай цікавасці да яе і попыту на вучэбную 
літаратуру з’яўляецца факт, што за апошнія гады было выпушчана некалькі 
універсітэцкіх падручнікаў [Steltner 2006, Hurtig 2003, Symaniec 1997, Heyl 2007]. Усе 
яны, безумоўна, садзейнічаюць як працы ў ВНУ, так і самастойнаму вывучэнню 
сучаснай беларускай мовы. Ці адпавядаюць яны яны патрабаванням, ці задавальняюць 
дапытлівых студэнтаў-філолагаў? На маю думку, не хапае такога вучэбнага 
дапаможніка, які мог бы служыць ім апорай пры лінгвістычным і літаратурным аналізе 
тэкстаў.  
У сваім саматужным курсе, дзе прасочваецца шлях развіцця беларускай мовы на 

прыкладах наглядных помнікаў, я спрабавала ўлічваць і неабходны для аналізу моўных 
з’яў культурна-гістарычны кантэкст. Калі быў бы даступны мне на той час “Практыкум 
па гісторыі беларускай мовы” Льва Шакуна, я, безумоўна, пабудавала б свае 
“Уводзіны” ў адпаведнасці з ім. Хоць і разлічаны “Практыкум…” на беларускіх 
студэнтаў-філолагаў, але як па методыцы выкладання матэрыялаў, так і па вызначанай 
мэце гэтая работа служыць дасканалым апірышчам і для іх калегаў-небеларусаў, 
зацікаўленых не столькі ў назапашванні маўленчых навыкаў, колькі ў пранікненні ў 
сарцавіну мовы. Лічу вартым падумаць над пытаннем: ці не даць “Практыкуму…” 
выйсці на больш шырокую арэну, сцёршы з яго пыл застойных часоў?.. 
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А. Гурновіч (Мінск, Беларусь) 
ДА ПЫТАННЯ НАВУЧАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ  
ЗАМЕЖНЫХ СТУДЭНТАЎ (НА МАТЭРЫЯЛЕ ПРАЦЫ  

З НАРВЕЖЦАМІ) 
У Краінах Еўропы не знікае цікавасць да ўсходнеславянскіх моў, побач з рускай 

мовай часта вывучаецца і беларуская.  
У Беларускім дзяржаўным аграрным тэхнічным універсітэце назапашаны пэўны 

вопыт у выкладанні беларускай мовы пераважна нарвежскім студэнтам і магістрантам. 
Гэта тлумачыцца тым, што паміж БДАТУ і Нарвегіяй (зямлёй Паўночны Трандэлаг) на 
працягу апошніх 13 гадоў дзейнічае праграма супрацоўніцтва. За гэты час больш за 50 
грамадзян гэтай краіны прайшлі падрыхтоўку на кафедры беларускай і рускай моў 
універсітэта. Нарвежскія студэнты і магістранты паспяхова вывучаюць у БДАТУ 
рускую мову, з другога года навучання – і беларускую мову. У апошнія гады з’явілася і 
новая форма супрацоўніцтва – летнія інтэнсіўныя курсы для бізнесменаў, якія 
вывучаюць рускую мову, краіназнаўства, знаёмяцца з гісторыяй і культурай Беларусі, з 
беларускай мовай. 
У залежнасці ад кантынгенту навучэнцаў, мэты навучання фарміруецца і змест 

праграмы па беларускай мове. 
Напрыклад, праграма навучання беларускай мове магістранта гісторыка – 

філасофскага факультэта нарвежскага універсітэта (г.Осла), які ўжо атрымаў добрую 
падрыхтоўку па рускай мове на кафедры БДАТУ, складалася ў адпаведнасці з 
канчатковай мэтай навучання – напісаннем выпускной працы за курс магістратуры на 
тэму: “Усходнеславянскія мовы: агульнае і адрознае”. 
У працэсе навучання беларускай мове вельмі эфектыўным зарэкамендаваў сябе 

метад параўнальнага аналізу рускай і беларускай граматыкі і сінтаксісу. Мэтазгодным 
быў і зварот да ўсходнеславянскай мовы як агульнай крыніцы сучаснай беларускай, 
рускай і ўкраінскай моў, а таксама зварот да гістарычнай граматыкі беларускай мовы. 
Вядома, што найважнейшыя фанетычныя рысы сучаснай беларускай мовы 

праявіліся яшчэ ў ХII–XIV стст.: зацвярдзелы гук р, зычны ў (нескладовае) на месцы 
былога в, прыдыхальны г замест выбухнага г, мяккія дз, ц, падоўжання зычныя і інш. 
Зварот да важнейшых гістарычных працэсаў у мове дапамагае лепш зразумець 
адметнасць сучаснай беларускай мовы ў параўнанні з рускай. 
Такім чынам, у тэарэтычнай частцы навучання прасочваецца працэс фарміравання 

беларускай мовы ад старажытнай да сучаснай, выяўляюцца падабенствы і адрозненні 
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блізкароднасных славянскіх моў, вызначаецца месца беларускай мовы сярод іншых 
славянскіх моў, даследаванасць, распрацаванасць і сфера функцыянавання сучаснай 
беларускай літаратурнай мовы. 
Тэарэтычны курс мовы цесна звязаны з практычнай яго часткай. Мэта якой – 

дасягненне лінгвістычнай, культуразнаўчай і камунікатыўнай кампетэнцыі студэнтаў. 
Важная роля адводзіцца падбору і працы з тэкстамі адпаведнай тэматыкі: роля 

беларусаў і беларускай мовы ў культурным жыцці ўсходняга славянства, беларускае 
пісьменства і друк, асветніцкая дзейнасць Францыска Скарыны, Сымона Буднага, 
Васіля Цяпінскага, а таксама знаёмству з творамі класікаў беларускай літаратуры Янкі 
Купалы, Якуба Коласа і інш. 
Матэрыялы для аўдыторнай і пазаўдыторнай работы забяспечваюць 

мэтанакіраванае ўдасканаленне асобных відаў маўленчай дзейнасці. 
У сістэме практычных заняткаў выкарыстоўваецца традыцыйны аўдыторны урок, 

урок з выкарыстаннем тэхнічных сродкаў навучання, блокі заняткаў па выбару 
(эстэтычныя, экалагічныя, культуразнаўчыя заняткі і інш.); урокі – экскурсіі (выставы 
беларускага жывапісу, літаратурныя музеі Беларусі, беларускі нацыянальны тэатр) і 
інш. 
Для дасягнення мэты практычнага авалодання беларускай мовай выкарыстоўваецца 

камунікатыўны падыход да навучання, а таксама ўзаемазвязанае навучанне розным 
відам маўленчай дзейнасці. 

А. Літвіноўская (Мінск, Беларусь) 
НЕКАЛЬКІ ПРАБЛЕМ 

ВЫКЛАДАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ЯК ЗАМЕЖНАЙ 
На сённяшні момант стан беларускай мовы такі, што не выклікае масавага жадання 

вывучаць яе, асабліва ў тых, хто ўжо досыць добра знаёмы з моўнай сітуацыяй у 
краіне. Тым больш, што дзяржава не дэманструе сваю зацікаўленасць у папулярызацыі 
тытульнай мовы (паводле Канстытуцыі, беларуская мова з’яўляецца першай 
дзяржаўнай мовай, другая дзяржаўная мова – руская). Аднак усё ж такі заўважаецца 
пэўная цікавасць да яе вывучэння з боку лінгвістаў, асабліва славістаў, а таксама тых 
людзей, што прыбываюць у Беларусь на працу, як, напрыклад, дыпламаты. 
Бальшыня з тых, хто выкладае беларускую мову іншаземцам, сутыкаецца з цэлым 

шэрагам пытанняў, вырашыць якія не заўсёды дапамагаюць метадычныя распрацоўкі і 
дапаможнікі па беларускай мове для небеларусаў. Па-першае, саміх такіх падручнікаў і 
дапаможнікаў катастрафічна не стае, а тыя, што існуюць, не заўсёды адпавядаюць 
запатрабаванням сучаснасці (Пашкевіч 1978; Станкевіч 2001), не заўсёды разлічаны на 
розныя ўзроўні вывучэння мовы, напрыклад, на прасунуты ўзровень, і звычайна не 
з’яўляюцца спецыялізаванымі, г.зн. не створаны для мэтавых груп навучэнцаў, такіх як 
эканамісты, дыпламаты і інш. Па-другое, вялікае значэнне мае і сама 
экстралінгвістычная сітуацыя ў краіне, калі іншаземец, што вывучае мову, не заўсёды 
можа знайсці беларускамоўнае асяроддзе для больш актыўнай яе практыкі і таму часта 
сам выкладчык з’яўляецца для яго стваральнікам такога асяроддзя. 
Усведамляючы ўсе гэтыя складанасці працэсу навучання беларускай мове 

іншаземцаў, я хацела б у гэтым артыкуле спыніцца толькі на дзвюх больш вузкіх 
праблемах, якія, тым не менш, падаюцца вартымі ўвагі ды асобнага абмеркавання. 
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Паколькі бальшыня з тых, хто вывучае беларускую мову, ужо ў той ці іншай 
ступені валодаюць рускай, вынікаюць наступныя пытанні: ці можа, а калі можа, дык у 
якой ступені, руская мова выступаць мовай-пасярэдніцай пры навучанні замежнікаў 
беларускай і як пазбегчы пры такім падыходзе міжмоўнай інтэрферэнцыі, вынікам 
якой можа стаць трасянка? 
На маю думку, практыка выкарыстання рускай мовы, насамрэч, мае як станоўчыя, 

моцныя, так і слабыя бакі. Паколькі шмат у чым артыкуляцыйная база і фанетычная 
сістэма беларускай і рускай моў супадаюць (напрыклад, у вымаўленні галосных гукаў, 
вымаўленні некаторых мяккіх і цвёрдых зычных гукаў і інш.), падаецца мэтазгодным 
абапірацца на ўжо засвоеныя раней веды рускай фанетыкі. Аднак пры такім падыходзе 
ўзнікае небяспека таго, што студэнт пачынае з лёгкасцю пераносіць фанетычныя 
асаблівасці рускай мовы на беларускую, ігнаруючы яе спецыфіку (у выпадку з 
аканнем, якое ў беларускай мове, у адрозненне ад рускай, не мае рэдукцыі: не мълΛко, 
а малако, і пашыраецца не толькі на ненаціскны о, але і на э). Таму важным падаецца 
не толькі апора на ўжо вядомыя студэнту фанетычныя асаблівасці рускай мовы, колькі 
адштурхоўванне ад іх (для прыкладу, калі ў рускай мове паміж галосных захоўваецца 
спалучэнне “мяккі зычны + j”, то ў беларускай у гэтым выпадку звычайна будзе 
ўзнікаць падаўжэнне: пятью – пяццю, раздолье – раздолле; рускім мяккім д’, т’ у 
беларускай мове звычайна будуць адпавядаць з’явы дзекання і цекання: в городе – у 
горадзе, дети – дзеці). Аднак што датычыцца спецыфічных гукаў беларускай мовы, 
якія не маюць адпаведнікаў у рускай, то ў гэтым выпадку найбольш эфектыўнаму іх 
засваенню могуць дапамагчы паралелі з роднай (у маёй практыцы, з англійскай) мовай, 
напрыклад, пры вывучэнні такіх гукаў, як дж, г фрыкатыўны, ў. У беларускай мове гук 
дж па артыкуляцыі вельмі блізкі да англійскага гука j, толькі крыху цвярдзейшы, таму 
можна параўноўваць яго вымаўленне з аналагічным гукам у словах тыпу jungle, jeep, 
jeans. Вымаўленне беларускага г можна параўнаць з гучаннем англійскага h у словах 
тыпу hill, Hаrry, звярнуўшы ўвагу студэнта на тое, што беларускі гук г звонкі, таму 
трэба дадаць больш голасу. Акрамя таго, напрыклад, пры пастаноўцы фрыкатыўнага г 
я прапаную дзіцячы вершык, на прыкладзе якога становіцца відавочнай розніца паміж 
вымаўленнем гукаў г і х: 

  Не гагаталі гусі ў Вольгі і Марусі, 
  А гучна гагаталі, галодныя, у Галі. 
Пры няправільным гучанні беларускага г словы гагатаць, галодныя супадаюць з 

вядомым рускім словам хохотать ды беларускім халодныя, утвараючы такім чынам 
мінімальную апазіцыю. Гук ў вымаўляецца як англійскі гук w у словах тыпу how, raw. 
Звычайна я падбіраю такія англійскія словы, у якіх названыя гукі супадаюць ці 

вельмі блізкія па вымаўленні да беларускіх, і ў працэсе навучання неаднаразова 
паўтараю іх.  
Безумоўна, немалаважнымі з’яўляюцца і індывідуальныя артыкуляцыйныя 

магчымасці і здольнасці кожнага асобнага замежнага студэнта, што даводзіцца браць 
пад увагу ў кожным асобным выпадку. 
Мэтазгодным падаецца таксама звяртаць спецыяльную ўвагу на супадзенні і 

адрозненні ў марфалагічнай сістэме дзвюх моў (несупадзенне ў родзе і ліку слоў 
беларускай і рускай моў тыпу гусь, сабака (рус. собака); дзверы, клопат (рус. дверь, 
хлопоты). 
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У сувязі з тым, што, як добра вядома, на сённяшні момант у беларускай мове 
выкарыстоўваюцца дзве правапісныя сістэмы, так званыя “наркамаўка” і 
“тарашкевіца”, то ўзнікае лагічнае пытанне: ці варта пры навучанні замежнікаў 
выкарыстоўваць тэксты, напісаныя і наркамаўкай, і тарашкевіцай, ці трэба 
абмежавацца толькі адной з правапісных сістэм? 
Мяркую, што сітуацыя, якая склалася ў краіне, прымушае выкладчыка не 

ігнараваць ні адну з гэтых сістэм, паколькі замежнік, калі ён ставіць за мэту добрае 
засваенне беларускай мовы і прымяненне гэтых ведаў на практыцы, непазбежна 
сутыкненецца з тэкстамі, напісанымі як наркамаўкай, так і тарашкевіцай. Я звычайна 
прапаную спачатку тэксты, напісаныя наркамаўкай, але ўжо на наступным этапе дадаю 
тэксты на тарашкевіцы, па ходзе тлумачачы адрозненне паміж гэтымі дзвюма 
правапіснымі сістэмамі. Бачу ў гэтым значную карысць, бо класічны нерусіфікаваны 
правапіс нашмат паўней адлюстроўвае такія спецыфічныя фанетычныя асаблівасці 
беларускай мовы, як асімілятыўная мяккасць: сьвятло, абедзве; яканне ў часціцы не/ня 
і прыназоўніку без/бяз: ня маю, бяз нас; прыпадабненне шыпячых да свісцячых у 
зваротных дзеясловах тыпу мыесься, сьмяесься. Зразумела, што калі такі падыход 
можа быць вельмі дзейсным падчас практычных заняткаў, дык ён абсалютна 
непрымальны пры стварэнні падручнікаў (на сённяшні дзень існуюць або падручнікі 
беларускай тарашкевіцы, напрыклад, інтэрнет-падручнік С.Э.Аляксандрава, 
Г.В.Мыцык 2001, або беларускай наркамаўкі, напрыклад, Гаворым па-беларуску 1999). 
Методыка выкладання беларускай мовы як замежнай патрабуе далейшай 

распрацоўкі, што немагчыма без падрыхтоўкі паэтапнай метадычнай праграмы, якая б 
адлюстроўвала розныя ўзроўні засваення мовы. На базе такой праграмы магчымым 
сталася б стварэнне комплекснай серыі падручнікаў, разлічаных на базавы і прасунуты 
ўзроўні, а таксама працоўных сшыткаў да іх, як, да прыкладу, гэта зроблена ў Расіі: у 
комплекс падручнікаў рускай мовы як замежнай “Дорога в Россию” ўваходзяць тры 
падручнікі, два з якіх разлічаны на базавы, адзін – на прасунуты ўзровень, а таксама 
кампакт-дыскі да іх; у метадычны комплекс “Жили-были…” ўваходзяць 2 падручнікі, 
працоўны сшытак і аўдыёкасеты. 
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Т. Рамза (Мінск, Беларусь) 
БЕЛАРУСКАЯ МОВА І ЕЎРАПЕЙСКАЯ СІСТЭМА  

МОЎНАЙ АДУКАЦЫІ: ІГНАРУЕМ ЦІ ДАЛУЧАЕМСЯ? 
1. Падставы далучэння да еўрапейскай адукацыйнай сістэмы. Абвешчаная 

еўрапейская палітыка шматмоўнасці і шматкультурнасці праз “Агульную еўрапейскую 
сістэму рэкамендацый для моў: вывучэнне, выкладанне, ацэнка” (1996) (ням. 
Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen) і 
“Сусветную дэкларацыю культурнай разнастайнасці ЮНЕСКА” (2001) не толькі 
садзейнічае пашырэнню міжнароднага супрацоўніцтва і фарміруе канцэпцыю “Еўропа 
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без межаў”, але дае магчымасць усім краінам захаваць сваю ідэнтычнасць. Пры гэтым 
праблеме пашырэння і вывучэння моў надаецца асабліва важнае значэнне: еўрапейцы 
заахвочваюцца вучыць мовы сваіх суседзяў (не надта пашыраныя) і актыўна імі 
карыстацца. Шэраг славянскіх краін прынялі пад увагу гэтыя дакументы, зрабілі і 
робяць інтэнсіўныя захады ў змяненні стаўлення да сваёй мовы, і не толькі ў 
іншаземцаў, якія прэтэндуюць на грамадзянства краіны, але і тых, хто хоча мець 
пацвярджэнне свайму валоданню замежнай мовай. Так, з красавіка 2003 г. змены 
зазнаў Закон аб польскай мове, згодна з якім уведзены сертыфікацыйны экзамен на 
валоданне польскай мовай. Пэўныя захады прымаюцца адносна славацкай мовы 
[Pekarovičová 2004].  
Несумненна, гаварыць сёння пра сертыфікацыйны экзамен па беларускай мове для 

замежнікаў, напр., якія прыехалі ў Беларусь на пастаяннае месца жыхарства, было б 
недарэчна, улічваючы рэальную моўную сітуацыю ў краіне. Аднак стварэнне агульнай 
праграмы навучання беларускай мове як замежнай і адпаведных ёй дапаможнікаў лічу 
надзённай задачай беларусістыкі. Таму ёсць падставы. 
Апошнія гады цікавасць да Беларусі, беларусаў і беларускай мовы (з розных 

прычын) няўхільна расце. Яшчэ ў 1999 г. гэта сцвердзіла праведзеная ў Мінску (пасля 
доўгага перапынку) Летняя школа беларусістыкі, зыніцыяваная і арганізаваная дац. 
Л.І.Сямешкай (на той час загадчыкам кафедры сучаснай беларускай мовы БДУ); варта 
зазначыць, што на працяг гэтага адноўленага пачынання разлічвалі многія іншаземцы.  
Яшчэ больш важным фактарам з’яўляецца тое, што беларуская мова – тэарэтычны 

курс і практыка маўлення – выкладаецца ва універсітэтах Венгрыі, Германіі, ЗША, 
Латвіі, Літвы, Польшчы, Расіі, Славакіі і інш. Друкуецца там і адпаведная літаратура 
на англійскай, венгерскай (!), нямецкай, польскай, рускай мовах. Так, за апошнія 5 
гадоў у Германіі для вывучэння беларускай мовы выдадзена літаратуры больш, чым у 
самой Беларусі (H. Knauf, A. Basova, I. Belenko, E. Busse, S. Heyl, C. Hurtig і інш.). Не 
апошнім сведчаннем цікавасці да беларускай мовы ёсць і той факт, што ў выдавецтве 
Otto Sagner (Германія) за кароткі час выкуплены ўвесь тыраж кнігі Belarussische 
Grammatik in Tabellen und Übungen (Slavistische Beiträge; Bd. 420 / Studienhilfen; Bd. 13).  
Больш за тое, не толькі выкладчыкі-славісты ў межах праграм сваіх інстытутаў 

садзейнічаюць пашырэнню беларускай мовы праз лекцыйныя курсы, семінары, 
напісанне канфрантатыўных навуковых работ, але і самі студэнты (перадусім немцы) 
ініцыююць пазнавальныя экскурсіі ў Беларусь з кароткатэрміновым навучаннем мове, 
а з гэтага года прапанавалі студэнтам з Беларусі і Германіі новы праект, своесаблівую 
“экзотыку” – тандэм-курс у авалодванні беларускай і нямецкай мовамі (Sarah Kompa, 
Універсітэт у Боне).  
Але на гэты момант ні ў Нямеччыне, ні ў Польшчы, ні ў Расіі, ні ў самой Беларусі 

няма нарматыўнага, паслядоўнага і несупярэчлівага стандарта для выкладання 
беларускай мовы як замежнай, які б утрымліваў рэкамендацыі ў адборы вучэбнага 
матэрыялу для розных узроўняў навучання мове, адпаведную ім колькасць гадзін і 
крытэрыі ацэнкі ведаў навучэнцаў. А запатрабаванаць у такой праграме несумненная, 
бо ва універсітэтах Беларусі беларуская мова выкладаецца замежным стажорам 
(студэнтам, выкладчыкам, навукоўцам), якія маюць абсалютна розную ступень 
падрыхтаванасці: нулявы ўзровень; дасканалыя тэарэтычныя веды пры адсутнасці 
маўленчай практыкі; амаль свабоднае гутарковае маўленне пры шматлікіх фанетычных 
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і граматычных хібах; чытанне і разуменне тэкстаў пры праблемах з аўдзіраваннем і 
стварэннем уласных выказванняў і інш. 
Разам з тым беларуская мова як замежная для беларусістыкі і ў навукова-

тэарэтычным, і ў прыкладным аспекце свайго роду tabula rasa, таму пры распрацоўцы 
гэта кірунку вельмі важна арыентавацца на навуковы досвед і метадычныя напрацоўкі 
вучоных і метадыстаў тых краін, у якіх ёсць сталая традыцыя ў выкладанні роднай 
мовы (і няродных моў) іншаземцам.  

2. Рэальная база. Які рэальны грунт маем для таго, каб калі не далучыцца да 
еўрапейскай сістэмы моўнай адукацыі, то хаця б наблізіцца да яе? Мяркую, не так і 
мала, а менавіта: універсітэцкія і індывідуальныя рабочыя праграмы навучання 
беларускай мове на розных этапах (пачатковы, базавы, прасунуты, высокі), прычым з 
улікам спецыфікі роднай мовы навучэнцаў (руская, польская, нямецкая, англійская); 
наяўнасць матэрыяльных і віртуальных дапаможнікаў і размоўнікаў (канверсацый) на 
некалькіх мовах: беларускай (Гаворым па-беларуску; Раманцэвіч, Клышка, Важнік-
Савіцкая), рускай (Крывіцкі-Міхневіч-Падлужны, Аляксандраў-Мыцык; Рудэнка-
Кожынава-Задворная, Міхневіч), англійскай (Пашкевіч, Міхневіч-Навічэнка, 
Каткоўскі, Г. Станкевіч), нямецкай (Кнаўф, Гуртыг, Басава-Беленко-Бусэ, Хайль), 
венгерскай (Л. Станкевіч-Каткіч). Гэтым годам створаны грунт для беларускамоўнай 
відэатэкі на DVD-носьбітах: былі набыты 38 дакументальных фільмаў 
“Белкінавідэацэнтра” пра вядомых людзей і гістарычныя мясціны Беларусі, беларускі 
народны каляндар і прыроду, святы і абрады беларусаў. Зроблены пэўныя захады, каб 
набыць беларускамоўныя анімацыйныя фільмы ў студыі “Беларусьфільм”. 
Аднак у гэтым станоўчым ёсць, на жаль, нямала адмоўнага. Той, хто працаваў з 

пералічанай літаратурай, несумненна, выявіў шэраг хіб, якія абумоўлены і часавай 
“састарэласцю” матэрыялу і зменай саміх прынцыпаў навучання: ад структурна-
семантычнага да камунікацыйна арыентаванага. Уласна дапаможнікаў для іншафонаў 
мала, а тыя, што выдаваліся на Беларусі, перадусім разлічаны на філолагаў: 
таксанамічная падача матэрыялу, што ніяк не спрыяе развіццю навыкаў вусных 
стасункаў; практыкаванні складзены на аснове ілюстрацый з мастацкай літаратуры 1-й 
пал. ХХ ст. ці яго сярэдзіны, але на сёння гэта ўжо “ўчора”, якое неактуальнае для 
замежнага навучэнца; цяперашні студэнт хоча чытаць і разважаць пра сваіх сучаснікаў 
у Беларусі і тыя праблемы, з якімі яны сутыкаюцца і як іх вырашаюць; замоцны ўхіл у 
гістарычную ці этнаграфічную тэматыку; на жаль, не на карысць стабільнаму 
засваенню і існаванне двух варыянтаў правапісу; бракуе матэрыялу для ўзроўню 
вышэйшага, чым базавы (а калі ён ёсць, напр., у “Гаворым па-беларуску”, то невыразна 
структураваны).  

3. Падсумаванне. З майго пункту гледжання, далучыцца да еўрапейскай сістэмы 
моўнай адукацыі – гэта значыць: а) скласці паўзроўневую тыпавую праграму 
навучання беларускай мове, якая ў ідэале мусіла б стасавалася з еўрапейскай 
сертыфікацыйнай праграмай выкладання моў. Гэта дало б магчымасць студэнтам / 
стажорам / аматарам рэальна ацаніць сваё валоданне мовай, а выкладчыкам мець 
стрыжань, вакол якога яны “выбудоўвалі” б свае курсы; б) стварыць адпаведныя гэтай 
праграме навучальныя дапаможнікі, выкарыстоўваючы і найноўшыя электронныя 
рэсурсы, каб навучальныя матэрыялы адпавядалі прынятай агульнаеўрапейскай 
кампетэнцыі; в) ці не самае істотнае на дадзены момант: аднавіць і рэгулярна 
праводзіць Летнюю школу беларусістыкі, што ў пэўнай ступені спрыяла б, з аднаго 
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боку, зняццю сіндрому боязі Беларусі і разбурэнню нярэдка ўяўных бар’ераў у 
стаўленні да нашай краіны, з другога боку, прыцягвала б патэнцыяльных ахвотнікаў 
прадоўжыць вучобу ў вышэйшых навучальных установах Беларусі. 
Калі гаварыць пра ігнараванне, значыць, застацца ў межах “аўтаномнасці”, 

ізаляванасці і саматугам вынаходзіць тое, што ўжо трэба прыняць як слушныя 
рэкамендацыі да дзеяння. 

Літаратура  
Сусветная дэкларацыі культурнай разнастайнасці ЮНЕСКА (3 лістапада 2001 г., 31-ая сесія 

Генеральнай канферэнцыі, Парыж). – ЛІМ. – 2002. – 15 ліст. – С. 13–14. 
Państwowe Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego jako Оbceho. Standardy wymagań 

egzaminacyjnych. – Warszawa, 2003. – 71 s. 
Pekarovičová, Jana. Slovenčina ako cudzí jazyk predmet aplikovanej lingvistiky. Bratislava, 2004. – 208 

s. 

Л. Станкевіч (Будапешт, Венгрыя – Брэст, Беларусь) 
 «ДВАЦЦАЦЬ СУСТРЭЧ З БЕЛАРУССЮ» – ПЕРШЫ НАВУЧАЛЬНЫ 

ДАПАМОЖНІК ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ ДЛЯ ВУГОРЦАЎ 
Ларыса Станкевіч, Жужа Каткіч. Дваццаць сустрэч з Беларуссю: падручнік па беларускай мове для 

пачаткоўцаў / Пад агульн. рэд. Андраша Золтана. – Будапешт, 2006 // Larisza Sztankevics – Katkits 
Zsuzsa. 20 találkozás Fehéroroszországgal: fehérorosz nyelvkönyv kezdők számára / Szekesztette Zoltán 
András. – Budapest, 2006. 

На Вугоршчыне гавораць: аhány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy // колькі моў 
ведае чалавек, столькі і людзей. Згаданая выснова сведчыць пра тое, што вывучэнню 
замежных моў на Вугоршчыне надаецца вялікая ўвага. Можа, менавіта таму з верасня 
1994 г. на кафедры ўсходнеславянскай і балтыйскай філалогіі Будапешцкага 
універсітэта імя Лоранда Этвеша выкладаецца беларуская мова. З гэтага часу лектарамі 
беларускай мовы былі супрацоўнікі кафедры гісторыі беларускай мовы і дыялекталогіі 
Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна: Мікалай Аляхновіч, Валянціна 
Мароз, Мікола Новік, Наталля Якубук (сёння – Ларыса Станкевіч). 
У 2005 годзе ў Будапешцкім універсітэце імя Лоранда Этвеша мы з калегамі 

выйгралі конкурс на ўдзел у праекце па падрыхтоўцы і распрацоўцы вучэбных 
матэрыялаў для выкладання вучэбных курсаў у вышэйшых навучальных установах у 
рамках балонскага працэсу. Фінансаванне праекта ЕС HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0134/1 
было здзейснена на сродкі Еўрапейскага Саюза ў Вугорскай Рэспубліцы. Такім чынам 
выйшаў у свет «Дваццаць сустрэч з Беларуссю»: падручнік па беларускай мове для 
пачаткоўцаў». Ужо першы беларускі лектар – загадчык кафедры дацэнт Мікалай 
Аляхновіч – планаваў складанне падручніка па беларускай мове (частка матэрыялаў 
М. Аляхновіча і яго студэнтаў – тэксты для чытання, пераклады і маленькі слоўнік 
фразеалагізмаў – уключаны з дазволу аўтараў у наш падручнік). 
Актуальнасць такога падручніка відавочная: на сённяшні дзень гэта першы вугорскі 

вучэбны дапаможнік па вывучэнні беларускай мовы. 
Мэта падручніка – аказаць дапамогу ўсім, хто жадае вывучыць беларускую мову, 

пазнаёміць студэнтаў з беларускай гісторыяй, літаратурай, культурай, але, у першую 
чаргу, – задаволіць запыты вышэйшай адукацыі, і таму ён патрабуе пэўных ведаў у 
галіне славістыкі і веданне кірыліцы (толькі ў гэтым выпадку падручнік можа быць 
выкарыстаны і для самастойнага вывучэння мовы). 
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«Дваццаць сустрэч з Беларуссю» – гэта сумесны праект пад агульнай рэдакцыяй 
прафесара Андраша Золтана. Ва ўступе да падручніка, адрасаванаму, у першую чаргу, 
вугорскаму чытачу, але цікавым і каштоўным па сваім змесце і для беларускай 
аўдыторыі, Андраш Золтан расказвае пра выкладанне і даследаванне беларускай мовы 
на Вугоршчыне, пра гісторыю вугорска-беларускіх моўных і культурных сувязяў. 
Разглядае і ўжыванне ў вугорскай мове лексем fehérorosz і belorusz: «З 1572 года і да 
канца ІІ сусветнай вайны назва мовы і народа ў вугорскай мове была выключна 
fehérorosz, што з’яўляецца дакладным эквівалентам прыметніка беларускі і назоўніка 
беларус. Гэтая назва ў ранні перыяд трапіла ў вугорскую мову не прама з беларускай, а, 
напэўна, праз нямецкую і/або польскую мовы. Спачатку этнонім быў, аднак, не 
саманазвай беларусаў: азначэнне белы было дададзена суседзямі, каб адрозніваць іх ад 
іншых народаў, якія выкарыстоўвалі ў якасці саманазвы вытворныя ад этноніма Русь. 
На Вугоршчыне пасля 1945 года на карты, у падручнікі па геаграфіі і ў моўныя зносіны 
ўводзіцца запазычаная з рускай мовы назва народа belorusz. У гэтым адлюстравалася 
залішняе палітычнае «ўдыганне», мэтай якога было пазбегнуць нават намёку на 
ўдзельнікаў «белага» руху часоў рускай грамадзянскай вайны, праціўнікаў 
вызваліцеляў – «чырвоных» рускіх. Аднак аўтарытэтныя вугорскія вучоныя-
мовазнаўцы і ў гэты час працягвалі ўжываць традыцыйную назву fehérorosz, якая пасля 
палітычнага перавароту 1989 года ўсё больш вяртаецца на старонкі вугорскіх атласаў, 
падручнікаў і газет. У сваім падручніку мы ўжываем азначэнне fehérorosz як назву 
мовы і народа» [с. 9]. 
Таксама ў нашым падручніку мы аддалі перавагу лексемам Вугоршчына, вугорац 

для абазначэння назвы краіны (Magyarország) і народа (magyar), якія пакуль што не 
зафіксаваныя сучаснымі беларускімі лексікаграфічнымі працамі. 
Кніга пабудавана па ўрочнай сістэме (уключае 20 урокаў-заняткаў = 20 сустрэч). 

Кожны ўрок змяшчае кароткі выклад на вугорскай мове тэарэтычных звестак па 
беларускай літаратурнай мове, практыкаванні для вуснай і пісьмовай работы па 
паглыбленні і замацаванні матэрыялу ўрока, тэкст з лексічным каментарыем, 
пытаннямі і заданнямі да яго. Тэксты аздоблены ілюстрацыямі. 
Усе часткі ўрока-сустрэчы накіраваны на актыўнае засваенне сродкаў беларускага 

маўлення. Словы і выразы, літаратурны тэкст і практыкаванні даюць магчымасць 
засвоіць маўленчыя формулы, устойлівыя спалучэнні, лексіку, словаўтварэнне, а 
таксама фанетычныя, марфалагічныя і сінтаксічныя асаблівасці мовы. 
Напрыклад, уводзіцца лексіка «Színek // Колеры»: 
   Якí? – Milyen? 
бéлы – fehér блакíтны – kék 
чорны – fekete зялёны – zöld 
чырвоны – piros шэры – szürke 
жоўты – sárga ружовы – rózsaszín 
сíні – világoskék карычневы – barna 
   свéтлы (világos) – цёмны (sötét) 
і шэраг практыкаванняў, адно з якіх: 
Feladat // Заданне: Tegye a kipontozott helyekre a megfelelő főneveket! // Устаўце замест кропак 

назоўнікі. 
зялёная ……………, шэры ……………, чорная …………, бéлы …………, блакíтныя …………, 

ружовая …………, карычневае …………, чырвоныя …………, жоўты …………, сíняе …………… 
Főnevek // Назоўнікі: хмáра, дзень, травá, вочы, рýжы, сланéчнік, мора, сукéнка, паліто, будынак. 
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У якасці матэрыялаў для практыкаванняў мы выкарыстоўвалі і беларускія прыказкі 
і прымаўкі, крылатыя выразы, фрагменты з твораў пісьменнікаў і паэтаў. 
Напрыклад, пры апрацоўцы тэмы «A melléknevek fokozása // Ступені параўнання 

прыметнікаў» сустракаецца наступнае практыкаванне: 
Feladat // Заданне. Alakítsa át a zárójelben álló mellékneveket a szövegnek megfelelően, nemben, számban, 

esetben és fokban (EK – egyszerű középfok; ÖK – összetett középfok; EF – egyszerű felsőfok; ÖF – összetett felsőfok) 
// Устаўце ў сказах замест прыметніка ў дужках яго прапанаваную форму вышэйшай або 
найвышэйшай ступені параўнання (ПВ – простая форма вышэйшай ступені параўнання; СВ – 
складаная форма вышэйшай ступені параўнання; ПН – простая форма найвышэйшай ступені 
параўнання; СН – складаная форма найвышэйшай ступені параўнання) у адпаведным родзе, ліку і 
склоне. 

1. Спявáй мне, дзяўчÏнка, пра квéткі, пра гай, пра (добры – EK) дні, пра вяснý… (М. Чарот) 2. У 
гэты вéчар самотны не пéсціў, (шчаслíвы – EF) быў між людзéй. (Я. Пýшча) 3. Янá на подзвігі вялá з 
(дáўні – EK) парÏ, аддáнасць гэтая прайшлá праз тýрмы і кастры. (М. Хведаровіч) 4. Усё сусéдзі 
хочуць знаць… Раз, кругом пасéўшы, стáлі ў дзéдачкі пытáць, хто ямý (мíлы – EK). (Л. Гéніюш) 5. 
Сэрца і тугой, і сонцам поўнае, і жыццё – (цудоўны – EK) рэч!.. Цяжка б захавáць было любоў маю 
мне без раставáнняў і сустрэч. (П. Пáнчанка) 6. Прабáч мянé, латрýгу, гультая. Я бýду (добры – EK), 
дýжы і ўпáрты. Прабáч за ўсё, у чым вінавáты я, я абяцáю: бýду цябé вáрты. (С. Дзяргáй) 7. Дзе ж 
(смáчны – EK) чаго для госця возьмем? (Д. Бічэль-Загнéтава) 8. Пачынáецца ўсё з любвí, нáват 
(просты – ÖF) ява. (Я. Янíшчыц) 9. З (дáўні – EK) дзён па нáшы дні сярод палéскіх гоняў стаíць цар-
дуб і ў вышынí з аблокамі гамоніць. (П. Броўка) 
У падручніку граматычны матэрыял уводзіцца паступова. 
Прывядзём некалькі прыкладаў. 
Напрыклад, адно з практыкаванняў па замацаванні тэарэтычнага матэрыялу па тэме 

«Akanyje (á-zás) // Аканне» садзейнічае засваенню не толькі адной з найважнейшых 
фанетычных асаблівасцей беларускай мовы, але і засваенню (напачатку несвядомаму) 
граматычнага матэрыялу – утварэнню множнага ліку назоўнікаў: 

Feladat // Заданне: Alakítsa át a szavakat, hogy az о, э helyére а kerüljön! // Змяніце слова так, каб 
замест о, э пісалася а. 

Példa // Узор: стол (főnév egyes számban // назоўнік адзіночнага ліку) – cталÏ (főnév többes 
számban // назоўнік множнага ліку) 

дом –       мароз – 
двор –       год – 
воўк –       бор – 

Nyelvtani kommentár // Моўны каментарый: Főnevek képzése többes számban // Утварэнне 
множнага ліку назоўнікаў: 

lágy és г, к, х végű tő kemény és megkeményedett tő 

пал-í 

ваўк-í 

дам-ы 

двар-ы 

Мы імкнуліся, па магчымасці, уводзіць граматычны матэрыял так, каб ён быў 
звязаны з адпаведным фанетычным (тэарэтычным) матэрыялам, які тлумачыць пэўныя 
фанетычныя з’явы, напрыклад: «Kieső magánhangzók. Az I. típusú névszóragozás 
végződései többes számban // Беглыя галосныя. Змяненне назоўнікаў множнага ліку 
І скланення», «Hosszú mássalhangzók. III. típusú főnévragozás. Az egyes számú főnevek 
esetvégződései // Падоўжаныя зычныя. Змяненне назоўнікаў адзіночнага ліку ІІІ 
скланення». 
Вось некалькі прыкладаў па замацаванні названых тэм: 
Feladat // Заданне: Alakítsa át a szavakat a példa alapján! // Змяніце словы па ўзоры. 
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Példa // Узор: вíшня (egyes szám alanyesetű főnév, I. típusú névszóragozás // назоўнік І скланення ў 
назоўным склоне адзіночным ліку) – вíшань (többes szám birtokos esetű főnév // назоўнік у родным 
склоне множным ліку). 

чарэшня –      пáлка – 
пéсня –       дачкá – 
глотка –       грыўня – 
талéрка – 

Feladat // Заданне: Alakítsa át a szavakat a példa alapján! // Змяніце словы па ўзоры. 
Példa // Узор: моладзь (egyes számú alanyesetű nőnemű főnév // назоўнік жаночага роду назоўнага 

склону адзіночнага ліку) – моладдзю (egyes számú nőnemű eszközesetű főnév // назоўнік жаночага роду 
творнага склону адзіночнага ліку). 

мыш –       рунь – 
гразь –       ноч – 
зéлень –       рысь – 
ціш – 

«Дваццаць сустрэч з Беларуссю» – гэта дваццаць аповядаў, дваццаць адаптаваных 
тэкстаў, у тым ліку У. Караткевіча, Ф. Янкоўскага, У. Арлова пра Беларусь, яе людзей, 
культуру, гісторыю. Але канчатковая мэта, пастаўленая намі, заключаецца не толькі ў 
тым, каб пазнаёміць студэнтаў-вугорцаў з Беларуссю і беларусамі, а і дапамагчы ім 
авалодаць беларускай мовай, каб яны маглі расказаць пра сябе, пра Вугоршчыну, пра 
вугорскіх людзей, пра вугорскую культуру і гісторыю па-беларуску. І таму сярод 
заданняў да тэкстаў ёсць і заданні тыпу: Beszéljen a magyar konyha jellegzetes ételeiről! // 
Раскажыце пра вугорскую нацыянальную кухню («Хлеб і да хлеба»); Beszéljen a 
magyarok szent szimbólumáról, Szent István koronájáról // Раскажыце пра вугорскі 
нацыянальны сімвал – карону Святога Іштвана («Дойлід Іаан і ювелір Лазар Богша»). 
У кнігу ўключаны таксама табліцы па граматыцы беларускай мовы. 
Падручнік змяшчае дадаткі з граматычнымі табліцамі, якія не ўвайшлі ў асноўную 

частку, тэксты для самастойнага чытання, вугорска-беларускія і беларуска-вугорскія 
пераклады, зробленыя Мікалаем Аляхновічам і Гергеем Кошам, маленькі беларуска-
вугорскі фразеалагічны слоўнік, складзены Эстэр Смолінкай, беларуска-вугорскі 
слоўнік лексікі, якая ўвайшла ў кнігу. 
Урокі прайшлі апрабацыю на занятках са студэнтамі Будапешцкага універсітэта імя 

Лоранда Этвеша. 
Спадзяёмся, што з часам на Вугоршчыне шмат хто будзе гаварыць на беларускай 

мове. 

С. Хайль (Берлін, Германія) 
СПЕЦЫФІЧНЫЯ ПРАБЛЕМЫ  

Ў ВЫКЛАДАННІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ НЕМЦАМ 
Беларуская мова вывучаецца ў сценах Інстытута славістыкі Берлінскага 

універсітэта імя Гумбальта ўжо даўно. Вядомы вучоны прафесар Карл Гутшміт, які 
валодае ўсімі славянскімі мовамі, ужо ў шасцідзесятых гадах мінулага стагоддзя 
зацікавіўся мілагучнай беларускай мовай. Ён меў навуковыя і сяброўскія сувязі з 
беларускімі мовазнаўцамі, добра ведаў і Льва Міхайлавіча Шакуна, які некалькі разоў 
выступаў на нашай кафедры ў Берліне. Гутшміт з самага пачатку вёў семінары і 
практычныя заняткі па беларускай мове для аматараў. Такім чынам і я трапіла ў гэты 
гурток. Пасля два разы праходзіла стажыроўку на кафедры сучаснай беларускай мовы 
Белдзяржуніверсітэта, якой у той час загадваў Л.М. Шакун. 
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З таго часу я сама выкладаю беларускую мову ў Берлінскім універсітэце. Калі я 
рыхтуюся да сваіх заняткаў, распрацоўваю новую тэму, я не раз прыгадваю 
падрабязнасці маёй вучобы ў Мінску, пра ўдасканаленне ведаў па мове. Мне 
пашанцавала, што мела добрых настаўнікаў беларускай мовы, якія развівалі здольнасці 
сваіх студэнтаў, а не кіраваліся аднымі толькі падручнікамі, сярод якіх Марыя 
Васільеўна Дабрыян і Ганна Іванаўна Басава.  
У Берлінскім універсітеце беларусістыка, на жаль, не з’яўляецца асноўнай або 

галоўнай спецыяльнасцю, як у Йенскім або Лейпцыгскім універсітэтах. Групы 
маленькія, часам па чатыры - шэсць чалавек. Займаюцца ў мяне не толькі студэнты-
славісты, часам прыходзяць на курсы і будучыя спецыялісты па Усходняй Еўропе, 
эканамісты і перакладчыкі. Яны нярэдка ўжо ведаюць іншыя славянскія мовы, што 
вельмі спрыяе працэсу авалодання беларускай мовай.  
Зразумела, што ў працэсе вывучэння беларускай мовы нямецкімі студэнтамі 

адзначаюцца/выяўляюцца пэўныя праблемы. У сваім паведамленні я хацела б 
пазнаёміць вас з некаторымі назіраннямі са свайго практычнага вопыту выкладання.  
Найперш у немцаў узнікаюць цяжкасці ў нарматыўным вымаўленні некаторых 

зычных гукаў. Так, цвёрдыя і зацвярдзелыя зычныя вымаўляюцца ў адных і тых жа 
словах па-рознаму, параўн.:  

бел. студэнт [stud׀ε:nt], рус. студент studj ׀ent], ням. Student [∫tud ׀ent].  
У беларускай мове назіраецца рэгрэсіўная асіміляцыя зычных па мяккасці больш, 

чым у рускай мове. Перад мяккім зычным цвёрды зычны змякчаецца, параўн. пéсня 
[sjnj-] , цвёрды [сjvj-]. Паколькі карэляцыя па мяккасці-цвёрдасці неўласціва нямецкай 
мове, тут сустракаюцца пэўныя памылкі.  
Больш складаны феномен для нямецкіх студэнтаў узнікае пры фаналагічным 

аналізе адносін паміж фанемамі /c/, /cj/ i /t/. З пункту погляду артыкуляцыі і 
акустычных улацівасцей гукі [c] і [cj] розняцца паміж сабой у такой жа ступені, як і 
іншыя пары цвёрдых і мяккіх зычных, але з пункту погляду фаналогіі яны несумненна 
проціпастаўлены, параўн. цэлы (прыметнік) і целы (множны лік назоўніка цела). Я 
тлумачу (і супакойваю адначасова) сваім студэнтам, што ў большасці выпадкаў мяккі 
[cj] мае карэляцыйную сувязь з [t], таму пры змене форм слова або словаўтварэнні 
вельмі часта чаргуюцца [t] з [cj], параўн. кут - у куце, кот – коцік.  
Што датычыць дзекання, то там адносіны паміж фанемамі /dz/, /dzj/ i /d/ больш 

празрыстыя, тым больш што фанема /dz/ сустракаецца выключна рэдка [Крывіцкі, 
Падлужны 1984, с.126-127]: дзынкаць, дзылінкаць. 
Пэўную праблему ў вымаўленні немцаў выклікае і рэгрэсіўная асіміляцыя зычных 

па глухасці-звонкасці. У нямецкай мове, як і ў беларускай, у канцы слоў і перад глухімі 
звонкімі зычныя аглушаюцца: зуб [-p], сад [-t], пробка [-pk-]; Staub [-p], Sand [-t], 
Sandkuchen [-tk-]. 
Але немцы ў сваёй роднай мове не азванчаюць глухія перад звонкімі зычнымі: 

вакзал [-gz-], просьба [-zjb-], футбол [-db-]. 
але: Staubsauger [-pz-], Sandberg [-tb-]. 
Таму мы вельмі ўдзячныя, калі беларуская арфаграфія нам дае адпаведныя парады і 

прыклады, напрыклад, адбор, аддаць, зброя, здача. 
Некалькі слоў пра націск. Адзінае правіла, якое студэнты лёгка і ахвотна 

засвойваюць: Калі ў складзе слова ёсць {о}, то яно заўсёды націскное. 
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У аднакарэнных словах даволі часта студэнты пераносяць рускі націск на 
беларускую лексему: вярбá - рус. вéрба, крапівá - рус. крапи́ ва, спíна - рус. спинá, 
ідзяцé - рус. идёте, зламáны - рус. слóманный, малéнькі - рус. мáленький, стары́  - рус. 
стáрый, адзінáццаць - рус. оди́ ннадцать. 
У неапрацаваных тэкстах націскныя склады не азначаюцца асобнымі знакамі. 

Складанасці для нямецкіх студэнтаў узнікаюць не толькі ў амонімах тыпу бацькí : 
бáцькі, кáра : карá, мýзыка : музы́ ка. 
Нават у запазычаных або інтэрнацыянальных словах беларускі націск часам 

прыпадае не на той склад, на які думае наш студэнт, напр.: гандбóл Hándball, геóлаг 
Geológe, гýмар Humór, мýзыка Musík, таксí Táxi, тáлент Talént, терóр Térror, 
філалóгія Philologíe, цыферблáт Zífferblatt. 
Пры засваенні новых слоў шмат увагі удзяляем таксама на магчымы зрух націску ў 

парадыгме слоў. Спачатку неабходна замацаваць лексічнае значэнне новага слова, яго 
арфаграфічную і фанетычную форму. Але на гэтым працэс засваення беларускага 
слова для іншамоўца яшчэ не закончаны.  
Мне здаецца, што ў перакладных слоўніках кароткія заўвагі ў лічбавай форме маглі 

б даць неабходную інфармацыю пра дынамічнасць/недынамічнасць націску ў 
склонавых формах назоўнікаў або асабовых формах дзеяслоў.  
Такім спосабам ужо ў 1958 годзе Ганс-Гольм Більфельт, прафесар славістыкі 

Берлінскага універсітэта, стварыў слоўнік рускай мовы для немцаў. У гэтым актыўным 
руска-нямецкім слоўніку – усе формаўтваральныя і акцэнталагічныя тыпы рускай 
мовы змешчаны ў нумарацыйных табліцах. Да кожнай лексемы даецца адпаведны 
нумар, так што кожны можа самастойна знайсці патрэбную граматычную форму з 
нарматыўным націскам. 
Цесна звязанае з рухомым беларускім націскам – адлюстраванне акання/якання ў 

беларускім правапісе. Напр.: вадá : вóды, вóдны; гарá : гóры, гóрны; вéцер : вятры́ ; 
мёд : мядóвы. 
На занятках, асабліва ў пачатку вывучэння мовы, даводзіцца даволі часта вяртацца 

да гэтых з’яў, таму што немцам складана адначасова ўжыць/выкарыстаць і вынік 
акання, і ўстаўныя гукі, і чаргаванне зычных. Спачатку яны шукаюць у слоўніку якраз 
тую славаформу, якую сустрэлі ў тэксце, а не лексему ў зыходнай форме, напр., 

За лясaмі (< лес), чyліся галасы (< гoлас). 
Шыбы трасyцца ў вoкнах (< акнo). 
Ён ссyне з ілбa (< лоб) капялюш.  
Mнoгія вoбразы з кaзак (< кaзкa) і пeсень (< пeсня). 
У кнiзе (< кнiгa) цудoўныя малюнкі.  
З марфалагічных праблем назаву перш за ўсё тыя, якія выяўляюцца толькі ў 

параўнанні з нямецкай мовай, напрыклад, перадачу дэтэрмінацыі назоўнікаў праз 
нямецкія артыклі, перадачу спецыяльных значэнняў закончанага/незакончанага 
трывання беларускіх дзеясловаў, перадачу мадыфікацый значэнняў дзеясловаў рознымі 
афіксамі праз спосабы дзеяння, розніцу ва ўжыванні зваротных форм.  
Для немца, які не мае ў роднай мове трывальных пар дзеясловаў, нічога не 

зразумела, калі толькі паставіць пытанні што рабіць? або што зрабіць? На нашых 
занятках, акрамя агульных значэнняў незакончанага трывання, як (1) працяканне 
дзеяння, (2) паўтаральнасць дзеяння, (3) пастаяннасць дзеяння, (4) канстатаванне 
дзеяння, мы звяртаем увагу на спецыяльныя тыпы ўжывання незакончанага трывання ў 
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беларускай мове, як, напрыклад, (5) канатыўнае значэнне, (6) патэнцыяльна-
квалітатыўнае значэнне і (7) значэнне ануляванага выніку: 

(1) Заняткі якраз канчаліся. Der Unterricht ging gerade zu Ende. 
   (але: Заняткі ўжо скончыліся. Der Unterricht war schon beendet.) 
   Ён памірае. Er lag im Sterben. (але: Ён памёр. Er ist tot.) 
(2) У хаце ціха. У кутку сядзiць бабуля i вяжа карункі. Еs ist still im    

   Haus. In der Nische sitzt die Großmutter und häkelt an einer Spitze. 
(3) Маці заўсёды ўстае першай. Die Mutter steht immer als erste auf. 
(4) Табе ўчора званілі. Du hattest gestern einen Anruf. 
(5) Яна даставала білеты ў тэатр. Sie hat versucht, Theaterkarten  
   zu bekommen, aber ohne Erfolg. 
  (але: Яна дастала білеты ў тэатр. Sie hat Theaterkarten besorgt.) 
(6) Куры не лётаюць. Hühner können nicht fliegen. 
(7) Білеты яшчэ не прадавалі. Der Kartenverkauf hat noch nicht  
   begonnen. (але: Білеты яшчэ не прадалі. Die Karten sind noch nicht ausverkauft.) 
Беларуская катэгорыя трывання ў нямецкай мове знаходзіць свае эквіваленты 

толькі ў дадатковых лексічных сродках. 
Зваротныя/незваротныя дзеясловы ўласцівыя як і нямецкай, так і беларускай мовам. 

Нямецкія зваротныя дзеясловы ўтвараюцца пры дапамозе зваротнага займенніка sich, 
беларускія - далучэннем постфікса -ся да дзеяслоўнай формы. У многіх выпадках 
зваротнасць выяўляецца ў абедзвюх мовах аналагічным чынам, але ёсць выпадкі 
несупадзення. Для немца, напрыклад, незвычайнае ўжыванне такіх зваротных форм, як  
Мы пыталіся дарогі. Wir fragten nach dem Weg 
Ён ленаваўся рана ўставаць. Er war zu faul, um zeitig aufzustehen. 
У дзяцінстве ён часта заікаўся. In der Kindheit stotterte er häufig. 
Пальцы зайшліся ад холаду. Die Finger erstarrten vor Kälte. 
Ён гнаўся за зладзеямі. Er rannte den Dieben hinterher. 
Ластаўкі гняздзяцца пад страхой. Die Schwalben nisten unter dem Dach. 
Яна забылася прозвішча знаёмага. Sie hatte den Namen ihres Bekannten vergessen. 
Іншыя тыпы несупадзення зваротных дзеяслоў у беларускай і нямецкай мовах 

падаюцца ў кнізе К. Гуртыг і Т. Рамзы [Hurtig/Ramza 2003, с. 69-70]. 
На жаль, абмежаваны аб'ём тэксту не дазваляе падрабязна спыніцца на пытаннях 

лексікалогіі. Толькі адзначым, што ў абедзвюх мовах існуюць - па роных прычынах – 
словы з рознай дыферэнцыяцыяй лексічнага значэння, напр.,  
вішня Kirsche палец Finger 
чарэшня   Zehe 
мыць waschen жыць leben 
прасці   wohnen 
  lieben любіць 
   кахаць 
Вось толькі невялікі пералік некаторых праблем, якія ўзнікаюць у нямецкіх 

студэнтаў у вывучэнні беларускай мовы. 
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Т. Чахоўская (Мінск, Беларусь) 
ХАРАКТАРЫСТЫКА СІСТЭМЫ НАВУЧАННЯ 

БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ ЯК ЗАМЕЖНАЙ 
Пад сістэмай звычайна разумеецца ўпарадкаваная і ўнутрана арганізаваная 

сукупнасць узаемазвязаных і ўзаемаабумоўленых аб'ектаў. Элементы, што складаюць 
сістэму, утвараюць цэласны комплекс і могуць разглядацца як падсістэмы ў дачыненні 
да сістэмы ў цэлым. 
Што да лінгваметодыкі, то ў межах гэтай дысцыпліны разуменне сістэмы навучання 

з’яўляецца адной з базісных катэгорый і тлумачыцца як сукупнасць асноўных 
кампанентаў навучальнага працэсу, якія вызначаюць адбор навучальнага матэрыялу 
для заняткаў, формы і спосабы яго прэзентацыі, метады і сродкі навучання. 
З пазіцыі сістэмнага падыходу ў лінгваметодыцы прынята вылучаць наступныя 

кампаненты сістэмы навучання: падыходы да навучання, мэты і задачы, змест, працэс, 
прынцыпы, метады, сродкі, арганізацыйныя формы навучання. 
Сістэма навучання характарызуецца адноснай самастойнасцю сваіх частак, што дае 

магчымасць разглядаць яе кампаненты ў ізаляваным выглядзе, аднак сістэма навучання 
ў цэлым мае наступныя асаблівасці. 
Функцыянальнасць – здольнасць да рэалізацыі сістэмы ў працэсе навучання пад 

уплывам пастаўленай мэты. Функцыяй сістэмы навучання, аб’ектам якой з’яўляецца 
беларуская мова як замежная, выступае навучанне мове як сродку зносін. Характар 
навучання (вылучэнне яго стратэгіі і тактыкі) вызначаецца мэтай навучання, якая 
дыктуецца сацыяльнымі запатрабаваннямі грамадства. 
Адкрытасць. Сістэма адчувае ўплыў з боку асяродзя і можа ўключаць у сваю 

структуру новыя кампаненты, якія адлюстроўваюць дасягненні ў развіцці як самой 
лінгваметодыкі, так і сумежных дысцыплін.  
Інтэгральным пачаткам кампанентаў сістэмы ў сістэмнае ўтварэнне выступае 

навучанне – працэс сумеснай дзейнасці выкладчыка і навучэнцаў, вынікам якога 
з’яўляецца авалоданне мовай, а таксама развіццё і выхаванне асобы навучэнца 
сродкамі беларускай мовы. 
Навучанне ў цэлым характарызуецца накіраванасцю на дасягненне пастаўленай 

мэты ў вызначаны для гэтага часавы інтэрвал пры выкарыстанні прыёмаў, метадаў і 
сродкаў, якія забяспечваюць дасягненне мэты – вызначанага вучэбнай праграмай 
узроўню камунікацыйнай кампетэнцыі. 
Заўважым, што авалоданне беларускай мовай, якое з’яўляецца вынікам навучання, 

можа быць працэсам кіруемым і стыхійным. 
У першым выпадку навучэнцы авалодваюць мовай у выніку навучання і засваення 

маўленчага вопыту свайго выкладчыка. У другім выпадку вывучэнне мовы мае 
некіруемы і ў значнай ступені спантанны характар, паколькі адбываецца ва ўмовах 
непасрэдных кантактаў навучэнца з носьбітамі мовы. Лічыцца, што стыхійны працэс 
авалодання замежнай мовай у асяроддзі гэтай мовы ідзе па законах авлодання роднай 
мовы дзецьмі – мае інтуітыўны і пераймальны характар. 
Звяртаючы ўвагу на спецыфіку навучання як вызначальнага пачатку для 

функцыянавання сістэмы ў выглядзе вучэбна-выхаваўчага працэсу, пералічым 
найбольш важныя асаблівасці і формы навучання, якія ўкараніліся на занятках па 
беларускай мове як замежнай на філалагічным афкультэце БДУ. 
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Паводле ўзаемадзеяння выкладчыка і навучэнцаў працэс навучання можа быць 
кантактным або дыстантным. Першы рэалізуецца ў працэсе непасрэдных кантактаў 
выкладчыка з аўдыторыяй, другі з’яўляецца формай навучання на адлегласці. У гэтым 
выпадку прадугледжваецца самастойная прапрацоўка навучэнцамі праграмнага 
матэрыялу, выкананне кантрольных заданняў, якія правяраюцца выкладчыкам, і 
вочная здача ў навучальнай установе прадугледжаных праграмай экзаменаў і залікаў. 
На занятках па беларускай мове як замежнай дыстантнае навучанне можа быць 
рэалізавана ў выглядзе выкарыстання камп’ютэрных тэлекамунікацыйных сетак 
(напрыклад, Інтэрнет), і ў сувязі з гэтым у англамоўнай літаратуры атрымаў 
папулярнасць тэрмін CALL (Computer-Assisted Language Learning). Аднак дыстантнае 
навучанне можа мець і больш традыцыйнае ўжыванне ў межах завочнага навучання ў 
выглядзе спецыяльных завочных курсаў беларускай мовы. Паступова набываюць 
папулярнасць таксама “інтэлект-метад” і “экспрэс-метад”, якія прадугледжваюць 
авалоданне мовай у выніку самастойнага прагляду відэаматэрыялаў і праслухоўвання 
аўдыязапісаў. Пры навучанні беларускай мове як замежнай кантактная форма 
навучання ўсё ж застаецца вядучай, у той час як дыстантная – дапаўняе кантактную.  
Паводле спосабу арганізацыі навучанне можа быць актыўным або інфарматыўным. 

Пры актыўным навучанні намаганні выкладчыка скіроўваюцца на практычнае 
навучанне мове ў выніку вялікай маўленчай практыкі і выкарыстання маўленчых 
практыкаванняў. Такому навучанню спрыяе ўжыванне інтэнсіўных метадаў, вусныя 
формы работы, шырокае выкарыстанне сродкаў нагляднасці. Інфарматыўнае 
навучанне на занятках па беларускай мове як замежнай надае пераважную ўвагу 
засваенню сістэмы мовы і выкананню практыкаванняў, пераважна моўных, а таксама 
трэнінгу ў чытанні і перакладзе. Пры практычнай скіраванасці навучання перавага 
аддаецца яго актыўным формам, што патрабуе ад выкладчыка высокай кваліфікацыі і 
ўмення арганізоўваць маўленчыя зносіны. У гэтым заключаецца адна з прычын 
імкнення навучэнцаў вывучаць мову ва ўмовах беларускага маўленчага асяроддзя і 
выкарыстаць вопыт работы выкладчыкаў-носьбітаў мовы. 
Паводле сувязі зместу навучання з будучай прафесіяй студэнтаў навучанне можа 

быць кантэкстным і пазакантэкстным. Кантэкстнае навучанне арыентуе сістему 
заняткаў на будучую прафесію і, такім чынам, з самага пачатку з’яўляецца прафесійна 
арыентаваным, што знаходзіць адлюстраванне ў падборы навучальных матэрыялаў і 
азнаямленні з моўнымі сродкамі, якія адлюстроўваюць спецыфіку абранай сферы 
зносінаў. Для пазакантэкстнага навучання вылучэнне сферы зносін і стыляў маўлення 
не мае вырашальнай ролі, і навучанне грунтуецца на матэрыяле так званага 
“нейтральнага” стылю, які адлюстроўвае асаблівасці размоўнага маўлення з перавагай 
у ім побытавай лексікі пры значнай адвольнасці ў пабудове сінтаксічных канструкцый. 
Паводле рэалізацыі ў навучанні прынцыпу свядомасці навучанне можа быць 

інтуітыўным і свядомым. У першым выпадку мова засвойваецца ў выніку пераймання 
маўлення выкладчыка і вялікай маўленчай практыкі пры мінімальным выкарыстанні 
правілаў і інструкцый або поўным іх выключэнні (што характэрна для заняткаў з 
выкарыстаннем прамых метадаў). У другім выпадку веды аб сістэме мовы і яе асобных 
аспектах з’яўляюцца зыходным момантам для маўленчай практыкі. 
Паводле характару ўзаемадзеяння паміж выкладчыкам і аўдыторыяй навучанне 

можа быць арыентаваным на выкладчыка, які з’яўляецца асноўнай крыніцай 
інфармацыі на занятках, або арыентаваным на навучэнца (student-centred approach). У 
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другім выпадку ініцыятыва перадаецца навучэнцам, а само навучанне ператвараецца ў 
актыўнае вучэнне. Менавіта такое навучанне ў сучаснай лінгваметодыцы лічыцца 
найбольш эфектыўным, паколькі пры гэтым камунікацыя робіцца найбольш актыўнай і 
ствараюцца спрыяльныя ўмовы для разгортвання навучальнага патэнцыялу замежных 
навучэнцаў. 

Г. Чахоўскі (Мінск, Беларусь) 
СТРУКТУРА ЗМЕСТУ НАВУЧАННЯ 
БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ ЯК ЗАМЕЖНАЙ 

Пад зместам навучання традыцыйна разумеецца ўсё тое, чаму выкладчык павінен 
навучыць, а навучэнцы павінны навучыцца. 
Змест навучання можа быць пададзены ў выглядзе наступных складнікаў, якія 

рэалізуюць прадметны і працэсуальны бакі маўленчай дзейнасці: а) сродкі зносін 
(фанетычныя, лексічныя, граматычныя, лінгвакраіназнаўчыя); б) веды аб тым, як такімі 
сродкамі можна карыстацца ў працэсе зносін; в) навыкі і ўменні, якія фарміруюцца ў 
працэсе навучання і забяспечваюць магчымасць карыстацца мовай; г) сферы, тэмы, 
сітуацыі зносін, у межах якіх змест навучання можа быць рэалізаваны (прадметна-
зместавы бок зносін); д) тэксты як матэрыяльная аснова зместу навучання. 
Адбор зместу навучання робіцца з улікам мэты і этапа навучання на аснове двух 

прынцыпаў: неабходнасці і дастатковасці зместу для дасягнення пастаўленай мэты 
навучання і даступнасці зместу навучання для яго засваення.  
Паколькі ў рэалізацыі зместу навучання і яго засваенні прымаюць удзел выкладчык 

і навучэнцы, сістэму “Змест навучання” можна ўявіць у выглядзе трох падсістэм: 
аб’екта навучання, аб’екта засваення і выніку навучання. 
Адзінкі мовы ў навучальных мэтах падлягаюць мінімізацыі з улікам этапа і мэты 

навучання, што азначае абмежаванне іх аб’ёму да пэўнага ўзроўню, абавязковага для 
засваення ўсімі навучэнцамі. У выніку азнаямлення з сістэмай беларускай мовы 
навучэнцы набываюць веды аб сродках мовы і правілах, як такімі сродкамі карыстацца 
ў працэсе зносін.  
Пры навучанні маўленню выкладчык знаёміць навучэнцаў з рознымі спосабамі 

фарміравання і фармулявання думак (што трэба сказаць, каб выразіць той або іншы 
змест); пры гэтым адзінкай маўлення і, адпаведна, адзінкамі навучання, з’яўляюцца 
выказванні (словы, словазлучэнні, звышфразавыя адзінствы, тэксты) у выглядзе 
вусных і пісьмовых паведамленняў. 
Маўленчы матэрыял прэзентуецца ў змесце навучання маўленчымі ўзорамі 

(тыповымі фразамі), якія рэалізуюць змест прапанаваных для заняткаў 
камунікацыйных зносінаў. Так, інтэнцыя “Уменне што-небудзь набыць” можа быць 
пададзена наступнымі маўленчымі ўзорамі: Ці ёсць у вас..? Колькі каштуе..? Колькі з 
мяне..? Мне хацелася б... Пакажыце мне, калі ласка... і інш. 
Дыскусійным застаецца пытанне аб тым, з чаго трэба пачынаць навучанне 

беларускай мове як замежнай: з сістэмы мовы або з маўлення. Прыхільнікі 
камунікацыйнай методыкі лічаць прыярытэтным пачаткам у навучанні маўленне, г. зн. 
авалоданне прыёмамі разумення і пабудовы элементарных маўленчых выказванняў у 
залежнасці ад сітуацыі зносін. Аднак вылучэнне аб’екта навучання залежыць ад мэты 
заняткаў, ступені складанасці матэрыялу і метадычных установак, якімі кіруецца 
выкладчык. Прыярытэт маўлення можа быць найбольш эфектыўным для работы на 
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інтэнсіўных курсах і пры апоры на камунікацыйныя метады навучання. У межах 
традыцыйнага навучання мове рэкамендуецца разумнае спалучэнне работы над мовай і 
над маўленнем, калі засваенне сістэмы мовы падмацоўваецца яе ўжываннем у розных 
сітуацыях зносін. На такі шлях навучання арыентуе свядома-практычны метад. 
На занятках па беларускай мове як замежнай маўленчая дзейнасць разглядаецца ў 

якасці вядучага кампанента зместу навучання. Традыцыйна вылучаюцца асноўныя і 
дапаможныя віды маўленчай дзейнасці. Першыя падзяляюцца на прадуктыўныя 
(маўленне, пісьмо) і рэцэптыўныя (слуханне, чытанне). Дапаможнымі відамі можна 
лічыць, напрыклад, вуснае ўзнаўленне ўспрынятай інфармацыі, канспектаванне тэксту, 
пераклад і г.д. Hазваныя віды маўленчай дзейнасці разглядаюцца як дапаможныя не 
таму, што яны меней значныя ў працэсе камунікацыі, а толькі з той прычыны, што 
кожны з іх грунтуецца на пэўнай камбінацыі асноўных відаў дзейнасці. Так, пераклад 
можа быць вусным або пісьмовым. 
Сродкам авалодання маўленчай дзейнасцю ў розных яе відах з’яўляецца выкананне 

практыкаванняў, якія атрымалі найменне маўленчых (творчых). Вынікам выканання 
такіх практыкаванняў і ўдзелу навучэнца ў маўленчай дзейнасці па складзенай 
выкладчыкам праграме робяцца набытыя ўменні. 
Для таго, каб карыстацца мовай як сродкам зносін, недастаткова ведаць толькі 

адзінкі мовы і спосабы іх ужывання ў маўленні. Для гэтага неабходна пазнаць свет 
беларускай мовы, г. зн. тую культуру, якой карыстаецца носьбіт мовы для 
адлюстравання навакольнай рэчаіснасці, паколькі ўжыванне слоў у маўленні ў значнай 
ступені вызначаецца веданнем жыцця носьбітаў мовы. 
Авалоданне міжкультурнай камунікацыяй на занятках па беларускай мове як 

замежнай прадугледжвае максімальны ўлік нацыянальных асаблівасцей культуры 
носьбітаў мовы, да якіх прынята адносіць наступнае. 

1. Фонавыя веды. Гэта веды, уласцівыя носьбітам мовы як адлюстраванне іх 
культуры і адсутныя, або трактуемыя інакш у культурах навучэнцаў. Такія веды 
праяўляюцца ў працэсе зносін у выглядзе сэнсавых асацыяцый і канатацый. Студэнты-
іншаземцы павінны ўмець арыентавацца і рэалізоўваць свае камунікацыйныя задачы ў 
трох сферах зносін: сацыяльна-побытавай, сацыяльна-культурнай і афіцыйна-
справавой, а таксама ў межах трох груп камунікацыйных тэм. 

Першая група тэм адлюстроўвае ўзаемадачыненні камунікантаў: “Чалавек і яго 
жыццё”, “Праца, прафесія”, “Адукацыя, выхаванне”, “Адпачынак, вольны час”. 

Другая група тэм характарызуе сацыяльныя патрэбы камунікантаў: “Чалавек і 
грамадства”, “Чалавек і закон”, “Чалавек і палітыка”, “Чалавек і эканоміка”, “Чалавек і 
навука”. 

Трэцяя група тэм звязана з агульнагуманістычнай праблематыкай: “Чалавек і 
мастацтва”, “Чалавек і прырода”, “Духоўнае развіццё чалавека” і інш. 

2. Сродкі мовы, якія забяспечваюць міжкультурныя зносіны. У іх склад уваходзяць: 
а) вербальныя сродкі зносін (лексічныя адзінкі, адсутныя ў роднай мове навучэнца – 
так званая безэквівалентная лексіка, або значэнні якіх не супадаюць у дзвюх мовах) і б) 
невербальныя сродкі зносін.  

3. Нормы паўсядзённых зносін, якія адлюстроўваюць спецыфіку нацыянальнай 
ментальнасці носьбітаў мовы.  

4. Маўленчы этыкет – правілы маўленчых паводзін як адлюстраванне культуры і 
ментальнасці беларусаў. Яны маюць стандартызаваны характар і праяўляюцца ў 
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вербальнай (зварот, прывітанне, развітанне, запрашэнне і інш.) і невербальнай форме 
(міміка, жэсты, знешні выгляд).  

5. Побытавая і мастацкая культура як адлюстраванне культурных традыцый. 
Культура Беларусі складае аснову сацыякультурнай кампетэнцыі, якая забяспечвае 

магчымасць для замежнага навучэнца не толькі ўдзельнічаць у міжкультурнай 
камунікацыі, але і карыстацца мовай на ўзроўні яе носьбітаў, г. зн. стаць маўленчай 
асобай, якая ўмее арганізоўваць свае маўленчыя паводзіны ў адпаведнасці з культурай 
носьбітаў беларускай мовы. 

6. Веданне тактык маўленчых паводзін у розных сітуацыях міжкультурных зносін. 
Валоданне тактыкамі маўленчых паводзін дае магчымасць карыстацца рознымі 
спосабамі зносін у залежнасці ад пэўнай сітуацыі зносін. 
Такім чынам, змест навучання беларускай мове як замежнай складаюць тыя веды, 

навыкі і ўменні, авалоданне якімі забяспечвае здольнасць актыўна карыстацца 
беларускай мовай як сродкам зносін. 

У. Юнгганс (Лейпцыг, Германія) 
РОЛЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў НЯМЕЦКАЙ СЛАВІСТЫЦЫ  

Ў ПАЧАТКУ XXI СТАГОДДЗЯ 
1. Прадмова 
У сваім дакладзе я хацеў бы вызначыць месца, якое займае беларуская мова ў 

нямецкай славістыцы на пачатку дваццаць першага стагоддзя. Я пастараюся даць 
адказ на пытанне, дзе беларуская мова адыгрывае ролю, абмяжоўваючыся галіной 
мовазнаўства, не ўдзяляючы ўвагі галінам літаратуразнаўства ды культуралогіі. 
Я назаву самыя важныя, на мой погляд, публікацыі i паспрабую ахарактарызаваць ix. У 
склад публікацый, уключаных у даследаванне, уваходзяць артыкулы i кнігі, якія 
прысвечаныя тэме беларускай мовы. Неабходна ацаніць узровень апісання 
беларускай мовы з пункту гледжання сучаснай лінгвістыкі. Гэтым я буду займацца 
ў трэцім раздзеле. У другой палове майго даклада я буду гаварыць аб выкладанні 
беларускай мовы ў нямецкіх універсітэтах. Урэшце, можна даць прагноз адносна 
значэння, якое беларуская мова будзе мець у будучым для нямецкай славістыкі. У 
сувязі з гэтым трэба падумаць над фактарамі, якія могуць паўплываць на гэтае 
развіццё. 

2. Публікацыі, прысвечаныя беларускай мове 
Я пералічу толькі лінгвістычныя публікацыі i некаторыя агульныя працы, у якіх 

робіцца апісанне беларускай мовы. Твораў з галін літаратуразнаўства ды 
культуралогіі я не ўключу. Вычарпальнасць пераліку не з’яўляецца маёй мэтай. 
Cпic ахоплівае публікацыі, якія выйшлі ў Германіі, таму назаву i ненямецкіх – 
замежных – аўтараў. Гэта зраблю ў тым выпадку, калі ix працы друкаваліся ў Германіі. 

(1)  Агляды беларускай мовы i працы агульнага характару 
Bieder, H. (1998): Das Weißrussische. In: Rehder, P. (Hrsg.): Einführung in die 

slavischen Sprachen (mit einer Einführung in die Balkanphilologie). Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 110-125: Агляд беларускай мовы, уключаны ў кнiry 
“Уводзіны ў славянскія мовы”. 

Panzer, B. (21996): Das Weißrussische. In: Panzer, B.: Die slavischen Sprachen in 
Gegenwart und Geschichte. Sprachstrukturen und Verwandtschaft. Frankfurt am Main: Lang, 
39-49: Агульная інфармацыя адносна Беларусі, беларусаў ды беларускай мовы. 
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(2) Кантактная лінгвістыка, сацыялінгвістыка, моўная палітыка 
Bieder, H. (1992): Die gegenwärtige sprach- und kulturpolitische Entwicklung in 

Weißrußland. In: Die Welt der Slaven XXXVII, 1+2, N.F. XVI, 1+2, 142-168: Сучаснае 
развіццё моўнай палітыкі i культурнай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь. 

Bieder, H. (2000): Die weißrussische Standardsprache am Ende des 20. Jahrhunderts. In: 
Zybatow, L.N. (Hrsg.): Sprachwandel in der Slavia: Die slavischen Sprachen an der 
Schwelle zum 21. Jahrhundert. Teil 2. Frankfurt am Main [etc.]: Lang, 653-664: Беларуская 
стандартная мова ў канцы дваццатага стагоддзя. 

Gustavsson, S. (1997): Byelorussia. In: Goebl, H. et al. (Hrsg.): Kontaktlinguistik. Ein 
internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung (= Handbücher zur Sprach- und 
Kommunikationswissenschaft; Band 12.2). Berlin/New York: de Gruyter, 1919-1926: 
Артыкул “Беларусь” у кнізе “Кантактная лінгвістыка”, апісанне кантактнай 
сітуацыі беларускай мовы. 

Marti, R. (2000): Slavische Standardsprachen im Kontakt. Das Neben-, Mit- und 
Gegeneinander slavischer Standardsprachen. In: Zybatow, L.N. (Hrsg.): Sprachwandel in der 
Slavia: Die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Teil 2. Frankfurt am 
Main [etc.]: Lang, 527-542: Славянскія стандартныя мовы ў кантакце. 

Moser, M. (2000): Koexistenz, Konvergenz und Kontamination ostslavischer Sprachen in 
Weißrußland und in der Ukraine. In: Zeitschrift für Slavistik 45.2, 185-199: Суіснаванне, 
канвергенцыя i кантамінацыя ўсходнеславянскіх моў на Беларусі i на Украіне. 

Hentschel, G. (1997): Rußland, Weißrußland, Ukraine: Sprachen und Staaten der 
“slavischen Nachfolge” von Zarenreich und Sowjetunion. In: Hentschel, G. (Hrsg.): Über 
Muttersprachen und Vaterländer: Zur Entwicklung von Standardsprachen und Nationen in 
Europa. Frankfurt am Main [etc.]: Lang, 211-240: Расія, Беларусь, Украіна: Мовы i 
дзяржавы “славянскай спадчыны” царcкай Pacii i Савецкага Саюза. 

Hentschel, G. (2006): “Trasjanka”: Eine Fallstudie zur Sprachmischung in Weißrußland. 
In: Stern, D. & Chr. Voss (eds.): Marginal Linguistic Identities: Studies in Slavic contact and 
borderline varieties. Wiesbaden: Harrassowitz, 215-245: “Трасянка”: даследаванне 
адносна змяшэння моў у Беларусі. 

Mečkovskaja, N.B. (2003): Белорусский язык. Социолингвистические очерки (= 
Specimina philologiae Slavicae; 138). München: Sagner: Беларуская мова: 
сацыялінгвістычныя нарысы (Мячкоўская Н.Б.). 

(3) Граматыкі, падручнікі, размоўнікі 
Hurtig, C. (2001): Kurze belarussische Grammatik in Tabellen. Für deutschsprachige 

Studenten. Minsk: Tèxnalohija: Кароткая граматыка беларускай мовы ў табліцах. Для 
нямецкамоўных навучэнцаў. 

Hurtig, C. (2003): Grammatische Strukturen der belarussischen Sprache. Magisterarbeit. 
Universität Leipzig: Граматычныя структуры беларускай мовы, магістэрская праца. 

Hurtig, C. & T. Ramza (2003): Belarussische Grammatik in Tabellen und Übungen. 
München: Sagner. (Slavistische Beiträge 420, Studienhilfen 13): Беларуская граматыка ў 
табліцах i практыкаваннях. 

Basova, A. et al. (2003): Deutsch-Weißrussischer Sprachführer. Teil 1: Grammatik / 
Gesprächsbuch. Teil 2: Wörterbücher. Universität Jena: Institut für Slawistik: Нямецка-
беларускі дапаможнік. У дзвюх частках. Частка першая: Граматыка / Размоўнік. Частка 
другая: Слоўнік [гл. таксама: www2.uni-jena.de/philosophie/slawistik/]  
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Heyl, S. (in Vorber.): Lehrbuch der weißrussischen Sprache. Hamburg: Buske: 
Падручнік беларускай мовы. Кніга падрыхтоўваецца да друку. Яна мае выйсці 
вясной наступнага года. 

(4) Слоўнікі 
Basova, A. & S. Düwel (2000): Беларуска-нямецкі слоўнік. Jena: Friedrich-Schiller-

Universität, Institut für Slawistik. 
Basova, A. et al. (2003): Deutsch-Weißrussischer Sprachführer. Teil 2: Wörterbücher. 

Universität Jena: Institut für Slawistik: Другая частка нямецка-беларускага дапаможніка. 
Junghanns, U. (in Vorber.): Elektronische lexikalische Ressource Weißrussisch/Deutsch: 

Электронны беларуска-нямецкі лексічны рэсурс. Слоўнік знаходзіцца ў стадыі 
станаўлення. 
У сувязі з апошнім глядзі: 
Junghanns, U. & С. Hurtig (im Druck): Электронны беларуска-нямецкі слоўнік. In: 

Beiträge des IV. Internationalen Belarussistenkongresses, Minsk, 6.-9. Juni 2005. Minsk. [IV 
Міжнародны кангрэс беларусістаў, Мінск, 6-9 чэрвеня 2005 г.] 

(5) Спецыяльныя праблемы граматыкі 
Moser, M. (1998): Die polnische, ukrainische und weißrussische Interferenzschicht im 

russischen Satzbau des 16. und 17. Jahrhunderts. Frankfurt am Main [etc.]: Lang. (Schriften 
über Sprachen und Texte; 3): Слой польскіх, украінскіх i беларускіх інтэрферэнцый у 
рускім сказе шаснаццатага i семнаццатага стагоддзяў. 

Junghanns, U. (2002): Informationsstrukturierung in slavischen Sprachen: Zur 
Rekonstruktion in einem syntaxzentrierten Modell der Grammatik. Habilitationsschrift. 
Universität Leipzig: Інфармацыйная структура ў славянскіх мовах. Рэканструкцыя ў 
граматыцы з фокусам на сінтаксісе. Доктарская дысертацыя. 

Junghanns, U. (2004): Categories and functions through the eyes of a generative 
grammarian, Vortrag, Panel Discussion “Functionalism and formalism – communication is 
possible”, Universität Leipzig & Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie 
Leipzig, 19. Mai 2004: Катэгорыі i функцыі з пункту гледжання генератыўнай 
граматыкі. 

Wiemer, B. & M. Giger (2005): Resultativa in den nordslavischen und baltischen 
Sprachen. München: LINCOM Europa. (LINCOM Studies in Language Typology; 10): 
Рэзультатыўныя канструкцыі ў паўночнаславянскіх i балцкіх мовах. 

(6) Іншыя працы 
Gutschmidt, К. (1999): Хто напісаў першую граматыку беларускай літаратурнай 

мовы? In: Prace filologiczne XLIV, 193-199. 
Moser, M. (2004): Frühe volkssprachliche Entwicklung: Das Mittelruthenische 

(Mittelukrainische und Mittelweißrussische). Erscheint in: Berger, T. et al. (Hrsg.): Die 
slavischen Sprachen. Ein internationales Handbuch zu ihrer Struktur, ihrer Geschichte und 
ihrer Erforschung. Berlin: de Gruyter. (Handbücher zur Sprach- und 
Kommunikationswissenschaft): Ранняе народамоўнае развіццё: Сярэднерутэнская мова 
(сярэднеўкраінская мова, сярэднебеларуская мова), мае выйсці ў кнізе “Славянскія 
мовы”. 

Marti, R. (2005): Алфавіт i правапіс – лінгвістычныя i сімвалічныя аспекты 
(лацініца). Хаўстовіч, М., Баршчэўскі, А. & С. Запрудскі (рэд.): Acta Albaruthenica: 
Навуковы зборнік. Мінск: Права i эканоміка, 230-237. 
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Можна яшчэ назваць: 
Праект “EuroComSlav”, Kipaўнік: Леў Цыбатаў [Lew Zybatow], прафесар 

Інсбрукскага універсітэта. [гл.: www.eurocomresearch.net] 
Вывады 
Большасць прац мае характар агульны або прыпадае на вобласці кантактнай 

лінгвістыкі, сацыялінгвістыкі, моўнай палітыкі, а таксама гісторыі мовы. Граматыкі 
застаюцца ў межах традыцыйнай дэскрыпцыі. Артыкулы або кнігі, якія асвятлялі б 
толькі спецыяльныя праблемы беларускай мовы, не існуюць. 

3. Беларуская мова з пункту гледжання сучаснай тэарэтычнай лінгвістыкі 
Мы можам канстатаваць наступны факт: Сучасная тэарэтычная лінгвістыка 

беларускай мове не ўдзяляе ўвагі. Я маю на ўвазе ўласна лінгвістычныя 
даследаванні, якія закранаюць пытанні граматыкі як сістэмы. Не icнye лінгвістычных 
праектаў, аўтары якіх займаліся б беларускай мовай, выкарыстоўваючы сучасныя 
граматычныя тэорыі. Можна  пералічыць , напрыклад , тэорыю генератыўнай 
граматыкі (Generative Grammar), тэорыю аптымальнасці (Optimality Theory) альбо 
тэорыю HPSG (Head-driven Phrase Structure Grammar). Для прадстаўнікоў гэтых тэорый 
беларуская мова з’яўляецца terra incognita. У гэтым я змог пераканацца, калі 
прадставіў цікавае фаналагічнае правіла на сустрэчы фармалістаў i функцыяналістаў 
(Junghanns 2004). Дарэчы, украінская мова знаходзіцца ў падобным становішчы. З-за 
роднасці моў i блізкасці структур рускую мову разглядаюць як “прататып” 
усходнеславянскіх моў, не звяртаючы належнай увагі на беларускую i ўкраінскую 
мовы. 
Прадстаўнікі славістычнай лінгвістыкі таксама ігнаруюць пытанні адносна 

граматычнай сістэмы беларускай мовы. Яны ў большасці прытрымліваюцца 
пераканання, што ўсе праблемы, якія датычацца фармальнага боку граматыкі 
славянскіх моў, ужо вырашаныя. Гэта, зразумела, не адпавядае фактам. 
Выключэнні ёсць. Клаўдыя Гуртыг займаецца прэдыкатывамі беларускай 

мовы (гл. Hurtig 2006). Я ўключыў беларускія факты ў сваю працу, прысвечаную 
інфармацыйнай структуры ў славянскіх мовах (Junghanns 2002). Каб ажыццявіць наш 
праект электроннага беларуска-нямецкага слоўніка (гл. Junghanns & Hurtig (im Druck)), 
нам трэба мець надзейныя лексічныя i граматычныя дадзеныя. Існуючыя апісанні 
беларускай мовы, уключаючы акадэмічную граматыку (Biryla & Šuba (rèd.) 
(1985/1986)), недастатковыя (гл., напрыклад, т. 1, §15 – [л]/[ў] – або т.1, §111 – 
прэдыкатывы). 
У 2005 годзе выйшла тыпалагічная праца, прысвечаная рэзультатыўным 

канструкцыям (Wiemer & Giger 2005). Гэтая манаграфія ўключае таксама беларускі 
матэрыял. 
Змена да лепшага адбудзецца толькі ў тым выпадку, калі беларуская мова 

будзе мець ўмацаванае становішча ў Рэспубліцы Беларусь. Мы спадзяёмся 
атрымаць ад беларускіх лінгвістаў экспліцытную граматыку, якая змясціла б i 
апісанне, i асвятленне ў сэнсе несупярэчлівай тэорыі. Тады прадстаўнікі славістычнай 
лінгвістыкі і тэарэтычнага мовазнаўства заўважаць ды ўспрымуць беларускую 
мову як цікавую жывую мову. 

4. Славістычныя прадметы ў нямецкіх універсітэтах 
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Беларускую мову выкладалі і выкладаюць у шэрагу нямецкіх універсітэтаў, у тым 
ліку Берлінскі, Йенскі ды Лейпцыгскі універсітэты. Наколькі мне вядома, толькі ў 
Лейпцыгу беларуская мова з’яўляецца пастаяннай абавязковай часткай вучобы. На 
дадзены момант прыблізна дзвесце пяцьдзесят студэнтаў вывучаюць усходнюю 
славістыку. На працягу вучобы ім трэба займацца i беларускай мовай. 

5. Выкладанне беларускай мовы ў Лейпцыгскім універсітэце 
(Аддзяленне ўсходняй славістыкі Інстытута славістыкі Філалагічнага факультэта 

Лейпцыгскага універсітэта) 
Традыцыйны рэжым вучобы (немадулярызаваная вучоба): Мае два базавыя 

курсы беларускай мовы. Першы курс уключае фанетыку, фаналогію, 
марфалогію, а таксама лёгкія тэксты. Другі курс уключае спецыяльныя тэмы з 
граматыкі (як, напрыклад, дзеепрыметнікі i дзеепрыслоўі) i аўтэнтычныя беларускія 
тэксты сярэдняга ды вышэйшага ўзроўняў. Выявілася, што студэнты такім чынам 
могуць дасягнуць дастатковага ўзроўню для пасіўнага валодання мовай. Абодва 
курсы складаюць па трыццаць заняткаў (пятнаццаць пар). 

Новы рэжым вучобы (мадулярызацыя вучобы): На гэтай базе студэнты 
атрымліваюць вучонае званне бакалаўра мастацтва (Bachelor of Arts). У склад вучобы 
ўваходзяць два модулі, якія змяшчаюць заняткі беларускай мовы – “Гісторыя 
ўсходнеславянскай/беларускай культуры i беларуская мова” (фанетыка, граматыка, 
камунікацыя i інш.) i “Усходняя славістыка/Беларуская мова” (лексікалогія, 
камунікацыя i інш.). Цяпер студэнты маюць дзевяноста заняткаў (сорак пяць пар). 
Спадзяёмся, што дзякуючы новаму рэжыму вучобы студэнты дасягнуць 
вышэйшага ўзроўню. Варта адзначыць, што прадугледжваецца ўвядзенне 
вучобы вышэйшай ступені (Master of Arts). У галінах славістыкі i ўсходняй славістыкі 
гэта значыць, між іншым, пашырэнне выкладання беларускай мовы. 

6. Рэзюмэ 
Беларуская мова адыгрывае пэўную ролю ў нямецкай славістыцы, але больш-менш 

толькі ў тым сэнсе, што беларуская мова з’яўляецца славянскай мовай. Таму 
існуюць агляды беларускай мовы, значыць, працы агульнага характару. Граматыкі 
i слоўнікі зрабілі энтузіясты, аматары мовы, часткова сумесна з беларускімі 
філолагамі. Вынікам сістэматычнай лінгвістычнай працы ў Германіі гэтыя творы 
не з’яўляюцца. Спецыяльных даследаванняў па праблемах граматычнай сістэмы 
няма. Сучасная тэарэтычная лінгвістыка беларускай мове не ўдзяляе ўвагі. 
Беларуская мова займае пэўнае месца сярод славістычных прадметаў у некаторых 
нямецкіх універсітэтах. Можна канстатаваць, што роля беларускай мовы ў 
нямецкай славістыцы невялікая. З майго пункту гледжання, ёсць два асноўныя 
фактары, якія маглі б зрабіць уплыў – з аднаго боку, умацаванне беларускай мовы на 
Беларусі i, з другога боку, трэба даследаваць беларускую мову на базе сучасных 
лінгвістычных тэорый – як у Германіі, так i на Беларусі. 
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АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

Н. Баршчэўская (Варшава, Польшча) 
БЕЛАРУСКІЯ ПЛЯМЁНЫ (ІХ МОВА І ТЭРЫТОРЫЯ) 

У АСВЯТЛЕННІ ЯНА СТАНКЕВІЧА 
Публікацыі Яна Станкевіча пра беларускія плямёны зьмяшчаліся на старонках 

часопіса „Веда”4. Беларускі эміграцыйны дасьледнік шырока ахарактарызаваў 
дрыгавічоў5, драўлянаў6, палешукоў, палевікоў, севяранаў, вяцічаў і крывічоў.  
Дрыгавічы межавалі на захадзе з балцкімі яцьвягамі, на паўночным захадзе з 

балцкай Аўкштотаю, на поўначы й паўночным усходзе з крывічамі, на ўсходзе з 
радзімічамі й на паўднёвым усходзе з драўлянамі. Дакладная прастора іх пасяленьня 
вызначаецца наступным чынам: паўдзённа-заходняе Палесьсе да ракі Стыр на ўсходзе, 
басэйн паўночных прытокаў Прыпяці, Падляшша й паўночная Холмшчына, басэйн 
Нёмна, Вяльлі, Бярэзіны. На ўсходзе дрыгавічы даходзілі да Дняпра, а на поўначы да 
Дзьвіны. З дыялекталягічнага гледзішча, прастора дрыгавічоў характарызуецца 
недысыміляцыйным аканьнем [Станкевіч 1952, № 6, с. 161-176]. З часам украінскія 
валыняне, пад ціскам турка-татарскіх плямёнаў, часткова выціснулі дрыгавічоў на 
поўнач, а часткова зьмяшаліся зь імі на поўдні. На заходнім Палесьсі й на Падляшшы 
назіраецца даволі вялікі ўкраінскі ўплыў на беларускую мову [Станкевіч 1952, № 6, с. 
164]. У дрыгавічоў – піша Я. Станкевіч – былі такія гарады, як: Берасьце, Горадзен, 
Ваўкавыск, Слонім, Ноўгарадак, Клецак, Вільня, Менск, Барысаў, Слуцак [Станкевіч 
1952, № 6, с. 165]. 
У сваю чаргу драўляне займалі тэрыторыю: на ўсходзе – да Дняпра, на левым 

беразе якога былі ўжо севяране; на поўначы – да Прыпяці; на захадзе – прыблізна да 
ракі Стыр. Суседзямі драўлянаў на поўначы й захадзе былі дрыгавічы. На поўдні іх 
мяжу станавіла рака Ірпень, паўднёвы бераг якой займалі ўкраінскія паляне. На 
тэрыторыі драўлянаў былі такія гарады, як: Іскарасьцень, Аўруч, Мозыр, Тураў, Пінск. 
Ян Станкевіч уважае, што такія моўныя рысы, як:  

•  дыфтангічнае вымаўленьне галосных о, э у закрытых складох (куол, але колок,  
• узьнікненьне дыфтонгу іе на месцы былога яць (ліес) зьяўляецца тыповай рысай 

паўдзённага беларускага дыялекту;  
• таксама зацьвярдзелае р,  
• форма назоўнага склону прыметнікаў мужчынскага роду з канчаткам -ы, а не -

ый,  
• ды канчатак -у для давальнага склону назоўнікаў мужчынскага роду (каму? 

суседу, кавалю) аб’ядноўваюць гэтую тэрыторыю зь беларускімі гаворкамі [Станкевіч 
1952, № 6, с. 166]. 

 Сёньня гэтая тэрыторыя зукраінізаваная. Маем дачыненьне з пераходнымі 
беларуска-ўкраінскімі гаворкамі, аснова якіх, у ацэнцы Станкевіча, беларуская, а 
наслаеньні – украінскія, што, дарэчы, выклікана гістарычнымі фактарамі. У X ст. 

                                                   
4 „Веда” – навукова-літаратурны часопіс выдаваўся ў 1951-1954 гадох у Нью-Ёрку на беларускай мове 
Крывіцкім (беларускім) навуковым таварыствам Пранціша Скарыны. Галоўным рэдактарам быў Ян Станкевіч.  
5 У тэрміналёгіі Яна Станкевіча – дрыгвічы.  
6 У тэрміналёгіі Яна Станкевіча – дзярвяне. 
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драўляне былі пераможаныя ўкраінскімі палянамі, а ў пазьнейшы пэрыяд, пасьля 
Люблінскай вуніі 1569 году паўдзённа-заходнае Палесьсе было далучана ў палітычным 
пляне да Польшчы, але ў адміністрацыйным – да Ўкраіны, у межах якой застаецца па 
сёньняшні дзень. 
Гісторыя беларускага народу адлюстроўваецца ў розных казках. Ян Станкевіч 

прыводзіць казку пра палешукоў, палевікоў і севяранаў [Станкевіч 1952, № 7, с. 214-
219] з кнігі Аляксандра Сержпутоўскага Казкі й апавяданьні Беларусаў з Слуцкага 
павету, выданай у 1926 годзе.  
Казка пачынаецца так: „Было ў бацькі дванаццацёх сыноў ды ўсе яны вельмі 

ўдалыя дзецюкі. Жылі яны ў цёмным лесе, дзе вялося шмат усялякага зьвяр’я, пасьцілі 
свой статак ды лавілі зьвярыну. Суседзі жылі далёка і рэдка рабілі ім шкоду, бо баяліся 
ўдалых дзяцюкоў, каб не нагрэлі ім па патыліцы. Жылі яны разам і слухалі старога 
бацькі”. Але калі памёр стары бацька, жонкі пачалі сварыцца й намовілі сваіх мужоў 
дзяліцца. „Вядома, калі бабы чаго захочуць, то й сам чорт іх не пераставіць” – кажацца 
ў казцы. Як пачалі браты дзяліцца, дык і пабіліся. Толькі два малодшыя жылі паміж 
сабою вельмі згодна. Не хацелі яны біцца з братамі й таму кінулі сваю зямлю ды 
пайшлі ў сьвет і „забраліся ў такі лес, што й канца яму нямашака”. Ня могучы прабіцца 
праз гэты лес, старэйшы брат застаўся ў ім. І назвалі яго ды ягоных дзяцей палешукамі. 
Малодшаму ж брату ўдалося працерабіць дарогу й выбрацца зь лесу. Пачаў ён 
абрабляць поле і адтуль пайшоў назоў – палевікі [Станкевіч 1952, № 7, с. 214-215]. 
Палевікамі палешукі завуць тых беларусаў, што жывуць навонкі Палесься – 

выясьняе Станкевіч. 
Северская ж зямля распаложаная на ўсход ад драўлянаў і ўкраінскіх палянаў, на 

левым баку Дняпра. „Селі на Дясьне і па Семі і па Суле і назваліся Севера” [Станкевіч 
1952, № 7, с. 217] – кажа пра іх пачатны летапіс. Племя гэтае займала басэйн Дзясны, 
апрача яе вярхоўя, што належала да Смаленскае зямлі й было здаўна занята крывічамі. 
Вададзел Сожа й Дзясны аддзяляў яго ад радзімічаў, вададзел Акі – ад вяцічаў, Дняпро 
быў заходняй мяжою ад палянаў і драўлянаў. У лепшыя часы северскай калянізацыі 
яны з канцавых сваіх селішчаў ля Сейма й Сулы пашырыліся на Данец і нават Дон. 
Арабскія пісьменьнікі кажуць пра шматлікае славянскае насельніцтва ў Хазарыі. А з 
усіх славянаў гэта маглі быць толькі севяране, бо ж і Данец зваўся Северскім – 
адзначае Ян Станкевіч. Толькі ціск печанегаў аслабіў іхную калянізацыю [Станкевіч 
1952, № 7, с. 217]. Найдалейшай калёніяй севяран на паўднёвым усходзе было места 
Тмутаракань ля Азоўскага мора. Пра северскасьць гэтае калёніі сьведчыць сталая 
сувязь Тмутараканя з Чарнігавам.  
Ян Станкевіч адзначае, што на левым баку Дняпра былі толькі севяране. Украінскія 

плямёны не займалі левага берага Дняпра. Паляне й улічы даходзілі на ўсходзе толькі 
да Дняпра [Станкевіч 1952, № 7, с. 218]. Калі б якія ўкраінскія плямёны былі на левым 
баку Дняпра, дык севяране на сваім поўдні межавалі б зь імі, і северска-беларуская 
гаворка мела б некаторыя пераходныя рысы, як гэта бывае на сумежных прасторах 
блізкіх моваў. Тым часам нічога падобнага не назіраецца ў беларускай мове 
Севершчыны. Там, дзе гэтая мова захавалася, яна належыць да сярэдняга дыялекту, 
гэта значыць зьяўляецца такою ж, як каля Рагачэва, Барысава, Вялейкі й на памежжы 
зь летувісамі [Станкевіч 1952, № 7, с. 219].  
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У севяран былі такія гарады, як: Ноўгарад Северскі, Чарнігаў, Любеч, Старадуб, 
Трубчэўск, Бранск, Карачэў, Болдыж, Дамагашч, Пераяслаў, Пуціўль, Рыльск, Курск 
[Станкевіч 1952, № 7, с. 219].  
Ян Станкевіч піша, што на вялікай частцы старавечных севяран – больш-менш на 

поўнач ад Дзясны – захавалася беларуская мова. На іншай частцы, што падпала пад 
вялікі ўкраінскі ўплыў, у мове жыхарства захаваліся беларускія рысы, якія сьведчаць 
пра генэтычную прыналежнасьць да беларускае мовы.  
Мяжа паміж чыстай беларускай мовай і яе пераходнай беларуска-ўкраінскай 

гаворкай – як піша аўтар публікацыі – ідзе, пачынаючы на ўсходзе, крыху на поўдзень 
ад Глухава, далей проста на захад да ўтоку Сейма ў Дзясну, па Дзясьне да Остра, 
адгэтуль проста да Дняпра ля ўтоку яго ў Цецерава. У мясцовасьцях паміж гэтай 
мяжою й тэрыторыяй зь беларускай моваю выступаюць такія рысы, якія спалучаюць яе 
з паўднёва-заходнім беларускі дыялектам. Гэта, між іншым:  

• аканьне,  
• адрозьніваньне галосных і, ы ды зьмякчэньне зычных перад галоснымі 

пярэдняга раду, асабліва перад і: госьті, гаманіть, у некаторых мясцовасьцях гэтае 
прасторы выступае дзеканьне;  

• на цэлай тэрыторыі ёсьць зацьвярдзелае ц;  
• апрача дыфтонгаў у націскных закрытых складох, выступаюць таксама дыфтонгі 

пад націскам у адкрытых складох, значыць, такіх, якія канчаюцца галосным гукам: 
вуосень, нуочы; 

•  яць перад складам зь і не перайшоў – так як ва ўкраінскай мове – у і, але ў – е: 
седіть; 

•  перад галоснымі о і у выступае прыстаўны зычны в: вутка, вуокны, вуочы;  
• у займеньніках 3 асобы адсутнічае пачатковае н: у яго, із йім; 
• назіраецца прадуктыўнасьць дэмінутыўнага суфікса -усеньк- у прыметніках, 

займеньніках і прыслоўях: нічагусенька, памалюсеньку, чысьтюсенькі;  
• канчатак -ы ў назоўным склоне назоўнікаў ніякага роду: вароты, вератёны;  
• а таксама лексічныя асаблівасьці, характэрныя для белрускае мовы: аўторак 

(укр. вівторок), верабей (укр. горобэць), луста хлеба (укр. скіба хлеба), маланка (укр. 
блискавка), летась (укр. у мінулому році) [Станкевіч 1952, № 8, с. 238-240]. 
Ян Станкевіч спасылаецца на працу дасьледніка гаворак Куршчыны М. Халанскага 

пад назовам Народные говоры Курской губ., які асноўную ўвагу засяроджвае на 
паўднёва-заходняй частцы губэрні, павеце Пуцільскім, жыхары якога завуцца гарунамі 
й адрозьніваюцца гэтак ад маларусаў, як і ад вялікарусаў [Станкевіч 1952, № 8, с. 241-
242]. Апрача толькі што названых рысаў, мове гаруноў характэрныя:  

• пераход л у ў у канцы дзеясловаў: прасіў, аддаў, хадзіў;  
• падаўжэньне зычных: карэньня, зельля; 
• пераход прыназоўніка с у з: з бат’камі, з гора;  
• чаргаваньне заднеязычных г, к, х з зь, ц, сь: на беразе, на руцэ, у гаросі;  
• клічная форма склону мужчынскіх назоўнікаў, напр. Іграй, Доне, іграй;  
• канчатак -у ў зборных і абстрактных назоўніках мужчынскага роду: чаго? – 

сьвету, сьнегу, тавару, ветру;  
• пытальная часьціца чі, напр.: Чі вы піць, чі вы есть, чі вы с намі пагулять? 
З сынтаксічных рысаў:  
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• прыназоўнік пра замест аб: А первая кніга – то пра пана Івана, а другая кніга – 
то пра яго жану, а трэтія кніга – то пра яго детак;  

• пры выказваньні мэты – прыназоўнік па, а не за: Ступай у дарогу па мёд, па 
гарелку, па краснаю деўку [Станкевіч 1952, № 8, с. 242-248]. 
Аповяд пра чарговыя плямёны – радзімічаў і вяцічаў – Ян Станкевіч пачаў з 

Повести временных лет, у якой чытаем, што два браты – Радзім і Вятка – прыйшлі й 
пасяліліся: Радзім над Сожам, а Вятка – па Ацэ. Ад іхных імёнаў і пайшлі назовы 
плямёнаў – радзімічы й вяцічы [Станкевіч 1952, №№ 9-10, с. 309-313].  
Зямля радзімічаў была ля Сожа, левае прытокі Дняпра. Радзімічы займалі паветы 

Гомельскі, Рагачэўскі, частку Старабыхаўскага й Чэрыкаўскага былой Магілеўскай 
губэрні ды частку Сураскага й Мглінскага былой Чарнігаўскай губэрні. На поўначы 
мяжа радзімічаў з крывічамі супадала, відаць, зь мяжою паўднёва-беларускага 
недысыміляцыйнага аканьня й крывіцкага дысыміляцыйнага аканьня. Суседзямі 
радзімічаў на поўдні былі севяране, а на захадзе дрыгавічы. У радзімічаў былі такія 
гарады, як: Гомель, Прапойск і Чачэрск [Станкевіч 1952, №№ 9-10, с. 309]. 
Зямля вяцічаў была пачаткова ля верхняй, а пазьней таксама ля сярэдняй Акі, пра 

што даведваемся ня толькі з Повести временных лет, але таксама з падзеяў X-XІІІ 
стагодзьдзяў. Гэтак у пачатным летапісцу пад 964 годам напісана, што кіеўскі князь 
Сьвятаслаў знайшоў вяцічаў на Ацэ. Пазьней у XІІ стагодзьдзі Валадзімер Манамах 
ехаў у Ростаў цераз вяцічы. Суседзямі вяцічаў на захадзе былі крывічы, на поўначы 
суздальцы, пазьней званыя маскоўцамі, на паўночным усходзе вяцічы межавалі зь 
фінскай Мераю, ды на поўдні зь севяранамі. Яны займалі прастору наступных былых 
губэрняў: Калускай, Тульскай, большай часткі Арлоўскай, цэлую Разанскай і частку 
Маскоўскай. У вяцічаў былі такія гарады, як: Разань, Пронск, Расьціслаў, Казельск, 
Елец, Каломна, Акшыра, Сярпухоў [Станкевіч, 1952, №№ 9-10, с. 309-310].  
Ян Станкевіч, характарызуючы вяцічаў і радзімічаў як беларускія плямёны, 

спасылаецца на выказваньні іншых дасьледнікаў: В. Папова, М. Дурнаво, А. 
Шахматава, І. Сразьнеўскага, І. Патэбні, М. Надзеждзіна, П. Жыцецкага, Т. Лера-
Сплавіньскага, Н. Трубецкога, К. Міхальчука, Ю. Шэраха [Станкевіч 1953, №№ 1-2, с. 
18-22]. І так, паводле расейскага мовазнаўцы В. Папова, які спасылаецца на летапісныя 
крыніцы, беларускія дыялекты ня толькі не зьяўляюцца часткай вялікарускага, але й 
вялікарускі, у сваім паўднёва-вялікарускім дыялекце паходзіць ад мовы крывіцкіх 
плямён, на месцы якіх цяпер знаходзім псковічаў і смальнян [Станкевіч 1953, №№ 1-2, 
с. 18]. 
Усе дасьледнікі прызнаюць спрадвечную істотную блізкасьць паміж вяціцкай і 

беларускай мовай – адзначае Ян Станкевіч. Гэтак М. Дурнаво заўважаў, што важныя 
супольныя рысы ў вяціцкай і беларускай мовах сьведчаць пра іх супольнае жыцьцё ў 
дагістарычную эпоху. А. Шахматаў пісаў, што беларуская мова на ўсёй сваёй 
тэрыторыі мае яшчэ такія гукавыя асаблівасьці, што найцясьней збліжаюць яе з 
паўднёвай галіною вялікарускага нарэчча, значыцца з моваю цяперашніх Разанскай, 
Тульскай, Калускай, Тамбоўскай і Арлоўскай губэрняў. Гісторычныя сьведчаньні 
даводзяць, што тут былі суцэльныя пасяленьні вяцічаў” [Станкевіч 1953, №№ 1-2, с. 
21].  
Дзеля гэтае блізіні – піша Ян Станкевіч – І. Сразьнеўскі ўважаў беларускую мову за 

частку вяціцкае мовы, называючы яе паўднёва-вялікарускім нарэччам. І. Патэбня пісаў, 
што беларускае нарэчча выдзялілася пазьней з паўднёва-вялікарускага. А. Шахматаў 
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даводзіў, што беларускае аканьне было прынесенае з усходу, ад вяцічаў. Такія погляды 
– па словах Станкевіча – не вытрымліваюць крытыкі [Станкевіч 1953, №№ 1-2, с. 21]. 
Хопіць зьвярнуць увагу на тое, што беларуская мова разьвівалася свабодна ў 
незалежнай сваёй дзяржаве – Вялікім Княстве Літоўскім, тым часам як мова вяцічаў, 
пасьля ліквідацыі ў 1520 годзе Маскоўшчынай вяціцкай дзяржавы, падпала пад усё 
большы расейскі ўплыў. Няма ніводнае такое моўнае рысы, якая прапала б на ўсёй 
тэрыторыі беларускае мовы, тым часам на тэрыторыі вяціцкай такіх рысаў ёсьць шмат. 
Ад некаторых засталіся толькі сьляды. Ня трэба быць нават мовазнаўцам, каб бачыць 
пашырэньне расейскіх уплываў на вяцічаў, у тым ліку асабліва на вяціцкую мову. 
Погляд І. Сразьнеўскага й І. Патэбні мог паўстаць толькі пад уплывам таго факту, што 
ў XІX стагодзьдзі расейцы былі народам пануючым, а беларусы – паняволеным 
[Станкевіч 1953, №№ 1-2, с. 22]. 
Іншыя навукоўцы прытрымліваюцца адваротнага погляду, выводзячы вяціцкі 

дыялект зь беларускае мовы – заўважае Ян Станкевіч. Першым зь іх быў М. 
Надзеждзін у 1841 годзе. Пазьней П. Жыцецкі супрацівіўся поглядам І. Сразьнеўскага 
й І. Патэбні, даказваючы большую магчымасьць уплыву мовы беларускае на вяціцкую, 
чым наадварот. Т. Лер-Сплавіньскі ў Roczniku Slawistycznym даводзіў, што пачаткова 
мова беларуская, вяціцкая і ўкраінская складалі адну цэласьць, якая супрацьстаўлялася 
мове расейскай. Ягоную гіпотэзу пераняў Н. Трубецкі. Вядомы ўкраінскі дыялектоляг 
К. Міхальчук таксама выводзіў вяціцкую мову з мовы беларускай. Пра найбольшую 
верагоднасьць гэтага варыянту напісаў украінскі мовазнаўца Ю. Шэрах [Станкевіч 
1953, №№ 1-2, с. 22]. Іхныя меркаваньні прывёў на старонках навукова-літаратурнага 
часопіса “Веда” Я. Станкевіч. 
У публікацыі Мова Вяцічаў [Станкевіч 1953, №№ 4-6, с. 73-78] Ян Станкевіч 

прывёў важныя старыя рысы, супольныя ў беларускай мове ды ў вяціцкім дыялекце, да 
якіх залічыў:  

• аканьне ды яканьне, значыць пераход ненаціскных о, э ў а (у выпадку аканьня 
пасьля цьвёрдых зычных, а ў выпадку яканьня – пасьля мяккіх зычных) і вымаўленьне 
тыпу: нага, галава, зямля, гуляя (аканне цяпер выступае таксама ў расейскай 
літаратурнай мове ды ў гэтак званых расейскіх сярэдніх гаворках, але яно 
адрозьніваецца ад беларускага й вяціцкага. Я. Станкевіч прыгадвае, што расейскае 
аканьне паўстала ў Маскве ў XVІІ стагодзьдзі пад уплывам мовы беларускае 
інтэлігенцкае эміграцыі);  

• зь індаэўрапейскага доўгага е перад насавым зычным ці перад групаю насавых 
разьвіўся галосны аднолькавы з рэфлексам старога яць: руменіцца, пляменьнік (у 
расейскай мове ў такіх выпадках ёсьць я: племянник);  

• яць перад складам зь і не перайшло ў і: сядзіць (па-расейску сидит);  
• злучэньні ръ, рь, лъ, ль у становішчы паміж галоснымі перайшлі ў злучэнні ры, 

лы, лі, напрыклад: грыміць, хрысьціянскі, бліснуў, яблынка (у расейскай мове ў такіх 
выпадках выступае ре, ро, ло, ле: гремит, блеснул, яблоня) [Станкевіч 1953, №№ 4-6, 
75];  

• на пачатку складу перад о й у выступае прыстаўное в: вока, вуха, навука;  
• г у вяціцкім дыялекце фрыкатыўнае, а ў мове расейскай выбухное;  
•  цяпер у вяціцкім дыялекце выступае р мяккае, але мноства словаў з р 

зацьвярдзелым сьведчыць пра тое, што раней яно было зацьвярдзелае; 
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• пісьмовыя помнікі сьведчаць таксама пра ранейшы пераход л у ў, хаця ў 
сёньняшні час гэтая зьява ў вяціцкім дыялекце зьнікла пад уплывам расейскае мовы; 

• аднак назіраецца пераход у ў в і у, напр. галоўка, былі ў мяне; 
• у 3 асобе адзіночнага ліку цяперашняга часу дзеясловы маюць мяккія канчаткі: 

сядзіть, нясеть, сядять; 
• займеньнік зваротны ды асабова-ўказальны ты ў давальным і месным склонах 

маюць форму: табе, сабе; 
• абстрактныя й зборныя назоўнікі мужчынскага роду ў родным сконе адзіночнага 

ліку маюць канчатак -у: пяску, народу [Станкевіч 1953, №№ 4-6, с. 76]. 
Усе гэтыя рысы супольныя ў вяціцкага дыялекту зь беларускай моваю зьяўляюцца 

– піша Ян Станкевіч – сьведчаньнем таго, што ў праславянскую пару беларуская мова 
разам зь вяціцкім дыялектам складала адзін дыялект [Станкевіч 1953, №№ 4-6, с. 76].  
Таксама шмат ёсьць новых рысаў вяціцкага дыялекту, якія супадаюць з рысамі 

беларускае мовы, а менавіта:  
• формы інфінітыва на -эць пасьла шыпячых: пішчэць, шуршэць;  
• канчатак -ы,  -і  назоўнага  склону  множнага  ліку назоўнікаў ніякага роду: 

вокны;  
• формы на -ё назоўнага склону адзіночнага ліку такіх назоўнікаў, як дзіцё;  
• канчатак -ым, -ім у месным склоне адзіночнага ліку прыметнікаў мужчынскага й 

ніякага родаў: у белым балахоне.  
 Ян Станкевіч адзначае, што гэтыя новыя асаблівасьці разьвіліся ў вяціцкім 

дыялекце не раней, чым у XVІІ стагодзьдзі. Аль Кітаб, пісаны беларускай народнай 
моваю ў XVІ стагодзьдзі, ня мае ніводнага прыкладу на гэтыя асаблівасьці. З гэтага Я. 
Станкевіч робіць выснову, што яшчэ ў XVІІ стагодзьдзі вяціцкі дыялект жыў 
супольным жыцьцём з усёй беларускай моваю. Пра гэта сьведчаць і вяціцкія словы, 
такія, як: летась, леташні, благі ў значэньні ‘нядобры’, гарбуз, хлопец, маляваны, 
падла, парада, шлях, трапіць. З гэтага вынікае, што вяціцкая мова была 
зрусыфікаваная толькі пасьля XVІІ стагодзьдзя – падкрэсьлівае Я. Станкевіч. 
Найбольшае беларускае племя – гэта крывічы [Станкевіч 1953, №№ 4-6, с. 78-81]. 

Крывічы межавалі на поўдні й паўднёвым-захадзе з дрыгавічамі, на поўдні – з 
радзімічамі й севяранамі, на ўсходзе – зь вяцічамі, на паўночным усходзе – з 
суздальцамі (пазьнейгымі маскалямі), на поўначы – з ноўгарадзкімі славенамі й 
фінскімі чухонцамі, на паўночным захадзе – з эстонцамі й латышамі. У крывічоў былі 
такія гарады, як: Полацак, Віцебск, Вяліж, Невель, Апочка, Ізбарск, Пячора, Пскоў, 
Клічаў (Асташкава), Тарапец, Вялікія Лукі, Ржэва, Зубцова, Белае, Гжацак, Мажайск, 
Вязьма, Ельня, Смаленск, Імсьціслаў, Рослаў, Крычаў [Станкевіч 1953, №№ 4-6, с. 78]. 
Да характэрных рысаў крывіцкага, альбо інакш – паўночнага дыялекту беларускае 

мовы належаць:  
• дысымілятыўнае аканьне й яканьне, гэта значыць такое, у якім выступае 

распадабненьне ненаціскнога а тады, калі пад націскам выступае менавіта а. Гэтае 
распадабненьне прыводзіць да ўзьнікненьня ў выпадку аканьня рэдукаванага галоснага 
ъ, які вымаўляецца паміж а й ы, а ў выпадку яканьня – і, напр. тръва, къзаў, въда, 
гълъва, але: німа травы, пъдняў гълаву, нясу ваду, гарод; 

• замена гукаў ч і ц (цалавек, чарква) альбо збліжаная да сябе іх вымова;  
• збліжаная да мяккіх ш, ж вымова сь, зь і замена ш на с, а ж на з (парозны замест 

парожны) [Станкевіч 1953, №№ 4-6, с. 78].  

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 99 

Цяпер гэтыя рысы крывіцкіх гаворак ня ўсюды моцна выступаюць. Пад уплывам 
іншых беларускіх гаворак ды расейскае мовы яны аслабіліся альбо й зусім зьніклі. Але 
даўней яны былі вельмі моцныя на цэлай крывіцкай прасторы [Станкевіч, 1953, №№ 4-
6, с. 78-79].  
Назоў крывічы паходзіць ад слова кроў. Крывіч – гэта чалавек тае самае крыві, 

значыць таго самага народу. Аўтар публікацыі заўважае, што пачаткова ўвесь 
беларускі народ зваўся крывічамі, але з часам, з розных прычынаў, часткі беларускага 
народу пачалі звацца іншымі імёнамі, пляменнымі. Гэтак адны ад дрэва назваліся 
драўлянамі, пазьней – палешукамі, іншыя ад слова дрыгва – дрыгавічамі, яшчэ іншыя 
(таксама з зусім іншых прычынаў) радзімічамі, севяранамі, вяцічамі. Гэтыя назовы 
ўжываліся побач з агульнанацыянальным назовам крывічы. Але частка беларускага 
народу доўгі час карысталася толькі адным назовам – крывічы. На гэтай тэрыторыі 
назоў агульнанацыянальны супадаў з назовам пляменным. Аднак пазьней і пляменныя 
крывічы атрымалі новыя мясцовыя назовы: смаляне, палачане, псковічы. Гэтыя назовы 
ўзьніклі ад назоваў гаспадарстваў – Смаленскага, Полацкага й Пскоўскага. Ад назову 
народу крывічы паўстаў і назоў ягонага краю Крывічы. Гэта зусім таксама, як 
напрыклад ад прозьвішча Пятровіч паўстаў назоў сяла Пятровічы. Тады ад назову краю 
Крывічы ўзьнікла новая форма назову народу – крывічане. Гэтая новая форма 
ўжывалася паралельна з старою. У XІІІ стагодзьдзі побач з назовам Крывічы пачаў 
выкарыстоўвацца іншы назоў – Літва. Да паловы XІV стагодзьдзя пераважаў назоў 
Крывічы, а з XV стагодзьдзя пачаў ужывацца толькі назоў Літва, ліцьвін [Станкевіч, 
1953, №№ 4-6, с. 79].  
Існуе шмат сьведчанняў пра племя крывічоў. У летапісе Нестара пад 862 годам 

жыхары Полацка названыя крывічамі. Расейскі этнограф А. Пыпін пісаў, што асноваю 
беларускага племя й мовы былі тыя старыя плямёны, якія сядзелі на паўночным 
захадзе старавечнае Русі – крывічы, дрыгавічы ды іншыя, а асабліва першыя, 
асноўнымі гарадамі якіх былі: Полацак, Ізбарск і Смаленск. Вядомы расейскі лінгвіст 
В. Чарнышоў адзначаў, што па Волзе ішоў моцны рух беларускіх плямёнаў. Былое 
Цьверскае Княства ў вялікай ступені было заселенае беларусамі. Другі расейскі 
лінгвіст В. Папоў пісаў, што на месцы крывіцкіх плямёнаў знаходзім цяпер псковічаў 
ды смальнян зь мяжуючымі зь імі краінамі. Выдатны ўкраінскі дыялектоляг К. 
Міхальчук уважаў беларусаў і ўкраінцаў за простых спадкаемцаў дзьвюх пачатковых 
групаў усходніх славян і зваў першых крывічамі, а другіх паўднёварусамі. 
Дыялектоляг Р. Аванесаў адзначаў, што крывіцкімі гарадамі былі: Смаленск, Полацак, 
Пскоў ды Ізбарск [Станкевіч 1953, №№ 4-6, с. 80-81]. Зь іхнымі поглядамі чытачоў 
нью-ёрскага часопіса „Веда” знаёміць Ян Станкевіч.  
У часопісе „Веда” Я. Станкевіч публікаваў гістарычныя, этнаграфічныя, 

мовазнаўчыя ды іншыя навуковыя матэрыялы. Параўноўваў этнаграфічныя й 
гістарычныя тэрыторыі Беларусі зь сёньняшнімі межамі. У мовазнаўчых публікацыях 
азнаямляў з пастановамі Зборак чысьціні беларускае мовы, разглядаў праўніцкую 
тэрміналёгію, мову рукапісу „Аль Кітаб” і апісваў гаворкі розных беларускіх плямёнаў. 

Літаратура 
Аванесов Р. Очерки русской диалектологии. Москва 1949.  
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. T.1. Ossolineum 1980. 
Barszczewska N. // tłum. I. Burlyka. The way belarusian emigration treats etnographic borders of 

Belarus // Annus Albaruthenicus 2005. Krynki 2005. T. VI. S. 65-82.  

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 100

Баршчэўская Н. Трактоўка Палесься беларускімі эміграцыйнымі дасьледнікамі // Комплекснае 
даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся. Мінск 2005. С. 52-57.  
Блінава Э. Мяцельская Е. Беларуская дыялекталогія. Мінск 1969. 
Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. Мінск 1963. 
Лінгвістычная геаграфія і групоўка беларускіх гаворак. Мінск 1968. 
Орлов А. Слово о полку Игореве. Москва-Ленинград 1946.  
Сержпутоўскі А. Казкі й апавяданьні Беларусаў з Слуцкага павету. 1926. 
Станкевіч Я. Беларускасьць Вяцічаў // „Веда”. Нью-Ёрк 1953. №№ 1-2 (18-19). С. 18-22.  
Станкевіч Я. Беларускія плямёны // „Веда”. Нью-Ёрк 1952. № 6 (11). С. 161-176.  
Станкевіч Я. Крывічы // „Веда”. Нью-Ёрк 1953. №№ 4-6 (21-23). С. 78-81. 
Станкевіч Я. Мова Вяцічаў // „Веда”. Нью-Ёрк 1953. №№ 4-6 (21-23). С. 73-78. 
Станкевіч Я. Паляшукі й Палявікі. Севяране // „Веда”. Нью-Ёрк 1952. № 7 (12). С. 214-219.  
Станкевіч Я. Радзімічы й Вяцічы // „Веда”. Нью-Ёрк 1952. №№ 9-10 (14-15). С. 309-313.  
Станкевіч Я. Севяране // „Веда”. Нью-Ёрк 1952. № 8 (13). С. 237-250.  S 
[Станкевіч, 1952, № 7, 219] 
Wiśniewski J. Zarys dziejów osadnictwa na Białostocczyźnie // Atlas gwar wschodniosłowiańskich 

Białostocczyzny. Ossolineum 1980. T. I. S. 14-27. 

І. Будзько (Мінск, Беларусь) 
ГРАМАТЫЧНАЯ МАДЭЛЬ У ВЫДАННЯХ Ф.СКАРЫНЫ 

Ў КАНТЭКСЦЕ ПЕРАКЛАДЧЫЦКАЙ ТЭХНІКІ  
БЕЛАРУСКАГА ПЕРШАДРУКАРА 

Аксіяматычным у беларускай дыяхраніі з’яўляецца сцвярджэнне аб 
царкоўнаславянскай моўнай аснове выданняў Францыска Скарыны, прычым яго 
друкаваная спадчына па моўных адносінах размяркоўваецца на тры групы: групу, дзе 
пануе народная лінгвістычная стыхія (прадмовы і пасляслоўі), царкоўнаславянскую 
спадчыну (Віленскія выданні і Псалтыр), мова якой атрымала назву беларускай 
рэдакцыі царкоўнаславянскай мовы, і ўласна пражскія выданні, якія па моўных 
адносінах залічаны да прамежкавага пераходнага тыпу. Вывады, зробленыя з 
прымяненнем методыкі квантатыўнага аналізу, гучаць наступным чынам: “паколькі 
ніводная з вывучаных кніг Скарыны практычна не змяшчае менш чым 50% 
царкоўнаславянізмаў і ў ніводнай з іх працэнт беларусізмаў не дасягае 50, іх нельга 
лічыць перакладамі на беларускую мову” [1, 220—221]. Аднак даследчыкі не ўлічылі 
спецыфіку перакладчыцкай дзейнасці ў эпоху Сярэднявечча, асноўным прынцыпам 
якой быў пераклад verbum de verbo, якому ва ўмовах блізкароднасных моў 
спадарожнічаў прынцып forma de forma, г.зн. получ з лексічнай базай арыгінальнага 
тэксту ў пераклад “аўтаматычна” пранікалі і граматычныя формы гэтых лексем. 
Спецыфіка Скарынаўскай перакладчыцкай і літаратурнай дзейнасці заключалася ў яе 
двухвектарнай накіраванасці (г.зн. беларускі першадрукар спалучаў элементы розных 
моўных сістэм і тым самым ствараў сваю лінгвістычную мадэль, адметную ад першых 
дзвюх), аб чым пісаў Л.М.Шакун: “Скарына ў большасці адыходзіў ад канонаў 
царкоўнаславянскай пісьменнасці, своеасабліва сплаўляў славянізмы са сродкамі 
жывой беларускай гаворкі, часам звяртаўся да запазычанняў з суседніх моў і надаваў 
сваім выданням адпаведны моўны каларыт” [3, 310]. Задача сённяшняга даследчыка – 
не ў падліку тых ці іншых форм у выданнях Скарыны, а ва ўстанавленні 
заканамернасці іх ужывання, у выяўленні спецыфікі іх арганізацыі і ў адпаведнасці 
тэкставай базе, якая была выкарыстана беларускім першадрукаром. 
Адной з самых яскравых рэлевантных прыкмет, якая служыць для размежавання 

царкоўнаславянскіх і беларускіх тэкстаў, з’яўляецца форма выражэння прошлага часу: 
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аорыст, імперфект і перфект, плюсквапмерфект. A priori хочацца дадаць, што і аорыст, 
і імперфект у сваіх рэліктавых формах спатыкаліся яшчэ ў старапольскіх і 
старашэшcкіх тэкстах. 
У прадмовах і пасляслоўях Скарыны намі вызначана 14% форм аорыста і 

імперфэкта. Частка з іх ужыта пры цытацыі і можа кваліфікавацца як своеасаблівы 
сігнал пераключэння кодаў: глаголаша, имеяше/имеаше, беше/беаше, внииде, сниде, 
деяше, даяше, рече, прияша. Названыя прыклады вылучаюцца семантычнай 
аднастайнасцю і могуць кваліфікавацца як кніжныя мігруючыя формы, якія былі, як 
кажуць, “на слыху” і аўтаматычна ўліваліся ў кніжны тэкст.  
Ужыванне дзеяслоўных форм прошлага часу ў перакладных выданнях неабходна 

праводзіць з выкарыстаннем лінгватэксталагічнай методыкі (г.зн. трэба 
дыферэнцыраваць формы, што трапілі ў пераклад з арыгінальнага твора, або твораў, і 
формы, сканструяваныя самім перакладчыкам). 
З першых пяці глаў “Апостала” (Вільна 1525) мы выбралі 240 формаўжыванняў 

прошлага часу, з іх 220 (90%) – формы аорыста. З апошніх 179 формаўжыванняў (75%) 
тэксталагічна адпавядаюць царкоўнаславянскім: сотворихъ, заповеда, изъбра, 
постави, гë# і інш. Астатнія або ўяўляюць сабой мадыфікаваныя царкоўнаславянізмы 
(повесивъ с# – ницъ бывъ Астр., розс#де с# – посhдес#, зродихомъ с# – родихомъ с#, 
продаваху – продааху і г.д.), або ўяўляюць сабой кампілятыўныя ўтварэнні на базе 
чэшскіх і царкоўнаславянскіх адпаведнікаў (погледевъ же, пар. ц.-слав. възрhвъ же, 
чэшск. pohlediew; розделеваху, пар. ц.-слав. дааше, чэшск. rozdielowáno bylo; продасте, 
пар. ц.-слав. ^даста, чэшск. prodali; вчини, пар. ц.-слав. сътворилъ есть, чэшск. 
vcžynil). Асобна варта адзначыць аорыстныя формы, што адпавядаюць 
царкоўнаславянскім, але якім спадарожнічаюць элементы, адпаведныя чэшскаму 
тэксту: стежа поле (пар. ц.-слав. ст#жа село, чэшск. obdrzal gest pole), смотр#ше 
пилне (пар. ц.-слав. прилежаше, чэшск. patrzyl pilne), возъ"ви сына (пар. ц.-слав. 
въздвигъ отрока, чэшск. zgewiw syna); была ест милсть (пар. ц.-слав. бh бëгодать, 
чэшск. milost byla). З перфектных элавых формащжываннящ, адзначаных у 
анализуемым тэксце, тольки частка адпавядае чэшским: крстилъ ест (пар. ц.-слав. 
крсти, чэшск. krzstil gest), причтенs былъ (пар. ц.-слав. причтенъ бh, чэшск. pržyczten 
byl). Асноўная частка з іх – гэта пераклады ц.-слав. адпаведнікаў: положилъ еси (пар. 
ц.-слав. положи, чэшск. položyl), не солгалъ есь (пар. ц.-слав. не солга, чэшск. 
neselhals), продалs (пар. ц.-слав. продаста, чэшск. prodal). Як адзначае нямецкі 
даследчык Г.Ротэ, “Скарына кампіляваў свій тэкст з царкоўнаславянскіх і чэшскіх 
крыніц. Параўноўваючы яго Апостал з Пражскімі выданнямі Старога Запавету, 
выяўлена, што ў апошніх удзел царкоўнаславянскіх элементаў значна вышэй, чым у 
Віленскіх выданнях … Скарына ў большасці выпадкаў ў адным і тым жа сказе, 
выказванні і нават у адным слове камбінаваў абедзве крыніцы” [4, 1033–1034]. 
Для параўнання прывядзем дадзеныя з першыз трох глаў кнігі Быцця.. Асноўная 

праблема тычыцца колькасці ўжывання аорыстных форм у Скар. – 86. Найбольш 
частотным у дадзеным урыўку з’яўляецца аорыстная форма грэч. дзеяслова ειπεν 
‘гаварыць; загадваць’, якому ў лац. адпавядае перфект ад дзеяслова dico або aiо, у зах.-
слав. перакладах паслядоўна гэтая форма перадаецца перфектам без звязкі чэшск. rzekl 
і польск. rzekł, у ц.-слав. і Скар. – рече (23 словаўжыванні), практычна ўсе яны 
пачынаюць біблійны верш; аналагічная карціна назіраецца і пры перадачы грэч. 
εκαλεσεν (аор.) i лац. vocavit (перф.): чэшск. і польск. nazwal, ц.-слав. і Скар. нарече (3 
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словаўжыванні). Зачын верша ў Скар. і ў іншых выпадках афармляецца пры дапамозе 
аорыста, якому ў заходней традыцыі адпавядае перфект (са звязкай або без): εποιεσεν – 
сотвори, сътвори (Скар., Астр.) // creavit – польск. і чэшск. stworzyl – створилъ (Хран.. 
Бельск.); ειδεν – виде (Скар., Астр.) // vidit – чэшск. vzrzel, польск. uiżrzał, оузрhлъ 
(Хран.); εξηνεγκεν – знесе (Скар.), изнесе (Aстр.) // protulit – польск. zrodziła – зродила 
(Хран.); εϑετο – постави (Скар., Астр.) // posuit – чэшск. postawil ge, польск. postawił je 
– поставилъ (Хран.); ηυλογησεν – благослави (Скар.), блсви (Астр.) // benedixit – чэшск. 
požehnal, польск. błogosławił – благославилъ (Хран.) (усяго 17 формаўжыванняў). 
Аднак у в. 1:22 і 2:3 у Скар. зафіксавана благославилъ; а ў в. 3:6: видела (Скар.), што 
можа тлумачыцца формай femininum. Частотнасць ужывання пэўных лексем у 
сакральным тэксце як бы правакуе такую ж частотнасць ва ўжыванні іх граматычных 
форм (што найбольш яскрава ў дадзеным урыўку праяўляецца на ўзроўні лексікі 
вербальнай перадачы інфармацыі). Напр., верш 1:10 змяшчае тры формаўжыванні 
дзеясловаў у форме аорыста: грэч. εκαλεσεν – εκαλεσεν − ειδεν ці перфекта: лац. vocavit, 
appellavit, vidit; за грэч. паслядоўна ідзе толькі Астр.: нарече – нарече – видh; зах.-слав. 
пераклады паслядоўна адлюстроўваюць лац. версію: чэшск. nazwal – nazwal – wzržel, 
польск. nazwał – przezwał – widział, за чэшск. ідзе Хран.: назвалъ – назвалъ – видhлъ; 
Скар. кантамінуе фармальны бок выражэння дадзенай канструкцыі, ідучы за ц.-слав. 
версіяй, і семантычны, ідучы за лац. перакладам: нарече – назовh – виде. Прыхільнасць 
Скар. да аорыста выражаецца і ў выпадках, калі ён надае лексеме, якая семантычна 
карэлюе з чэшск., фармальнае выражэнне, сходнае з ц.-слав.: грэч. εποιεσεν (аор.) – ц.-
слав. сътвори // лац. fecit – чэшск. wczynil – польск. ucyznił (але ў Кар. Сафіі – vdzalal, у 
Gardy – učinil) – Скар. uчини; або наадварот, народнай форме – выгляд ц.-слав.: 
разделилъ (пар. чэшск. oddielil, лац. перф. divisit), і наадварот, лексеме, узятай з ц.-слав. 
тэксту надае фармальнае выражэнне, сходнае з чэшск.: лац. praecepit – чэшск. przykazal 
– Cкар. заповhдалъ (пар. ц.-слав. заповhда), пар. польск. rozkazał – бел. приказал 
(Бельск.), росказалъ (Хран.). 
У Скар. дастаткова часта ў межах аналізуемага ўрыўка сустракаюцца формы 

перфекта або плюсквамперфекта са звязкай або без. Іх ужыванне карэлюецца ў 
асноўным па чэшск. выданню (у рукапісных кнігах практычна паслядоўна перадаецца 
польск. перфект таксама са звязкай або без): лац. conplevit – чэшск. dokonal gest – Скар. 
доконалъ ест (пар. ц.-слав. съверши – грэч. λεσεν, аор.); лац. germinaret (imperf. conj.) – 
чэшск. wycházela – Скар. выхожала (пар. грэч. ανατειλαι inf. – ц.-слав. быти); лац. 
appelavit – чэшск. gmenowal g’t – Скар. именовалъ ест // польск. nazwał – бел. подавалъ 
прозвища (Хран., Бельск.) (пар. ц.-слав. нарече – грэч. εκαλεσεν аор.); сустракаецца 
карэляцыя тэмпаральных форма з лац. перакладам: лац. pluerant (plusquamperf.) – 
чэшск. nebyl ge dsstil – Скар. не одождилs былъ (пар. грэч. εβρεξεν аор. – ц.-слав. 
одожди). 
Пры наяўнасці падобных мадэлятыўных прыёмаў, усё ж такі мова Віленскіх і 

пражскіх выданняў выразна адрозніваецца. На наш погляд, прычына таму – розніца ў 
тэкставай базе, у арыгінале. Біблійныя кнігі Старога Запавету перакладаліся з чэшскай 
крыніцы, г.зн. у аснову лёг тэкст заходняй мадэлі; Апостал і Псалтыр – гэта 
пераапрацаваныя царкоўнаславянскія крыніцы, г.зн. першапачатковая тэкставая мадэль 
– усходняя. 
Калі элемент іншай моўнай сістэмы трапляе на чужародную глебу, 

пераапрацоўваецца, дае разнастайныя мадыфікацыі, то ці варта адносіць гэтыя 
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інавацыі да першаснай лінгвістычнай сістэмы? Ад падобных памылак засцерагаў яшчэ 
Ф.П.Філін: “Ніхто не ведае, колькі значэнняў і словазлучэнняў у рускай літаратурнай 
мове ўзнікла пад уплывам іншых моў. Калі б можна было іх падлічыць, то хутчэй за 
ўсё аказалася бы, што яны значна пераважаюць колькасць запазычаных лексем” [2, 86]. 
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Ю. Гардзееў (Кракаў, Польшча) 
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў 18 СТ. 

(КРЫНІЦАЗНАЎЧЫ АСПЕКТ) 
Працяглы час у беларускай навуковай літаратуры была пашырана аксіёма аб 

забароне беларускай мовы ў канцы 17 ст. Заўважым, што ў 1696 г. сойм прыняў 
канстытуцыю “Coaequatio iurium stanów W.X. Lit z Koroną Polską”, згодна з якой былі 
ўраўнаны правы шляхты ВКЛ і Польшчы. А таму ў пастанову сойма быў уведзены 
пункт аб тым, што „усе дэкрэты на польскай мове адгэтуль павінны выдавацца; 
ранейшыя акты і запісы, дэкрэты і трыбунальскія, земскія і гродскія паказанні 
павінны захоўваюцца з рэмісіяй да Трыбунала” [VL V 418]. Такім чынам, фактычна 
згаданая пастанова не столькі забараняла карыстанне беларускай мовай, колькі 
фіксавала моўны status quo польскай мовы. 
Таму падаецца цалкам лагічнай неабходнасць вывучэння стану беларускай мовы ў 

18 ст. на прыкладзе тагачаснага афіцыйнага справаводства. Не з’яўляецца сакрэтам 
факт, што ў канцылярыях таго часу старабеларускія тэксты 16-17 стст. не 
перакладаліся на польскую, а перепісваліся на мове арыгіналу лацінкай. Гэта паказвае 
на тое, што пісары гарадскіх рад і лаў, земскіх і гродскіх судоў нароўні з польскай 
ведалі беларускую мову – чыталі і перапісвалі старабеларускія дакументы.  
Для больш поўнай рэканструкцыі соцыялінгвістычнай сітуацыі ў 18 ст. паспрабуем 

прасачыць працэс карыстання мовамі ў канцылярыях Гародні ў 18 ст. [Гардзееў]. Як 
вядома, у гэты перыяд кнігі магістрата гэтага горада, канцылярыі шляхецкіх судовых 
устаноў і каталіцкіх кляштарных складаліся па-польску7. 
Уважлівы аналіз мовы актавай дакументацыі горада сведчыць аб беларускім 

фанетычным уплыве на польскую мову. Гэтыя працэсы знайшлі адлюставанне ў 
рэдукцыі ненаціскных галосных, падставы якой месцяцца ў мове-субстраце, напр. 
paręcze (1691), Sapocki (1789), Harasimowa, karmalit (1791). У тэкстах сустракаюцца 
прыклады мяккага вымаўленне беларускага χ, занатаванага ў розных скланеннях 
назоўнікаў тыпу: Eustachi (1717), dachi (1753), monarchi, Sapiechi (1775), chiba (1791); 

                                                   
7 У працы выкарыстаны матэрыялы магістрата Гародні (Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, Ф. 1761, 1800, 
тарыфы падымнага падатку (Літоўскі дзяржаўны гістарычны архіў, СА 3862,11649; Ф. 11 воп. 1 спр. 18584); 
матэрыялы архіва гарадзенскага францішканскага кляштара; архіва Радзівілаў (Галоўны архіў старажытных 
актаў у Варшаве, аддзел XVIII), рукапісы Навуковай Бібліятэкі ПАУ і ПАН у Кракаве, № 568; улоткі: Instruktarz 
miasta J. K. Mci Grodna, Obiasnienia Interessu miasta Seymowego J. K. Mci Grodna, 1789. 
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пратэтычнага: hanyż (1786), harmata (1781); з’яўленне кароткага u замест w пасля 
галосных: Hauryło (1741), Fiedor Hauryłowicz (17 ст.). 
У польскамоўных тэкстах назіраецца функцыянаванне флектыўнай хісткасці: 

беларускае чаргаванне г//з: Sapiezie (Сапезе) ці з’яўленне назоўнікаў мужчынскага 
роду з канчаткам -a ў назоўным склоне: Karpuszka (1772, 1790), Słuszka (можна лічыць, 
што рэдукцыя o > a звязана з беларускай моўнай нормай). 
Надзвычай цікавым прыкладам сутыкнення дзвюх марфалагічных сістэм ёсць 

з’яўленне інавацыйных словаўтваральных канструкцый тыпу hanczarz (ганчар са 
змененым беларускім -р на польскае -rz). 
У гарадзенскіх тэкстах 18 ст. удалося выявіць шматлікія беларускія словы, 

напісаныя лацінкай. Гэта тэрміны з галіны матэрыяльнай культуры горада ці 
грамадскіх адносін, тыпу pieńka (1786), czerha (1612), biełuha (1786), kołomaszka, subota 
(1790), obapoł / obopół (1786, 1789), nazad (1691, 1752); kruhlak (1791), proboj (1752), 
stol (1717), odryna (1752, 1790), powieć (1744), swiren (1741), swieronek (1790), kołodzież 
(1560-1561), płoszcza (1713, 1752, 1772), parasonik (1785). 
У дакументах сустракаюцца цікавыя антрапанімічныя матэрыялы: напісаныя 

лацінкай беларускія імёны ды прозвішчы: Alexiej (1790), Fiedor, Ewdocia (1668), 
Hrehory (1673), Ławryn (1795), Panas (1661, 1741), Hauryło (1741), Semion (1673), Symon 
(1663, 1790), Wasil (1754, 1790), Zmitruk (1790), Taciana (1664), Hardziej / Hardziejewski 
(1790), Hanczaruk (1740), Harasimowicz (1754), Hapanowicz (1712). 
У гарадзенскіх тэкстах таксама фіксуюцца беларускія дыялектныя асаблівасці 

рэгіёна. Сказанае тычыцца слоў, якія належаць да групы паўночна-заходніх беларускіх 
гаворак і ў якіх фрыкатыўны γ перад націскной галоснай выступае на месцы в. Гэта 
слова zahułek (загулак). Варта было б нагадаць, што гэта не адасоблены прыклад. Назоў 
каляднай песні Betlegemie, domie ubogim, што захавалася ва уніяцкім Служэбніку 
(Супрасль 1726), з’яўляецца яшчэ адным сведчаннем існавання беларускіх гаворак. 
Не менш цікавыя прыклады можна сустрэць у інвентарах Пінска 1764 і 1778 гг. 

[Gordziejew]. Гэта ўласцівыя для ўсходнеславянскага моўнага арэалу:  
- поўнагалоссе, у крыніцах натуецца падвойная версія напісання прозвішча: 

Kłodny – Kołodny, 
- з’яўленне ў кароткага: Laudański, Lauryn, Jouzelowicz, Audotka, 
- беларускія імёны: Ustym, Sciepan, Martyn, Semen, Wasil, Chwiedor, 
- беларускія запазычанні: posedzinka (хутчэй за ўсё падатак), 
- антрапонімы з беларускай дэрывацыяй –icha (-ycha): Kaśka Parchwienicha, 

Semenicha, Krawczycha, Litmanicha wdowa, Ahapka Horyłczycha, Parasza Kalutycha, 
Pesia Kabałczycha, Naumicha, Olejniczycha.  
Арыгінальныя беларускамоўныя тэксты ў афіцыйнай дакументацыі 18 ст. 

з’яўляюцца рэдкасцю. Аднак і тут можна прасачыць пэўныя выключэнні. Як вядома, 
яшчэ на пачатку стагоддзя на беларускай мове складаліся магістрацкія кнігі Магілёва 
[Яцкевіч]8, што можна палічыць заканамерным. Польская мова апаноўвала канцылярыі 
афіцыйных устаноў на ўсходзе Беларусі больш павольнымі тэмпамі, чым на захадзе. 
Найбольш яскравым доказам развіцця беларускай мовы з’яўляюцца крыніцы 

комплекснага характару, напр., спісы гарадскога насельніцтва. Гэта не толькі багатая 
крыніца па гісторыі эканомікі, пытаннях гістарычнай дэмаграфіі, этнаканфесійнай 
                                                   
8 У артыкуле выкарыстаны матэрыялы магістрата Магілёва з ласкавай згоды Зміцера Яцкевіча, якія 
падрыхтаваны ім да друку. 
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структуры і горадабудаўніцтве Магілёва, але і соцыялінгвістыцы горада. Для прыкладу 
прааналізуем інвентар 1746 г. і складзены ў 1765 г. тарыф падымнага падатку 
Магілёва. 
Згаданыя тэксты з’яўляюцца цікавым прыкладам развіцця жывой беларускай мовы 

ў 18 ст., што ў першую чаргу праяўляецца ў антрапанімічным матэрыяле. У гэтых 
крыніцах шматлікія імёны і прозвішчы ўладальнікаў нерухомай маёмасці ў Магілёве 
напісаны не па-польску, а па-беларуску, напр.: Pilip, Mikita, Astap, Jurka, Achrem, Wasil, 
Apanas, а таксама назвы рамёстваў: bondar, hanczar, katlar, stolar. 
Асаблівую ўвагу прыцягвае арфаграфія тэкстаў і адлюстраванне на пісьме 

фанетычных асаблівасцей беларускай мовы. На іх падставе прадстаўляецца магчымым 
прасачыць такія з’явы як:  

1) аканне: Iwan kanawal, Asip, Sidar, Bahamaz; 
2) яканне: Maleszka, Jan Miacielica, Archip Miatła, Ciareszka, Dzianis, Piatrok; 
3) цеканне і дзеканне: Cimko, Cimoszka, Ciarek, Cikszka, Czadzicha; 
5) фрыкатыўнае г: Hudko hanczar, Hauryła, Marcin Harbuz; 
6) падвоеныя: Awhinnia, Uscinni; 
7) у нескладовае: Audakim, Sauka, Łauryn, Pauluk. 
Гэта толькі нешматлікія прыклады, якія тычацца мовы тэкстаў. Па згаданых 

прычынах гэтыя дакументы можна лічыць унікальнымі. 
Падсумоўваючы апісанне згаданых матэрыялаў, у прыватнасці аналіз архіўных 

знаходак, трэба падкрэсліць, што азнаямленне з афіцыйнай дакументацыяй 
канцылярый беларускіх гарадоў 18 ст. з’яўляецца нявывучаным, “згубленым” звяном у 
гісторыі мовы, таму падобныя матэрыялы запаўняюць прагалы ў нашых ведах наконт 
яе мінулага. Першакрыніцы гарадскіх архіўных сховішчаў з’яўляюцца дадатковым 
доказам таго, што мова гучала не толькі ў вясковым асяроддзі, але і на гарадской 
прасторы. Беларускае аблічча Гародні, Пінска, Магілёва, ва ўрадах якой справаводства 
вялося на польскай мове як мове афіцыйных зносін, вызначалі яе носьбіты – рамеснікі, 
гандляры, уладальнікі нерухомасці, гарадскія нізы. Такім чынам, беларуская народна-
гутарковая мова выконвала камунікатыўную і намінатыўную ролю ў жыцці гараджан. 
Аднак у той жа час не выклікае сумнення той факт, што ва ўмовах функцыянавання 
саслоўна-элітарнай культуры з дамінуючай польскай мовай носьбіты беларускай мовы 
не ўсведамлялі ролі, якую займае мова ў іерархіі культурных каштоўнасцей. 
Аналіз першакрыніц 18 ст. насоўвае наступныя назіранні. Лексічны беларускі 

матэрыял з галіны будаўніцтва, планіроўкі, прыладаў хатняй гаспадаркі, спажывецкіх 
вырабаў, рамесніцкай наменклатуры ці анамастыкі сведчаць аб народна-дыялектнай, 
гутарковай аснове развіцця мовы. Беларуская лексіка, якая трапляла на старонкі 
актавых кніг, фіксавалася на пісьме не па гісторыка-этымалагічным, а фанетычным 
прынцыпе. А менавіта апошні з’яўляўся характэрнай рысай твораў беларускай 
літаратуры 18 ст. Таму ў польскамоўнай прадукцыі гарадскіх канцылярый 
сустракаюцца яканне, аканне, дзеканне. Такім чынам, нягледзячы на тое, што аб 
нарматыўнасці беларускай арфаграфіі можна казаць адносна пачатку 20 ст., 
фанетызацыя правапісу назіраецца ўжо ў 18 ст.  
Сутыкненне польскіх арфаграфічных норм з беларускім вымаўленнем часта 

стварала клопат канцылярскім пісарам, якія несвядома фіксавалі шматлікія беларускія 
словы. Хутчэй за ўсё гэта з’ява мела сувязь з праблемамі этнапсіхалагічнага кшталту, 
г.зн. вынікала з прымарнага характару беларускамоўнага асяроддзя пісара і пазнейшым 
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вывучэннем польскай мовы. Можна меркаваць, што менавіта гэтым тлумачацца 
прыклады польскіх фанетычных гіперкарэктнасцей і інавацыйныя формы. 
Нашы веды наконт развіцця беларускай мовы маглі б паглыбіць даследаванні мовы 

літаратурных крыніц і тэатральнага рэпертуару. Акрамя таго вывучэнне ўніяцкай 
рукапіснай і выдавецкай спадчыны, у прыватнасці вывучэнне беларускага кампанента 
царкоўнаславянскай мовы, дало б адказ на пытанне аб месцы, якое ў дзейнасці 
ўніяцкай царквы займала беларуская мова. Таму неабходным з’яўляецца вывучэнне 
візітацый і інвентароў бібліятэк базыльянскіх кляштараў і ўніяцкіх парафій. І ўрэшце 
рэканструкцыя соцыялінгвістычнай сітуацыі ВКЛ і вывучэнне гісторыі беларускай 
мовы 18 ст. падаецца магчымым дзякуючы далейшым пошукам і аналізу не толькі 
апублікаваных крыніц і літаратурных тэкстаў, але і грунтоўнаму даследаванню 
канцылярска-юрыдычнага пісьменства – захаваным актавым кнігам магістратаў, 
земскіх і гродскіх судоў і ўвядзенню ў навуковы абыходак новых крыніц. 
Застаецца спадзявацца, што далейшае вывучэнне архіўных крыніц дазволіць не 

толькі ўдакладніць нашы ўяўленні аб соцыялінгвістычнай сітуацыі ў 18 ст., але і больш 
глыбока даследаваць эвалюцыю гістарычнай граматыкі мовы, яе фанетыку, 
арфаграфію ды лексіку. 
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А. Золтан (Будапешт, Венгрыя) 
ВЕНГЕРСКА-СТАРАБЕЛАРУСКІЯ ФРАЗЕАЛАГІЧНЫЯ ПАРАЛЕЛІ 

Чытанне новых і даўніх, стандартных і дыялектных славянскіх тэкстаў – гэта 
занятак, несумненна, вельмі карысны для гісторыкаў венгерскай мовы. Справа не 
толькі ў тым, што з прычыны шматвяковага ўзаемадзеяння венгерскай і славянскіх 
моў, у венгерскай мове шмат запазычанняў – лексічных, семантычных, фразеалагічных 
– з славянскіх, а ў славянскіх мовах, асабліва ў іх дыялектах, якія суседнічаюць з 
венгерскай моўнай тэрыторыяй, нямала запазычанняў з венгерскай, а таксама ў тым, 
што паралельныя з’явы славянскіх моў могуць праліць святло на паходжанне 
некаторых з’яў венгерскай мовы нават у такіх выпадках, калі адпаведныя з’явы ў 
славянскіх і венгерскай мовах узыходзяць незалежна адна ад адной да трэцяй крыніцы. 
Не выключна, зрэшты, што карысць у такіх выпадках узаемная – нечаканы славяна-
венгерскі паралелізм пралівае святло адначасова і на паходжанне славянскага 
эквіваленту. 
Для ілюстрацыі сказанага мы выбралі два венгерскія фразеалагізмы, нямецкае 

паходжанне якіх стала для нас відавочным пры чытанні славянскіх – у дадзеным 
выпадку старабеларускіх – тэкстаў. 
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У старабеларускім тэксце «Гісторыя пра Атылу», які знаходзіцца ў т. зв. 
Познанскім зборніку каля 1580 г., звяртае на сябе ўвагу фразеалагізм на том быти ў 
адпаведнасці з польск. być na tym у значэнні ‘імкнуцца да чаго-н., дабівацца чаго-н.’, 
параўн.: К тому тэж роспоминаючы собѣ поражку люду сво?го Каталѧ үницкую, ѡ том 
розмышливал, на том үвесь был, үсихъ дорогъ а фортэлев до того искал, ӕкъ бы сѧ 
крывды ѡное поражки помстити могъ (Атыля 210).  
Старабеларускі тэкст, як вядома, быў перакладзены з польскага друкаванага 

перакладу Цыпрыяна Базыліка (Кракаў, 1574), дзе ў адпаведным месцы чытаецца: 
Ktemu też roſpomináiąc ‡obie porażkę ludu ‡wego Kátálaunicką, o thym rozmyſlawał, ná 
thym wßytek był, wßytkich drog á fortelow do tego ßukał, iákoby ‡ie krzywdy oney porażki 
pomśćić mogł (Bazylik 1574: F7v). 
Такога фразеалагізма мы не знаходзім у слоўніках сучаснай польскай мовы, але ён 

быў вядомы польскай мове XVI ст., параўн. у «Хроніцы» М. Бельскага: «Henrykus 
k‡iążę Brun‡zwickie /[…] nátym w‡zyćiek był/ áby Cesarz z Papieżem zwiedli bitwę z 
Luteriany» (SłXVIw 3: 36), г. зн. нельга яго лічыць новаўвядзеннем Ц. Базыліка. У 
лацінскім тэксце М. Олаха мы знаходзім іншы выраз, які не мог паслужыць узорам для 
польск. być na tym («Simul memoria repetens stragem suorum Catalaunicam ea volvere 
animo, meditari, ad id totis viribus incumbere, omnes vias artesque quaerere, quibus iniuriam 
illius cladis vindicare posset» – Оlahus 60). Не выклікае сумнення, што фразеалагізм на 
том быти ў беларускім тэксце калькуе адпаведны польскі фразеалагізм być na tym, але 
адкуль узяўся (стара)польскі выраз? 
На тое, што ўзор польск. być na tym трэба шукаць за межамі польскай мовы, 

паказвае наяўнасць такога ж фразеалагізма ў такім жа значэнні ў венгерскай мове. 
Венг. azon van и rajta van (венг. azon / rajta ‘на тым’ + van ‘ёсць’) ‘імкнуцца да чаго-н., 
дабівацца чаго-н.’ – у адрозненне ад польск. być na tym – шырока ўжываецца і ў 
сучаснай венгерскай мове.9 Мяркуючы па гістарычных слоўніках венгерскай мовы, 
фразеалагізм, які нас цікавіць, адзначаецца ў помніках венгерскай пісьменнасці з XVI 
ст. (NySz 3: 938, s. v. vagyon, van – з 1557 г.; SzT 7: 1055, s. v. lesz – з 1573 г.; RMGl 96, 
s. v. az – з 1577 г.), г. зн. прыкладна з таго ж часу, што і яго эквівалент у польскай мове. 
Паколькі латынь у гэтым выпадку выключаецца з ліку магчымых агульных моў-крыніц 
польскага і венгерскага фразеалагізмаў, мы звярнуліся да матэрыялу нямецкай мовы, 
якая, поруч з лацінскай, у мінулым таксама значна паўплывала на абедзве мовы. 
Аказваецца, што на працягу XIII–XVII ст.ст. у нямецкай мове ўжываўся ў зыходным 
значэнні фразеалагізм з дакладна такой жа структурай – daran sein ‘імкнуцца да чаго-
н., дабівацца чаго-н.’ (параўн., напрыклад, у Марціна Лютэра: „ich bitt auch, meine 
lieben Bruder, wollt daran seyn, dasz kein aufruhr durch uns erregt … werde”– Grimm X/1: 
299), які і мог паслужыць узорам як для венг. azon van и rajta van, так і для польск. być 
na tym, адкуль ст.-блр. на том быти. 
На другі фразеалагізм падобнага паходжання мы звярнулі ўвагу пры чытанні 

старабеларускай «Аповесці пра Трышчана», якая знаходзіцца ў тым жа Познанскім 
зборніку каля 1580 г. У старабеларускім тэксце ў адным месцы чытаем: а которыє 
гости наидеш тых всих пусти свободне (Трыщан 79). 

                                                   
9 Параўн., напр., у папулярным тлумачальным слоўніку агульнаўжывальнай літаратурнай лексікі венгерскай 
мовы: Magyar értelmező kéziszótár, Budapest 1972, c. 1465 (s. v. van), а таксама ў двумоўных слоўніках: 
Венгерско-русский словарь, Москва–Будапешт 1974, c. 60 (s. v. azon), Słownik węgiersko-polski, pod red. Jana 
Reychmana, Warszawa–Budapest 1968, c. 1168 (s. v. van). 
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Старабеларуская «Аповесць пра Трышчана», у адрозненне ад «Гісторыі пра 
Атылу», была перакладзена не з польскай, а з сербскай мовы, але сербскі тэкст не 
захаваўся, таму ў нас няма магчымасці параўнаць старабеларускі тэкст, які ёсць у 
нашым карыстанні, з яго сербскім арыгіналам. Фразеалагізм пустити свободне 
‘адпусціць на свабоду/волю’ стаіць асобна ў старабеларускай пісьменнасці, няма яго ні 
ў іншых помніках, ні ў сучаснай беларускай літаратурнай мове, ні ў дыялектных 
запісах. Правамерна думаць, што ў мове перакладу гэта калька з мовы-крыніцы, але, як 
пра гэта згадвалася вышэй, сербскі тэкст рыцарскага рамана не захаваўся, і мы не 
ведаем, што чыталася на гэтым месцы ў сербскім арыгінале. У сербахарвацкім арэале 
існаванне якога-небудзь фразеалагізма *пустити свободне/свободно/слободно са 
значэннем ‘адпусціць на свабоду/волю’ не пацвярджаецца ні гістарычнымі слоўнікамі, 
ні слоўнікамі, якія адлюстроўваюць сучасныя сербскую і харвацкую мовы. 
У старабеларускай мове XVI ст. засведчаны, аднак, структурна падобны 

фразеалагізм (вы)пустити вольне/вольно ‘адпусціць на свабоду/волю’ (у Літоўскім 
статуце 1566 і 1588 гг., ГСБМ 4: 158–159). Такі ж фразеалагізм (пустити вольне/вольно 
‘тое ж’) засведчаны і ў стараўкраінскай мове XVI–XVII ст.ст. Самая ранняя вядомая 
фіксацыя дадзенага фразеалагізма ў стараўкраінскай мове ўзыходзіць да помніка, які 
называецца складальнікамі слоўніка стараўкраінскай мовы «Астрожскім летапісам» і 
адносіцца да даволі вялікага адрэзку часу 1509–1633 гг., а ў арыгінале носіць назву «С 
кроиники Бѣлскогѡ рєчи потрєбныи выбраны» (гл. СУМ Джерела 317), гэта значыць 
ён не можа быць старэйшым за першае выданне «Сусветнай хронікі» Марціна 
Бельскага (Kronika wszytkiego świata, 1564). Параўн.: Цєсарь түрєцкїй взѧлъ ... так 
те(ж) и маткү с кролєвичо(м) а пото(м) єго волно пүстилъ (СУМ 4: 202). 
Паколькі выразы тыпу пустити вольне/вольно цалкам далёкія як беларускай, так і 

ўкраінскай народным мовам, то верагодна, што яны былі запазычаныя з польскага 
ідыяматычнага словазлучэння puścić wolno ‘адпусціць на свабоду/волю’, якое – у 
адрозненне ад беларускай і ўкраінскай моў – у польскай літаратурнай мове ўжываецца 
і ў нашыя дні. На наш погляд, важней, аднак, тая акалічнасць, што польскі выраз 
засведчаны значна раней за цытаваныя вышэй рэдкія і кніжныя старабеларускія і 
стараўкраінскія адпаведнікі. Прыклады ўжывання польск. puścić wolno прыводзяцца 
ўжо ў Старапольскім слоўніку з помнікаў біблейскага і юрыдычнага характару XV ст. 
у адпаведнасці з лац. dimitto и manumitto (SłStp 7: 404, 10: 291).  
Звяртае на сябе ўвагу яўная аграматычнасць польск. puścić wolno. Справа ў тым, 

што прыслоўе wolno ‘вольна’ тут толькі фармальна адносіцца да дзеяслова puścić; на 
самой жа справе, у семантычным плане wolno тут наогул не прыслоўе, а азначэнне 
аб’екта, і справа не ў тым, ці дзейнічае ‘вольна’ той, хто адпускае іншага: ‘вольным’ 
становіцца той, якога адпускаюць. Падобныя анамаліі назіраюцца і ў аналагічным 
венгерскім фразеалагізме szabadon bocsát, засведчаным таксама з XV ст. (каля 1405 г.: 
manu missio : zabadon bochatas – RMGl 624), дзе szabadon – гэта прыслоўе, якое 
ўтворана ад прыметніка славянскага паходжання szabad ‘свабодны, вольны’. Такім 
чынам, у XV ст. зусім незалежна адзін ад аднаго з’яўляюцца ў польскай і венгерскай 
мовах аналагічныя выразы, якія «пакутуюць» тым жа граматычным дэфектам, што не 
можа быць выпадковым. Пры вызначэнні агульнай крыніцы польскага і венгерскага 
фразеалагізмаў неабходна мець на ўвазе гэтую відавочную анамалію і знайсці крыніцу, 
якая магла граматычна няправільна інтэрпрэтавацца як продкамі палякаў, так і венграў. 
Такой крыніцай мог быць – і па нашым перакананні і быў – нямецкі выраз freilassen, 
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засведчаны ўжо з ХIII ст. Нямецкае frei ‘свабодны, вольны’ як любы нямецкі 
прыметнік, як вядома, можа быць і прыслоўем, г. зн. frei ў пэўных выпадках 
перакладаецца як ‘свабодна, вольна’. У выніку аманіміі розных часцін мовы ў мове-
перадатчыцы пры захаванні агульнага сэнсу зыходнай фраземы ў прымаючай мове 
атрымліваюцца нетыпічныя для яе канструкцыі: ням. freilassеn > ст.-польск. wolno 
puścić (адсюль ст.-укр. і ст.-блр. пустити вольне/вольно) з аднаго боку, і венг. szabadon 
bocsát – з другога, паколькі з нямецкіх аманімічных форм frei 1. ‘свабодны, вольны’ і 2. 
‘свабодна, вольна’ пры калькаванні за аснову інтэрпрэтацыі быў узяты не прыметнік, 
які ў сапраўднасці выступае ў складзе нямецкай фраземы freilassen (літаральна: 
‘пусціць свабодным, вольным’, параўн. ‘gewähren dasz er frei sei’, Grimm 6: 221), а 
прыслоўе, як быццам бы той, хто пускае, дзейнічаў «свабодна, вольна». Варта 
зазначыць яшчэ, што ў старапольскіх прыкладах XV ст., якія прыводзяцца ў 
Старапольскім слоўніку, парадак слоў часта не puścić wolno, а wolno puścić, г. зн. 
спачатку нават парадак слоў трымаўся нямецкага ўзору. 
Прыведзеныя граматычныя анамаліі адпаведных выразаў у польскай і венгерскай 

мовах ніяк не перашкаджаюць ім паспяхова функцыянаваць у якасці эквівалентаў ням. 
freilassen. Справа ў тым, што з нямецкай мовы ў польскую і венгерскую была 
запазычана менавіта фразема з агульным значэннем ‘(вы)пусціць каго-н. на свабоду, 
волю, вызваліць’, а не асобныя яе кампаненты, таму яўная (для лінгвістаў) 
аграматычнасць структуры польскага і венгерскага фразеалагізмаў, якая ўзнікла ў 
выніку неадэкватнага перакладу ў ходзе калькавання, радавымі носьбітамі гэтых моў 
нават не заўважаецца.  
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У. Кароткі (Мінск, Беларусь) 
БІЛІНГВАЛЬНАСЦЬ І МАКАРАНІЧНАСЦЬ  

У ПАЛЕМІЧНАЙ ПУБЛІЦЫСТЫЦЫ БЕЛАРУСІ 
XVI – XVII СТАГОДДЗЯЎ 

Немалаважную ролю ў фарміраванні жанраў “высокага” і “нізкага” стылю ў 
беларускай літаратуры канца XVI – XVII стагоддзяў адыгрывала іх моўная 
арганізацыя. Чужая лексіка непазбежна пранікала ў тэксты мастацкіх твораў і 
станавілася або “сваёй” у форме запазычання, або заставалася “чужой” у праявах 
лексічнай антыкультуры.  
Ужо з пачатку XVI стагоддзя макаранізацыя як практыка ў славеснай культуры 

прыцягвае да сябе ўвагу інтэлектуалаў Заходняй Еўропы. Так, італьянскі пісьменнік 
Фаленга Тэафіла (1496-1544) з мэтаю дасягнення камічнага эфекту ў зборніку 
“Макароніі” наўмысна змешваў народную італьянскую мову і лаціну. На нашых 
землях праявы макаранізацыі, “змешанай мовы” назіраюцца ў літаратуры эпохі Барока, 
калі жанравая сістэма лёгка дэкадзіруецца праз стылёва-лексічныя парадыгмы.  
Якую ж функцыянальную нагрузку неслі макаранічныя тэксты і білінгварныя 

тэксты? У літаратурах Заходняй Еўропы макаранізмы выкарыстоўваліся перш за ўсё 
для стварэння камічнага эфекту ў тым ці іншым творы. Звычайна ў лацінскія тэксты 
ўпляталіся лексемы з нацыянальных моў, што само па сабе было этычна 
недапушчальным. Так, Грыгорый Кнапскі (Gregorius Knappius), складальнік 
аўтарытэтнага тлумачальнага слоўніка “Thesaurus…” пісаў: “Некаторыя польскія 
літаратары не лічаць ганебным, калі, пачынаючы гаварыць па-польску, яны 
прымешваюць лацінскія словы і выслоўі, і гэта – без усялякай патрэбы, а 
неўпарадкавана і нечакана. І не толькі ў прамовах, але і ў доўгіх ды сур’ёзных лістах… 
таксама ў выдадзеных кнігах… ” [Knappius 1621, 438].  
На нашых землях суіснаванне лацінскай, грэчаскай, польскай моў магло 

рэалізоўвацца ў двух варыянтах: тэкставага білінгвізму і тэкставага макаранізму. 
Білінгвальнасць як феномен беларускай літаратуры ўжо вядомая з першых помнікаў 
Барока, у прыватнасці, яна была шырока распаўсюджана ў палемічнай літаратуры – у 
творах Іпація Пацея, Хрыстафора Філалета, Мялеція Сматрыцкага, Іосіфа Руцкага, 
Андрэя Мужылоўскага і іншых. Нагадаем і тое, што інтэлектуальная эліта Беларусі ў 
XVI-XVII стагоддзях была ў большасці сваёй была як мінімум пяці- або шасцімоўнай. 
Прастакі ж у пачатку XVII стагоддзя ведалі па меншай меры дзве мовы: беларускую і 
польскую. Гэты фактар улічвалі тагачасныя пісьменнікі ў сваёй літаратурнай 
творчасці. Так, “Гармонія” Іпація Пацея выдадзена паралельна на беларускай і 
польскай мовах, прычым verbum in verbo. Тлумачэнне гэтаму даецца ў тэксце самога 
твора: 

А ведже чого хто не дочытается в Руском, того доведается в Полском писаню, в чом ся 
згажают, и в чом от себе розни суть, и за якими опинiами? Ино и на тое все ест отказ и деклярація 
слушная, так иж кождый человек хрестiянскiй неупорный правду познает, а упорному и евангелiя не 
поможет. 

A wszakїe czego kto nie doczyta siк w Ruskim, tego dowiesiк w Polskim pisaniu, w czym siк zgadzaj№, y 
w czym od siebie roїni s№, y za jakiemi opiniami? Iakoї y na to wszytko jest respons y deklaracia sіuszna, tak 
iї kaїdy czіowiek chrzeњciaсsky niewporny prawdк pozna, a vpornemu y ewangelia nie pomoїe [Пацей 1608, 
л. 2 адв., 4 адв.] . 
Падобная білінгвальнасць прысутнічала на тытульных аркушах (“Audite principes 

populos et, quod justum est, judicate: sive civis fit ille, sive peregrinus. Etc.; Przesіuchjcie Xi№їкta spraw 
miкdzy braci№ wast№, a sprawiedliwie rozs№dek czyсcie miedzy ludzmi waszymi. Etc.” [[Smotrycki] 1623, 
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тыт. л.], а таксама на адваротах тытульных аркушаў (“Deuter: 1. Audite principes; Sіuchajcie 
Xi№їeta. Cassiodorus. Justitia non novit patrem, non novit matrem; veritatem novit. Sprawiedliwoњж nie 
zna Oyca, nie zna Matki: zna prawde.” [[Smotrycki] 1623, тыт. л. адв.] палемічных трактатаў. 
Прыведзеныя ўрыўкі сведчаць пра існаванне білінгвальных тэкстаў як у выглядзе 
перакладаў verbum in verbo, так і ў выглядзе перакладаў, блізкіх да арыгіналу.  
Разам з білінгвальнымі тэкстамі ў беларускай палемічнай літаратуры XVI-XVII 

стагоддзяў прадстаўлены і макаранічныя тэксты. Яны выконваюць па меншай меры 
дзве стылёва-эстэтычныя функцыі: інтэлектуальна-знакавую і парадыйна-сатырычную. 
У “сур’ёзных” жанрах палемічнай літаратуры макаранізмы дэманструюць інтэлект, 
дасціпнасць, філалагічную эрудыцыю аўтара, уменне будаваць пераканаўчую 
аргументацыю праз агульнавядомыя топасы, лацінскія выразы, пашыраныя ў галіне 
дзелавога пісьменства. “Tej dowiуdі redargutor; demonstruje, jako zwykle ci, ktorzy scientifice czego 
dowodz№, to jest definitione nominis rei, z ograniczenia imion i rzeczy juris patronatus, przytym z uїywania 
jego krуlуw polskich w tym krуlestwie…” [[Rutski] 1621, s. 4]. 
Як жа пісьменнікі-палемісты адносіліся да праблемы ўжывання макаранізмаў? 

Прывядзем словы аўтара “Антапалогі” 1632 года Галасія Дзіпліца, накіраваныя 
супраць аўтара “Апалогіі” Мялеція Сматрыцкага: 

“A dla ozdoby teї kіaњж makaronizmy, jako je nazywaj№, abo mowy mieszanej uїywaж w takich 
pismach, co pielgrzym ten w skryptach swoich, іaciсskie sіowa wtracaj№c zwykі czyniж czкsto, co mi za 
rozs№dek? Niechaj czyta Knapiusza pod sіowy „mieszana mowa”, o makaronizmach. Azali siк nauczyж 
bкdzie mogі, їe mowк z mow№ bez potrzeby jest rzecz nieprystojna y naњmiewiska godna” [Diplic 1632, s. 
32]. 
Сапраўды, у „Апалогіі” Мялеція Сматрыцкага мы знойдзем самыя розныя тыпы 

макаранізмаў, якія і былі выкарыстаны для выкрыцця праваслаўных пісьменнікаў-
палемістаў Клірыка Астрожскага, Хрыстафора Філалета, Стэфана Зізанія, Тэафіла 
Арталога. Аднак, разам з чыста літаратурнай задачай, у Мялеція была яшчэ адна – 
канфесійна-тэалагічная. Тут для выкрыцця апанента вельмі часта выкарыстоўваецца 
прыём „argumentum ad personam”, пры якім так званая слоўная эквілібрыстыка давала 
большыя магчымасці для абразы апанента (“Ты не Арталог, а Крывалог”). Створаныя у 
выніку “барочнай алхіміі слова” трансфармаваныя словы гаварылі самі за сябе: “O 
wykroczyciele, a nie uczyciele, o talpy, a nie lampy, impostores, a nie pastores, episkoti, a nie episkopi” 
[[Smotrycki] 1610, л. 14 зв.]. 
Нярэдка для стварэння камічнага ці сатырычнага эфекта беларускія пісьменнікі і 

паэты звярталіся не толькі да дзвюхмоўнасці пры стварэнні макаранічнай мастацкай 
тканіны, але нават і да шасцімоўнасці. Такі прыклад прадстаўлены ў сатырычным 
творы антылютэранскай накіраванасці “Witanie na pierwszy wjazd z Krуlewca do 
Kadіubka Saskiego Wileсskiego Herr-Lutermarcha (Drukowano w Witembergu roku 1642, 
dnia wczorajszego)”.  
Прыведзеныя намі ўрыўкі з літаратурных твораў XVI-XVII стагоддзяў сведчаць пра 

тое, што феномен білінгвальнасці і макаранічнасці напрамую быў звязаны не толькі з 
чыста літаратурнымі задачамі, якія ставіў перад сабою пісьменнік, але і з жанрам, у 
рамках якога рэалізоўваліся гэтыя задачы.  

Літаратура  
[Пацей Іпацій] Гармонія, альбо Согласіе веры, сакраменътов и церемоней святое Восточъное 

Церъкви съ Костелом Рымъским. [Вільня, 1608]. 
Diplic Gelazyusz. Antapologia abo apologiey… zniesienie… B.m., 1632. 
Knappius Gregorius. Thesaurus polonolatinograecus, seu Promptuarium linguae Latinae et Graecae, 

Polonorum usui accomodatum. <…> Opera Gregorii Cnapii e Societate Jesu. Cracoviae, 1621. 
[Smotrycki Melecyusz] Supplicacia… B.m., 1623.  
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[Rutski Ioseph] Examen Obrony… Wilno, 1621.  
[Smotrycki Melecyusz] ΘΡΗΝΟΣ… Wilno, 1610.  

В. Несцяровіч (Віцебск, Беларусь) 
ЗВАРОТНАЯ ФОРМУЛА Ў КІТАБЕ ХІХ ст. 

Тэксты, з якіх сфарміраваны кітабы, і ў прыватнасці Кітаб Хасяневіча (1832), 
нярэдка ўтрымліваюць дыялогі. Сустракаюцца яны ў гісторыі аб смерці прарока 
Мухамеда, гісторыі аб Мар’яме – маці Ісуса Хрыста, у легендзе аб Міраджы і інш. 
Абавязковым атрыбутам кожнага дыялога з’яўляюцца зваротныя формулы, якія, 
акрамя прамога значэння, фарміруюць ва ўсім выказванні атмасферу даверу, шчырасці, 
шанавання, павагі. Экспрэсіўнае значэнне ўзмацняецца, калі ў зваротную формулу 
ўваходзяць назоўнікі мужчынскага роду ў клічнай форме. Увогуле, не заўважыць 
зваротных формул у кітабах нельга, гэта абавязковы атрыбут кожнага дыялога. Можна 
сказаць болей: зваротак – важнейшы элемент пабудовы тэксту. 
Разам з тым будова самой зваротнай формулы мае характар незакрытай 

канструкцыі. Больш таго, у яе пабудове ў поўнай меры адлюстравалася моватворчая 
дзейнасць перакладчыка(ў) і капіістаў, сутнасць якой заключаецца ў спалучэнні ў 
адной формуле элементаў некалькіх зваротных формул, выпрацаваных ва ўсходніх 
мовах (арабскай, цюркскіх) і ў беларускай. 
Самая простая структура зваротнай формулы – выклічнік і назоўнік. У якасці 

першага кампанента могуць ужывацца арабская клічная часціца йа (у тэкстах яна 
ўспрымаецца як выклічнік), цюркскі выклічнік і, беларускі выклічнік ай. У многіх 
выпадках яны ўзаемазамяняльныя і выкарыстоўваюцца паралельна: йа прарочэ 
(124а14), і мухаммед прарочэ (61а9), йа мухаммед (97б8), ай браце джэбра’іл (124б4), і 
браце джэбра’іл (95а1). Аднак пэўная пісьмовая традыцыя у іх выкарыстанні ўсё ж 
прасочваецца. Так, пашыранасць беларускага выклічніка ай можна патлумачыць 
агульным дамінаваннем у кітабах беларускай народна-дыялектнай асновы і свядомай 
арыентацыяй на яе кніжнікаў. Распаўсюджанасць цюркскага выклічніка і абумоўлена 
ўплывам цюркскіх крыніц, якія інтэнсіўна перакладаліся татарамі на Беларусі ў 
пазнейшыя гады іх эміграцыі. Клічная часціца йа ўжываецца радзей і, як правіла, з 
уласным імем прарока Мухамеда. Формула йа Мухаммед або йа Мухаммеду атрымала 
шырокае адлюстраванне ў тэфсірах [Suter 2004, с. 251 і наст.], у кітабах яна 
выкарыстоўваецца не без падтрымкі гэтай пісьмовай традыцыі. Выклічнікі і, ай 
валентна не рэгламентаваныя, яны могуць спалучаецца ў зваротнай формуле з любымі 
назоўнікамі. Перавага аднаго з выклічнікаў у адным тэксце можа быць патлумачана 
ўплывам папярэдняй крыніцы і густам перапісчыка. Так, у гісторыі аб смерці 
Мухамеда (сс 123б8 – 125а5) фіксуецца восем зваротных формул з выклічнікам ай, 
адна – з і, дзве – з йа, а шэсць ўвогуле ўжываюцца без выклічнікаў. У гісторыі аб 
Мар’яме, наадварот, перавага аддаецца цюркскаму выклічніку і.  
Другім кампанентам зваротнай формулы з’яўляецца назоўнік, часцей – 

мужчынскага роду ў клічнай форме.  
Назоўнікі мужчынскага роду, у тым ліку і арыенталізмы, ў клічнай форме ў Кітабе 

Хасяневіча пішуцца з канчаткамі -е, -а, -а(<-э), -у/-ю(<  -у). З канчаткам -е ўжываюцца 
агульныя і ўласныя назоўнікі з цвёрдай асновай: браце, посьле, хелопе, Адаме, 
Сюлеймане: пан бог мувил і посьле узьніми гелаву што табе трэба у мене ўсё гатове 
(114а6); пан бог рэк і адаме не прыближайсе да таго дзерава пшэничнага (80а1). 
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Выключэнне складае назоўнік сын, які афармляецца то са старым канчаткам -у, 
уласцівым былому скланенню на *ŭ, то з новым канчаткам -е: сыну – сыне. 
Канчатак -у маюць назоўнікі з асновай на велярныя г, к, х і зацвярдзелыя, канчатак -

ю(<-у) – з асновай на мяккі зычны: шэйху, сынку, спадару, гаспадару, тэварышу, 
ствурыцелу, крулу, джэбра’ілу: ай шэйху надта лудзей не страш пан бог сіла питаць 
не будзе (16а8); ай тэварышу там видзеў адзін энгел седзіць (100б6). Выключэнні 
датычацца назоўніка круль, які запісваецца то з канчаткам -у, то з канчаткам -е (пад 
уплывам форм з цвёрдай асновай): крулу – круле. Арыенталізмы – назвы найвышэйшых 
анёлаў пішуцца ў клічнай форме з канчаткам -у, які можа быць расчытаны як -ю, а 
канцавы зычны асновы кваліфікаваны як мяккі: эзьра’іл[ю], джэбраіл[ю]. Хутчэй за 
ўсё гэта і было арфаэпічнай нормай, аснова гэтых назоўнікаў заканчвалася мяккім [л’], 
на што ўскосна ўказвае канчатак –ю(<-у), уласцівы дадзенай катэгорыі назоўнікаў. 
Пацвярджэнне гэтаму знаходзім у афармленні арабскага назоўніка з мяккім канцавым 
асновы рэйсь ‘глава, начальнік’ у клічнай форме выключна з канчаткам –ю(<-у) – 
рэйсю. 
Назоўнікі з асновай на гістарычна мяккія шыпячыя фіксуюцца з канчаткам -а і яго 

графічным варыянтам -э – божа/божэ, ойча/ойчэ, прароча/прарочэ. У словаформах 
тыпу божэ, прарочэ апошні галосны можа быць расчытаны і як [а], тут ён абазначаны, 
паводле тэрміналогіі П.Сутэра, дэфектыўным спосабам – праз фатху=е (>э). 
Увогуле арыентацыя перапісчыка кітаба на граматычныя пісьмовыя нормы ў 

афармленні, прынамсі, назоўнікаў мужчынскага роду ў клічнай форме прасочваецца 
дастаткова акрэслена. Выключэнні, якія ўсё ж здараліся, знаходзяць лагічнае 
тлумачэнне. 
Можна сказаць, што і афармленне зваротных канструкцый у цэлым носіць характар 

імкнення выкарыстоўваць пісьмовыя стандарты, выпрацаваныя як у мове арыгіналаў 
(выклічнікі-арыенталізмы), так і ў мове-рэцэптары (напрыклад, клічная форма 
назоўнікаў муж.р.). Аднак канчаткова ў адзіную пісьмовую норму яно не 
сфарміравалася. Верагодна, яно і не магло сфарміравацца з-за спецыфікі самога 
пісьменства, у якім усходнія і славянскія (беларускія) моўныя традыцыі 
перакрыжоўваліся або спалучаліся, і ў першую чаргу – з-за свядомай арыентаванасці 
мусульманскіх кніжнікаў на мясцовыя гаворкі, у якіх зваротныя формулы заўсёды мелі 
багатае і разнастайнае структурнае афармленне. Кітаб Хасяневіча дэманструе гэта ў 
поўнай меры і адлюстроўвае не толькі простыя па структуры зваротныя формулы 
“выклічнік+назоўнік”, але і шэраг іншых канструкцый, якія маглі пашырацца, 
напрыклад, за кошт азначэння ці нават некалькіх азначэнняў, азначэння і назоўніка: 
сэхабейове мувили ай посьле наш твайе грахи [...] адпушчэни йест (18б18); нехай 
мувиць [...] чысты спадару божэ чыстайе вада твайе ачысьць цела майо грэшнайе 
(78а13); божэ мой гаспадару йестэм стварони с песку (84а6); тагды джэбра’іл рэк 
ай милосьціви божэ несьмертэлни усіх сьветоў стварыў (124б18). 
У зваротную формулу з выклічнікам або без яго маглі ўваходзіць адразу два 

назоўнікі – агульны і ўласны, адзін ці абодва ў клічнай форме: браце эзьра’ілу 
9124а15), ай браце джэбра’іл (124б4), і мухаммед прароча (61а9) і пад. У тых 
выпадках, калі формула будуецца з назоўнікаў жаночага ці ніякага роду або з назоўніка 
ў множным ліку, значэнне клічнай канструкцыі яна захоўвае дзякуючы ўжыванню 
выклічнікаў: ай местэ мекка (125а5), і адамськійе дзеці (80б17), і райськійе лудзі 
(26а7) і пад. 
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Увогуле ў Кітабе Хасяневіча фіксуецца каля паўтара дзесятка структурных тыпаў 
зваротнай формулы, афармленне якой спалучае элементы розных па паходжанні моў, 
тым самым дэманструецца яркі прыклад міжэтнічнага супрацоўніцтва на моўным 
узроўні. 

Літаратура 
Suter, Рaul. Alfurkan Tatarski: Der litauisch-tatarische Koran-Tefsir / Рaul Suter. – Kцln: Bцhlau Verlag, 

2004. – 555 с. 

Н. Паляшчук (Мінск, Беларусь) 
ВЫВУЧЭННЕ СТАРАБЕЛАРУСКАЙ 

ДЗЕЛАВОЙ ПІСЬМЕННАСЦІ Ў 2-ОЙ ПАЛОВЕ 20 СТ. 
Даследаванне дзелавой пісьменнасці, якая ахоплівае помнікі, створаныя ў 14-18 

стст., мае працяглую гісторыю, вызначаецца абгрунтаванымі вынікамі, якія сведчаць 
пра яе унікальнасць, значнасць у эвалюцыі беларускай мовы. Лінгвістычныя працы па 
гэтай праблематыцы адносяцца да наступных перыядаў: к. 19 ст.– пач. 20 ст.; у 20 ст. – 
20-я гг., 50-я гг. – с. 70-х гг., с. 70-х гг. – с. 90-х гг.; с. 90-х гг. 20 ст. – пач. 21 ст. 
Асабліва актывізуецца вывучэнне старабеларускай дзелавой пісьменнасці з 2-ой 

пал. 20 ст. Працы гэтага перыяду размяркуем па трох групах: даследаванні, у якіх 
дзелавыя помнікі 1) разглядаліся як важнейшыя крыніцы ў гісторыі беларускай 
літаратурнай мовы; 2) з’явіліся матэрыялам апісання пэўнага ўзроўню мовы ў 
дыяхранічным аспекце; 3) працы па мове канкрэтнага тэксту дзелавога зместу. 

1. Раздзелы аб ролі помнікаў у працэсе развіцця беларускай мовы змяшчаюцца ў 
манаграфіях Л.Шакуна Гісторыя беларускай літаратурнай мовы і А.Жураўскага 
Гісторыя беларускай літаратурнай мовы. Л.Шакун абгрунтоўвае неабходнасць 
вывучэння дзелавых тэкстаў як крыніц гісторыі мовы, на што ўказвае максімальнае 
адлюстраванне ў іх моўных рыс сваёй эпохі і шырокія грамадскія функцыі дзелавой 
пісьменнасці, яе ўплыў на мову свецка-мастацкіх і рэлігійных твораў*. Вучоны 
вызначае стылёвыя паказчыкі дзелавых тэкстаў (стандартызаванасць, наяўнасць 
тэрміналогіі); заўважае захаванне ў помніках 14-15 стст. старажытнарускіх традыцый і 
большую ступень збліжэння з народнай мовай у тэкстах 16 ст. У заключэнні робіцца 
выснова: “У практыцы дзелавой перапіскі выпрацоўваліся і вызначаліся характэрныя 
рысы старабеларускай літаратурнай мовы, заснаваныя на выкарыстанні зберажоных 
пісьмовых традыцый і асаблівасцей народнай гаворкі” [Шакун 1984, с. 104]. Гэта 
думка дамінуе і ў манаграфіі А.Жураўскага, якая адрозніваецца ад папярэдняй 
глыбокім апісаннем арфаграфіі, граматыкі, лексікі помнікаў. Агульная эвалюцыя 
дзелавой пісьменнасці яскрава прадстаўлена дзякуючы ўсебаковаму моўнаму аналізу 
тэкстаў, розных у жанравых, храналагічных і лакальных адносінах (Кніга 
маршалкоўскага суда 1510-1517 гг., Кніга Віцебскага земскага суда 1533-1540 гг., 
Кніга канцылярыі караля Сігізмунда ІІІ 1615-1618 гг., Статут ВКЛ 1588)*. А.Жураўскі 
пераканаўча даводзіць, што “дзяржаўнае значэнне мовы павінна ставіцца ў адзін рад з 
яе літаратурнай роляй у выпрацоўцы і пераўтварэнні яе з жывых народных гаворак у 
моцную і развітую дзяржаўна-літаратурную мову” [Жураўскі 1967, с. 262]. 

                                                   
* Гл. таксама Шакун, Л.М. Помнікі дзелавой пісьменнасці як крыніцы гісторыі беларускай літаратурнай мовы / 
Л.М.Шакун // Лексікалогія і граматыка. – Мінск, 1969. – С. 200-211. 
* Гл. таксама Жураўскі, А.І. Каштоўныя крыніцы па гісторыі мовы / А.І.Жураўскі // Роднае слова. – 2004. – № 8. – 
С. 29-32. 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 115 

2. Звесткі аб марфалагічных асаблівасцях дзелавой пісьменнасці ўтрымліваюцца ў 
калектыўных даследаваннях, манаграфіях**, артыкулах і дысертацыях Г.Арашонкавай, 
Э.Блінавай, А.Груцы, А.Жураўскага, І.Каралёвай, А.Крывіцкага, Р.Піўтарака, 
А.Яновіч, С.Якаўлева і інш., у якіх адзначаецца дэмакратызацыя марфалагічнага ладу 
дзелавых помнікаў, уніфікаванасць і спрошчанасць выражэння склонавых і 
спрагальных форм, іх адпаведнасць народнай мове. Сінтаксіс дзелавых помнікаў у 
агульных рысах апісаны ў Нарысах па гісторыі беларускай мовы і кнізе А.Груцы 
Развіццё складаназалежнага сказа ў беларускай мове. Працы па дыяхранічным 
словаўтварэнні П.Вярхова, М.Паўленкі, М.Прыгодзіча даюць пэўнае ўяўленне пра 
сістэму дэрывацыйных сродкаў, спосабы дэрывацыі ў дзелавых помніках. 
Функцыянальная роля літар у дзелавой пісьменнасці, нормы правапісу, заснаваныя на 
этымалагічным і фанетычным прынцыпах, асветлены ў манаграфіі А.Булыкі Развіццё 
арфаграфічнай сістэмы беларускай мовы. Слоўнікавы склад помнікаў на належным 
узроўні ахарактарызаваны ў даследаваннях прадметна-тэматычных груп лексікі*. 
Багацце лексічнай сістэмы дзелавой мовы неаспрэчнае: у помніках прадстаўлена каля 
20 тэматычных груп лексікі, разгледжана паходжанне, семантычны аб’ём, 
парадыгматычныя адносіны паміж імі, пры гэтым даказана залежнасць размеркавання 
лексем па тэматычных групах ад жанру тэксту. Помнікі дзелавой пісьменнасці 
ўяўляюць прыдатны матэрыял для апісання запазычанай лексікі, шляхоў яе 
пранікнення, адаптацыі, гістарычнай перспектывы. Гэта выразна адлюстравана 
А.Булыкам, А.Жураўскім, В.Галай, І.Чартко і інш. 
Самыя надзейныя звесткі па гістарычнай анамастыцы даюць дзелавыя помнікі: 

онімы ў іх зафіксаваны асабліва шырока, паколькі афармленне гаспадарча-юрыдычных 
адносін вымагала поўнай ідэнтыфікацыі асобы і месца яе пражывання. Працы 
М.Бірылы, А.Усціновіч, В.Ляшкевіч, З.Шведавай, Ю.Юркенаса, І.Капылова, 
В.Міцкевіч – важкі ўнёсак у даследаванне антрапаніміі і тапаніміі дзелавых тэкстаў. 
Фразеалагізмы дзелавой пісьменнасці апісаны ў манаграфіі А.Аксамітава Беларуская 
фразеалогія, вызначана іх паходжанне, тэматычныя групы. На матэрыяле дзелавых 
помнікаў грунтуюцца працы па міжмоўных кантактах, на што звярталі ўвагу 
У.Анічэнка, М.Булахаў, А.Золтан, І.Козыраў, Л.Судавічэне, Т.Трафімовіч. У артыкулах 
Т.Трафімовіч, Н.Паляшчук матэрыял дзелавых тэкстаў разглядаецца з пазіцый 
анамасіялогіі, г.зн. адзінкі мовы апісваюцца як сродкі намінацыі, прызначаныя для 
перадачы сфарміраваных паняццяў носьбітаў мовы аб акаляючым свеце. 

3. Вартасць даследаванняў моўных асаблівасцей асобных дзелавых помнікаў 
відавочная, таму што лінгвістычнае абгрунтаванне пэўнага тэксту дазваляе вызначыць 
                                                   
** Гл., напр., Нарысы па гісторыі беларускай мовы / А.Я.Бірала, М. Г. Булахаў, М.А.Жыдовіч і інш. – Мінск: 
Вучпедвыд, 1957. – 452 с.; Булыка, А.М., Жураўскі, А.І., Крамко, І.І. Гістарычная марфалогія беларускай мовы. 
– Мінск: Навука і тэхніка, 1979. – 328 с.; Мова беларускай пісьменнасці 14-18 стст. / Булыка А.М., Жураўскі 
А.І., Крамко І.І., Свяжынскі У.М. – Мінск: Навука і тэхніка, 1988. – 319 с.; Жыдовіч, М.І. Назоўнік у беларускай 
мове / М.І.Жыдовіч. – Мінск: Выд-ва БДУ, 1969. – 230 с.; Булахаў М.Г., Гісторыя прыметнікаў беларускай мовы 
14-18 стст. Ч. 2: Сінтаксічны нарыс / М.Г.Булахаў. – Мінск: Выд-ва БДУ, 1971. – 294 с.; Булахаў М.Г. Гісторыя 
прыметнікаў беларускай мовы. Ч. 3: Лексікалагічны нарыс / М.Г.Булахаў. – Мінск: Выд-ва БДУ, 1973. – 294 с.; 
Янкоўскі, Ф.М. Гістарычная граматыка беларускай мовы / Ф.М.Янкоўскі. – 3-яе выд., выпр. – Мінск: Вышэйшая 
школа, 1983. – 301 с. 
* Гэту тэму распрацоўвалі В.Бекіш, І.Будзько, Н.Гілевіч, З.Даунене, Дз.Еўтухоў, З.Зяневіч, Т.Казачонак, 
Л.Кацапаў, В.Купрэенка, М.Корчыц, У.Лазоўскі, Н.Мордас, Н.Памецька, К.Скурат, А.Шыкаловіч, Э.Ялоўская. 
Гл. таксама: Гістарычная лексікалогія беларускай мовы / рэд. А.Я.Баханькоў, А.І.Жураўскі, М.Р.Суднік. – 
Мінск: Навука і тэхніка, 1970. – 340 с. 
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яго гістарычнае месца, садзейнічае вырашэнню пытанняў станаўлення і развіцця 
беларускай мовы. У працах 2-ой пал. 20 ст. аналіз мовы помнікаў абмяжоўваўся 
пераважна адным моўным узроўнем. Так, графіка і арфаграфія Кнігі Каўнасаўскага 
земскага суда апісаны А.Антановічам, марфалагічны лад Кнігі судовых спраў 
разглядаўся Г.Паповай, Статута ВКЛ 1529 – Т.Уласавай, Статута ВКЛ 1588 – 
Т.Кцітаравай, кніг Метрыкі ВКЛ – У.Анічэнкам, сінтаксічны лад Слонімскіх актаў 
даследаваны І.Крамко, Кнігі судовых спраў – Л.Елісеевай, лексіку Статута ВКЛ 1588 
вывучалі М.Закар’ян, М.Новік, Кнігі судовых спраў – В.Сташайцене. Толькі тры 
помнікі з'явіліся аб'ектамі комплекснага лінгвістычнага аналізу: Статут ВКЛ 1529 
(Ю.Мацкевіч, 1946 г.), Трыбунал (1586) (Н.Паляшчук, 1999 г.), Вісліцкі статут 
(В.Зіманскі, 2002 г.). У дзвюх апошніх работах разгледжаны графіка-арфаграфічныя, 
марфалагічныя, лексічныя асаблівасці тэкстаў, адзначана іх агульнадзяржаўнае 
прызначэнне і функцыянаванне, якое садзейнічала замацаванню іх як прыкладаў 
адбору моўных сродкаў, узору літаратурна-пісьмовай мовы адпаведна ў 15 і 16 стст.  
Такім чынам, плённыя вынікі дасягнуты ў апісанні марфалагічнага ладу і 

слоўнікавага складу дзелавых помнікаў. Між тым даследчыцкай увагі патрабуе 
сінтаксіс дзелавой пісьменнасці, далейшы моўны аналіз асобных тэкстаў, увядзенне ў 
навуковы зварот новых крыніц з улікам іх лінгвістычнай змястоўнасці. Вынікі 
папярэдніх прац беларускіх і замежных мовазнаўцаў-медыявістаў складаюць важкі 
падмурак для даследавання старабеларускай дзелавой пісьменнасці як у новых, так і 
традыцыйных аспектах. 

Літаратура  
Жураўскі – Жураўскі, А.І. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы. Т.1. / А.І. Жураўскі – Мінск : 

Навука і тэхніка, 1967. – 372 с.  
Шакун – Шакун, Л.М. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы: вуч. дапаможнік / Л.М.Шакун. – 

2-е выд. – Мінск: Універсітэцкае, 1984. – 319 с. 

Р. Петкявичюс (Будапешт, Венгрыя) 
СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С ОСНОВОЙ НА -І  

В «ДЕЯНИЯХ АПОСТОЛЬСКИХ» «АПОСТОЛА»  
Ф. СКОРИНЫ  (1525 Г.) 

1. Нормы литературного языка отражаются в грамматиках и словарях, появлению 
которых предшествуют издания разных текстов.  
Рукописные и первопечатные восточнославянские религиозные тексты XV-XVI в.в. 

подготовили почву для грамматик Лаврентия Зизания10 (1596 г., Вильня) и Мелетия 
Смотрицкого11 (1619 г., Евье). 
Целью нашей работы является анализ склонения существительных с основой на -i, 

выбранных из «Деяний апостольских» «Апостола», изданного восточнославянским 
первопечатником Франциском Скориной в 1525 г. в Вильне, в сравнении с описанием 
этого типа существительных в грамматиках Л. Зизания и М. Смотрицкого. 
Материалом для анализа послужили факсимильное немецкое издание «Апостола» 

Ф. Скорины12 и цифровой вариант оригинала, находящегося в библиотеке 
                                                   
10 Зизаній-Тустановський, Л.І. Грамматіка словεнска: Съвεр(ъ)шεн(ъ)на(г)[о] искуства осми частій слова, и 
ины(х) ну(ж)дны(х). Новω съста(в)ле(н)на Л. Z. – Вільня. – 1596. С. 92. – Режим доступа: 
http://izbornyk.narod.ru/zyzgram/zy.htm [= Зиз]. 
11 Смотрицький, М. Граматика слов’янська. Єв’є. – 1619. С. 251. – Режим доступа: 
http://izbornyk.narod.ru/smotrgram/sm.htm [= Смт]. 
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Вильнюсского университета (БВУ), в котором из 162 страниц (=81 арк.) «Деяний 
апостольских» отсутствуют – 96 (1-9; 13-98), перепутано – 2 (103, 104 с 105, 106) 13. 

2.1. В грамматике Л. Зизания анализируемые нами имена существительные с 
основой на -i женского рода, оканчивающиеся на мягкий редуцированный -ь êAñòü 
Зиз:30а-31аб и на твердый редуцированный -ъ íAùú Зиз:30а-31аб, относятся ко второму 
типу склонения из десяти и мужского рода, оканчивающиеся на мягкий 
редуцированный -ь âúïëü, œã≡íü Зиз:38а относятся к шестому типу склонения, где 
представлены существительные с основой на -(j)o, оканчивающиеся на твердый 
редуцированный -ъ ñýâ«åðú Зиз:36б-37а, öhðú Зиз:38а и на мягкий редуцированный -ь 
êAíü Зиз:36б-37а, а также существительные среднего рода на -е ìAðå, ñïUñNíèiå 
Зиз:37аб-38а.  

2.2. В грамматике М. Смотрицкого имена существительные с основой на -i 
женского рода, оканчивающиеся на мягкий редуцированный -ь çhïîâýäü Смт:59аб, 
относятся к третьему типу склонения из пяти и мужского рода, оканчивающиеся на 
мягкий редуцированный -ь ïóò«ü, ãä$ü Смт:72б, относятся к четвертому типу 
склонения, где представлены существительные с основой на -(j)o âðh÷ü, öhðü, ìN÷ü, 
âAïëü, êëB÷ü, ïëèùü Смт:71б-72а, на -i и на согласный, оканчивающиеся только на 
мягкий редуцированный -ь, êAðåíü, êhìåíü, äåíü, ïëhìåíü Смт:71а, а также pluralia tantum 
ëdäiå Смт:73а. 

2.3. В современной учебной литературе, посвященной описанию старославянского 
языка [Baleczky, Hollos 1973, с. 107-109; Кривчик, Можейко 1985, с. 97-100; Груцко 
2004, с. 123-127] и исторической грамматики [Янович 1986, с. 137-138, 140; Янкоўскi 
1989, с. 150, 153], к этому типу склонения относятся имена существительные женского 
рода, имеющие в именительном падеже единственного числа окончание мягкого 
редуцированного -ь (вьсь ‘село’, кость, длань, мышь и т.п.), и мужского рода (гость, 
господь, гвоздь и т.п.). К этому типу склонения относятся существительное 
множественного числа людие и существительные двойственного числа очи, уши. 

3. В подготовленном нами словаре-индексе «Деяний апостольских» «Апостола» Ф. 
Скорины 1525 г. зафиксировано 51 имя существительное с основой на -i: 44 лексемы 
женского рода, 4 – мужского, 1 – pluralia tantum и 2 – двойственного числа. 

3.1. Существительные женского рода без суффикса – 24: (верв)-ь ‘ремень’ 1×, 
(вeшч)-ъ 1×, (вест)-ь 1×, (власт)-ь 3×, (двер)-ь 11×, (ерес)-ь 5×, (желч)-ъ 1×, (заповед)-
ь ‘приказ’ 1×, (лест)-ь 1×, (моц)-ъ 1× ‘сила’, (мысл)-ь 2×, (ношч)-ъ 15× и полу-(ношч)-ъ 
3×, (област)-ь 5×‘регион, власть’, (обув)-ь 1×, (помошч)-ъ 1×, (постел)-ь 2×, (плот)-ь 
4×, (сен)-ь 1× и вариант (стен)-ь 1× ‘тень’, (скорб)-ь 5×, (смерт)-ь 5×, (совест)-ь 2×, 
(част)-ь 4×; с суффиксом -ел- – 2: (гыб)-ел-ь 1× и по-(гиб)-ел-ь; с суффиксам -зн- – 2: 
(бол)-е-зн-ь 1×, (жи)-зн-ь 1×, с суффиксом -ост/ест- – 13: (горд)-ост-ь 1×, (гор)-ест-ь 
1×, (зл)-ост-ь 2×, (крот)-ост-ь 1×‘снисхождение’, (мил)-ост-ь 3×, (мож)-н-ост-ь 
‘благочестие’ 1×, (мудр)-ост-ь 1× и пре-(мудр)-ост-ь 3×, (пильн)-ост-ь 1× 
‘тщательность’, (рад)-ост-ь 6×, (цел)-ост-ь 1×, (юн)-ост-ь 1×, (яр)-ост-ь 1×, с 
суффиксом -т- – 3: (благода)-т-ь 6×, (напас)-т-ь 1×, (памя)-т-ь 1×.  
                                                                                                                                                                                  
12 Biblia ruska, vyložena doktorom Franciskom Skorinoju (Prag, 1517—1519): Kommentare; Apostol (Wilna, 1525): 
Facsimile und Kommentar/ Herausgegeben von HANS ROTHE und FRIEDRICH SCHOLZ. – Paderborn etc.: 
Ferdinand Schöningh, 2002. – 1048 s.: С. 233–921. [= СкA:РШ]. 
13 C. 1-9 = C. 235-244 СкA:РШ; C. 13-98 = C. 247-322 СкA:РШ; C. 103-104 = C. 327-328 СкA:РШ, C. 9-10 БВУ; C. 
105-106 = C. 329-330 СкA:РШ, C. 7-8 БВУ. 
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3.2. Существительные мужского рода: (господ)-ь ‘бог, господин’ 80×, (звер)-ь 1×, 
(пут)-ь 17×, (ог(o)н)-ь 4×. 

3.3. Существительные pluralia tantum (люд)-и 50× ‘люди, народ’ и двойственного 
числа (оч)-и 7×, (уш)-и 5×. 

4.1. Именительный падеж. 
4.1.1. Существительные с основой на -i женского рода в именительном падеже 

единственного числа оканчиваются: 
а) на мягкий редуцированный -ь или надстрочным знаком 7: ïëAòü Зиз:31б, ïëAòü 

Смт:59б, Деян 2,26: ïëîü ìîя вúSεëè7|ñÿ СкA:РШ25017-18; ì‰ëîñòü Зиз:31б, ìBëîñòü 
Смт:59б, Деян 4,33: ìèëU$ü | вεëèÿ áûëя СкA:РШ26111-12; ðˆäîñòü Зиз:31б, ðhäîñòü 
Смт:59б, Деян 8,8: áû|Sü ðяäîñ7ü вεëèÿ СкA:РШ2797-8, ÷hñòü Смт:59б, Деян 
23,6: ε÷äèíя ÷яSü ºΣ∗ СкA:РШ3584/БВУ384; ñêAðáü Смт:59б, Деян 7,11: ¢Sêîð7áü | 
вεëèÿ (СкA:РШ27120-2721); Деян 21,31: вîçûäε вεSü СкA:РШ35110/БВУ3110; Деян 
24,16: SîвεSü ¢ìεè СкA:РШ36414/БВУ4414; Деян 5,15: Sεí7 | œSεíèü 
СкA:РШ2642-3; Деян 7,44: Sε|íü Sвεäεíèÿ áÿøε СкA:РШ2764-5; Деян 9,14: ¢ìя7 
вëяU$ü СкA:РШ2858; 
б) на твердый редуцированный -ъ после шипящих согласных [ш], [ч] (у Скорины и 

Зизания): íAùú Зиз:30а, Деян 27,27: ¢ ‡|êæ7 ÷εûðíя äεñÿяÿ íîùú áûSü 
СкA:РШ37812-13/БВУ5812. Сравните: им. п. âNùü Смт:59б и ˚вεùú = вин. п. Деян 5,4: 
ïîëîæèëú ε÷Sè ... | вεùú Sè¼ СкA:РШ26215-16 .  
В анализируемом материале у Зизания, в отличие от Скорины и Смотрицкого, 

отображено затвердение [р], например, принадлежащие к восьмому типу склонения на 
согласный слова äùNðú Зиз:41б и äâNðú Зиз:41б. Сравните: им. п. ˚äвεðü = вин. п. Деян 
14,27: ∑вεð7çε ïîãяíîì7 äвεðü вεðû СкA:РШ31415. 
Существительные с основой на -i мужского рода в именительном падеже 

единственного числа оканчиваются на мягкий редуцированный -ь или надстрочным 
знаком 7: ïóò«ü Смт:72б, Деян 22,4: Siè ïóü ãîíèõ7 äяæε| äîSìεð7è СкA:РШ35313-

14/БВУ3313-14), Деян 2,28: ε÷Sè ï7 | æèвîя СкA:РШ25020-2511; òAé Ãä$ü Смт:72б, 
Деян 1,21: ¢çûäε вíяSú ãä$ü iS˜ú СкA:РШ24614/БВУ214 (всего встречается в 
«Деяниях апостольских» 24×); âúïëü, œã≡íü Зиз:38а. Сравните: им. п. ˚œãíü = вин. п. 
Деян 28,5: œðÿñú ε÷õèäí7 вîœãíü СкA:РШ38117/БВУ6117. 

4.1.2. Существительные с основой на -i женского рода в именительном падеже 
множественного числа имеют окончание -и: Деян 5,17: вîSяв7æε я÷ðõèε÷ðε© ¢ вSè 
Síèìú Sùε | ε÷ðεSè СкA:РШ2647-8); í¡ùè / ê¡ñòè Зиз:31а; òRÿ çhïîâýäè Смт:59б. 
Существительные с основой на -i мужского рода в именительном падеже 

множественного числа у Скорины и у Смотрицкого имеют окончание -иє: òRè ÃîñïAäiå 
Смт:72b), Деян 4,34: ε÷ëèöè áûøя ãîSïî|äèº Sεëîì7, ¢ëè äîìîìú СкA:РШ26113-14. 
Существительное pluralia tantum люди имеет два вариантных окончания -иє и -и: 

ëdäiå Смт:73а, Деян 3,11: ïðèεêîøя êíèìя | вSè ëþäèº СкA:РШ25420-2551 (всего 
встречается в «Деяниях апостольских» 5×); Деян 18,10: ëþ|äè ìíý Sü ìíîçè вîãðяäε 
Sεìú СкA:РШ33220-3331/БВУ1220-131. 

4.1.3. Существительные с основой на -i двойственного числа в именительном 
падеже у Скорины и у Зизания только женского рода с окончанием -и: Деян 16,26: 
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∑|вεðçîøεñÿæε я÷áèº вñε äвεðè СкA:РШ32410-11/БВУ410-11, íAùè/êAñòè Зиз:31a, а у 
Смотрицкого – -Ђ: òý çhïîâýäý Смт:59b.  
А слово уши принадлежит к существительным с основой на согласный с 

суффиксом -ес- и имеет в именительном падеже окончание -ы: Деян 7,51: ¢ íεœáðεçяíè 
| Sεð7äöè ¢ o££øεSû СкA:РШ27619-20. 

4.2. Винительный падеж. 
4.2.1. В анализируемом материале форма существительных с основой на -i женского 

рода единственного числа винительного падежа совпадает с формой именительного 
падежа и оканчивается: 
а) на мягкий редуцированный -ь или надстрочным знаком 7: êAñòü Зиз:31a; òód 

çhïîâýäü Смт:59а, Деян 17,15: ïðèεìøε çяïîвεäü СкA:РШ32811/БВУ10(8)11; Деян 10,4: 
вúçûäîøя íяïяìεü СкA:РШ2902; Деян 15,3: ÷èíÿõ ðяäî|Sü СкA:РШ31511-12; Деян 
24,14: ãë˜þü ε÷ðεñü СкA:РШ3648/БВУ448; Деян 25,16: ∑äяè ... | ... íяïîãèáεë7 
СкA:РШ36815-16/БВУ4815-16; Деян 26,10: œáëяSü ïðièì7 СкA:РШ37120/БВУ5120; Деян 
3,16: äяëя ε÷ìó вSþ öεëîñ7ü Sè¼ СкA:РШ25517; Деян 5,2: ïðèíεñú ÷яñ7ü 
СкA:РШ26210, Деян 7,10: ¢ äяëú ε÷|ìó ëяSê, ¢ ìäðîS СкA:РШ27115-16; Деян 7,33: 
¢ç© œáвü Síîã7 вîèΞ СкA:РШ27411; Деян 14,27: ∑вεð7çε ïîãяíîì7 äвεðü вεðû 
СкA:РШ31415 (всего встречается в «Деяниях апостольских» 2×); Деян 2,31: я÷íè ïëîü 
ε÷ãî вèäε ¢Sëεíèÿ СкA:РШ25111 (всего встречается в «Деяниях апостольских» 2×); 
Деян 25,1: ôεSæε ïðièìø вëяSü СкA:РШ36611/БВУ4611 (всего встречается в 
«Деяниях апостольских» 2×); 
б) на твердый редуцированный -ъ или надстрочным знаком 7 после шипящих 

согласных [ш], [ч] (у Скорины и Зизания): Деян 23,11: вîíя Sявø¼æε íîùú 
СкA:РШ3591/БВУ391 (всего встречается в «Деяниях апостольских» 3×); Деян 5,4: 
ïîëîæèëú ε÷Sè ... | вεùú Sè¼ СкA:РШ26215-16; Деян 27,23: вîSè¼ íîù7 
СкA:РШ3785/БВУ585, Деян 26,22: ïîìîù7 æε | óë÷èϖ7 ∑áîγя СкA:РШ3739-10/БВУ539-

10. 
Существительные с основой на -i мужского рода в винительном падеже 

единственного числа оканчиваются на мягкий редуцированный -ь или надстрочным 
знаком 7: Деян 28,2: вîç7íεèвøèóáî | œãîíü СкA:РШ3818-9/БВУ618-9, Деян 28,5: 
œðÿñú ε÷õèäí7 вîœãíü СкA:РШ38117/БВУ6117 (всего встречается в «Деяниях 
апостольских» 4×); Деян 24,14: вúïü … ãë~þü ε÷ðεñü СкA:РШ3648/БВУ448 (всего 
встречается в «Деяниях апостольских» 4×); Деян 8,26: íяïó7 | Sõîäÿùiè 
СкA:РШ28110-11, а также на -а: Деян 9,27: íяïè вèäε ãä$я СкA:РШ2873 (всего 
встречается в «Деяниях апостольских» 5×). 

4.2.2. Существительные с основой на -i женского и мужского рода и 
существительное pluralia tantum люди в винительном падеже множественного числа 
имеют окончание -и: òaÿ çhïîâýäè Смт:59б; í¡ùè / ê¡ñòè Зиз:31a; Деян 2,24: вîSêðεSè, 
ðяçðýøèвú áîëεçíè Sìεðú|7íûÿ СкA:РШ25011-12; Деян 16,27: вèäεëú ∑вεð7Sû äвεðè 
ε|ìíèöε СкA:РШ32413-14/БВУ413-14 (всего встречается в «Деяниях апостольских» 3×); 
Деян 11,6: вèäεõú ÷ε|7вεðîíîãèº çвεðè çεì7ëè СкA:РШ29613-14; ëdäè Смт:73а, 
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Деян 21,28: íяëþäè ... | ... ó÷è СкA:РШ3511-2/БВУ311-2 (всего встречается в 
«Деяниях апостольских» 5×). 

4.2.3. Существительные двойственного числа в винительном падеже имеют 
окончание -и: íAùè / êAñòè Зиз:31a; Деян 26,18: ∑вîðèè œ÷è èΞ 
СкA:РШ37219/БВУ5219 (всего встречается в «Деяниях апостольских» 3×); Деян 7,57: 
çяûêяõ óøè Sвîº СкA:РШ27713-14 (всего встречается в «Деяниях апостольских» 2×), а 
у Смотрицкого – -Ђ: òý çhïîâýäý Смт:59б. 

4.3. Звательный падеж.  
4.3.1. Существительные единственного числа в звательном падеже имеют 

окончание -и: q çhïîâýäè Смт:59а; Деян 1,24: ðεêîøя, û ãî||Sïîäè Sεð7öεвèä7÷ε вSεõú 
СкA:РШ24620-2471/БВУ220-(31); Деян 22,8: я÷çú|æε ∑вεùяõ7 ê7î ε÷Sè ãä$è 
СкA:РШ3543-4/БВУ343-4, (всего встречается в «Деяниях апостольских» 16×), а у 
Зизания оканчиваются на твердый или мягкий редуцированный -ъ/-ъ íAùú / êAñòü 
Зиз:31a. 

4.3.2. В славянских языках функцию звательного падежа во множественом числе 
выполняет именительный в женском роде с окончанием -и: q çhïîâýäè Смт:59б; í¡ùè / 
ê¡ñòè Зиз:31b, а в мужском и pluralia tantum – с окончанием -иє: q  Ãä$iå Смт:73а, Деян 
16,30: вîíú ðε|÷ε, ãîSïîäèº ÷7îìè ïîäîáяε÷ü в÷èíèè СкA:РШ32419-20/БВУ419-20; q ëdäiå 
Смт:73а. 

4.4. Родительный падеж. 
4.4.1. Существительные женского рода в родительном падеже единственного числа 

имеют окончание -и: òî½ çhïîâýäè Смт:59а; Деян 20,24: çяSвεäεεëü|вîвяè ε÷ввяí7ãεëε 
áë˜ãîäяè áîæèÿ СкA:РШ34418-19/БВУ2418-19 (всего встречается в «Деяниях 
апостольских» 2×); íAùè / êAñòè Зиз:30б; Деян 23,23: вúðεiè ÷яSú íîùè 
СкA:РШ3611/БВУ411 (всего встречается в «Деяниях апостольских» 2×); Деян 20,7: 
ïðîäîë7æèëú ... äîïî|ëíîùè СкA:РШ34211-12/БВУ2211-12; Деян 26,18: ∑ìîöè Sяяíèíû 
êîáîã СкA:РШ37220/БВУ5220; Деян 13,10: œ ¢Sïîë7|íεíý ... ¢вñÿêèÿ çëîU$è СкA:РШ3052-3; 
Деян 13,10: œ ¢Sïîë7|íεíý вñÿêèÿ ¢ëüSè СкA:РШ3052-3, Деян 19,28: ¢Sïîë7|íèøεñÿ 
‡ðîSè СкA:РШ33910-11/БВУ1910-11; Деян 20,32: ïðεäя¼ вяSú ... áîãîвè, ¢ Sëîв ìè|ëîSè 
ε÷ãî СкA:РШ34517-18/БВУ2517-18, Деян 23,34: Sïûяë7 ∑êîε÷ÿ œáëя|Sè ºΣ∗ 
СкA:РШ3624-5/БВУ424-5; Деян 26,4: Æèèε`áî ... | ... ∑ŒíîSè СкA:РШ3715-6/БВУ515-6; 
Деян 27,22: áä7ε äîáðîº ìûSëè СкA:РШ3783/БВУ58; Деян 27,22: íεáäεü ãûáεëè 
(СкA:РШ3784/БВУ584; Деян 5,20: ãë˜èε ëþäεìú вñÿ Sëîвя æè|ç7íè Sεÿ СкA:РШ26413-

14; Деян 6,3: ¢Sïîë7íεíûΞ … ïðεì|äðîSè СкA:РШ26810-11; Деян 9,34: вîñ|яíè ¢ ïîSεëè 
Sîáý СкA:РШ28719-20, Деян 11,19: ðîçúáεã7ëèñÿ äëя | Sêîð7áè СкA:РШ2983-4 (всего 
встречается в «Деяниях апостольских» 2×); Деян 12,14: ∑ðяäî|Sè íε∑вεð7çε 
СкA:РШ30119-20 (всего встречается в «Деяниях апостольских» 2×); Деян 24,5: 
çяSïíèêяæε íяçîðε¢Sêîº ε÷|ðεSè СкA:РШ3637-8/БВУ437-8 (всего встречается в 
«Деяниях апостольских» 2×); Деян 8,21: íεSüè ÷яSè СкA:РШ28017 (всего 
встречается в «Деяниях апостольских» 2×); Деян 22,4: Siè ïóü ãîíèõ7 äяæε | äîSìεð7è 
СкA:РШ35314/БВУ3314 (всего встречается в «Деяниях апостольских» 6×). 
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Существительные мужского рода в родительном падеже единственного числа 
имеют, как и существительные женского рода, окончание -и: ïóò© не⇔жели ïóò½ 
Смт:72б; Деян 9,2: çíяøîëú Sεãî ïè Sbùûÿ СкA:РШ28317, а также под влиянием 
основы на -о –окончание -a: ò îã§ Ãä$à Смт:72б; Деян 20,24: ïðíя÷õú ∑ãä$я iS˜я 
СкA:РШ34418/БВУ2418 (всего встречается в «Деяниях апостольских» 18×). 

4.4.2. Существительные женского и мужского рода в родительном падеже 
множественного числа имеют окончание -ий и/или -ей: òýõú çhïîâýäié Смт:59б и 
òýõú ÃAñïîäåé Смт:72б; í¡ùié / ê¡ñòié или í¡ùåé / ê¡ñòåé Зиз:31a; Деян 7,10: ∑вñεõ7 
Sêîð7áiè СкA:РШ27115; Деян 13,10: íε|ïðεU$яε÷øè ðяç7вðяùяè ïiè ãä$üíÿ ïðявû|ª 
СкA:РШ3054-6. 
Существительное pluralia tantum люди имеет окончание -ей: ëþäNé Смт:73a, Деян 

26,17: ∑ëþäε© СкA:РШ37218/БВУ5218 (всего встречается в «Деяниях апостольских» 
14×). 

4.4.3. Существительные двойственного числа в родительном падеже оканчиваются 
на -ию: Деян 1,9: œáëяêú ïîäÿ‡ú | ε÷ãî ∑œ÷è¼ èΞ СкA:РШ24417-18 (всего встречается в 
«Деяниях апостольских» 2×). 

4.5. Дательный падеж. 
4.5.1. В анализируемом материале существительные женского рода в дательном 

падеже единственного числа оканчиваются на -и: òAé çhïîâýäè Смт:59а; íAùi / êAñòi 
Зиз:31a; Деян 15,40: Ïявεëúæε | ... ¢ çûäε ïðεäяíú áë˜ãî|äяè áîæèε÷è СкA:РШ32010-12 
(всего встречается в «Деяниях апостольских» 2×); Деян 6,10: íεìîæяõ ïðî|èвèèSÿ 
ïðεìäðîSè СкA:РШ2699-10 (всего встречается в «Деяниях апостольских» 2×). 
Существительные основы на -і мужского рода оканчиваются на -и (ср. с женск. 

род.), и на -у (основы на -о) или -еви (основы на -ŭ): Деян 18,25: Sε© áûëú íяSявëεí7 
ïè ãä$üíþ СкA:РШ33419/БВУ1419; ò îì¾ Ãä$ó / Ãä$âè Смт:72б, Деян 20,21: вεð ε÷æε 
êúãä$ íяøεì iS˜ õðU$ СкA:РШ3449/БВУ249, Деян 20,19: ðяáîяÿ ãä$εвè 
СкA:РШ3442/БВУ242 (всего встречается в «Деяниях апостольских» 6×). 

4.5.2. Существительное pluralia tantum люди в дательном падеже оканчивается на -
емъ или -ем7: ëdäåìú Смт:73а, Деян 28,17: SîвîðèΞ ... ëþäεìú СкA:РШ38314/БВУ6314 

(всего встречается в «Деяниях апостольских» 12×), Деян 26,23: ïðîïîвε÷äяè ëþäεì7 
СкA:РШ37315/БВУ5315 (всего встречается в «Деяниях апостольских» 7×). 

4.6. Творитеьный падеж. 
4.6.1. В анализируемом материале существительные женского рода в творительном 

падеже единственного числа имеют оканчание -ию: òî¼ çhïîâýäiþ Смт:59а; íAùiþ / 
êAñòiþ Зиз:31a, Деян 17,10: Sêîðî íîùè¼ ∑îSëяøя ïявëя СкA:РШ32716/БВУ916; Деян 
18,25: в÷яøε Sïèë7íîSè¼ СкA:РШ33420/БВУ1420; Деян 20,24: Sêîí7÷я¼ ... SðяäîSè¼ 
СкA:РШ34417/БВУ2417; Деян 23,1: вñε¼ Sîвεñ7è¼ ... | æèõú СкA:РШ35712-

13/БВУ3712-13; Деян 24,10: ç7äîáðî¼ ìûSëè¼ СкA:РШ36320/БВУ4320; Деян 24,4: ìîëþ 
ïîñëõяè ... | ... Sвîε÷þ êðîîSè¼ СкA:РШ3634/БВУ434; Деян 25,23: ïðè|øεä7ø ... 
Sîìíîãî¼ ãîð7äîSî¼ СкA:РШ36915-16/БВУ4915-16; Деян 26,12: Sîœáëя|Sè¼ 
СкA:РШ3725-6/БВУ525-6; Деян 3,12: ìîæíîU$è¼ | Sîв∗îðèõîì7 Sεãî õîäèè СкA:РШ2555-6; 
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Деян 18,27: вε|ðîвявøèì7 áë˜ãîäяè¼ СкA:РШ3358-9/БВУ158-9 (всего встречается в 
«Деяниях апостольских» 2×). 
Существительные мужского рода в творительном падеже единственного числа 

имеют оканчание -емъ или -ем7: òýìú Ãä$åìú Смт:72б; Деян 8,36: ¢äÿõ ïεì7 
СкA:РШ28216. 

4.6.2. Существительные женского рода и существительное pluralia tantum люди в 
творительном падеже множественного числа имеют окончание -ьми или - 7ми: òýìà 
çhïîâýäìè Смт:59б; í¡ù‚ìè / ê¡ñò‚ìè Зиз:31a; Деян 14,22: Sêîð7áüìè ïîäî|áяε÷ü ... вíèè 
СкA:РШ3143-4; Деян 20,19: ðàáîяÿ ... Sî | ... ¢ íяïяSüìè СкA:РШ3442-4/БВУ242-4; Деян 
22,25: Sвяçяëí ε÷ãî вεð7вüìè СкA:РШ3566/БВУ366; Деян 3,2: ïîëяãяõ ... ïðεäú äвεð7ìè 
õðя||ì СкA:РШ25319-2541 (всего встречается в «Деяниях апостольских» 3×); ëþäì© 
Смт:73а; Деян 18,28: œáëè÷яøε ïðεäú ëþä7ìè СкA:РШ33510/БВУ1510 (всего встречается 
в «Деяниях апостольских» 3×). 

4.6.3. Существительные двойственного числа в творительном падеже имеют 
окончание на -има: Деян 28,27: вèäÿ7 œ÷è|ìя СкA:РШ3856-7/БВУ656-7 (всего 
встречается в «Деяниях апостольских» 2×); Деян 28,27: óøèìя Sëûøя7 
СкA:РШ3857/БВУ657 (всего встречается в «Деяниях апостольских» 2×). 

4.7. Предложный падеж. 
4.7.1. В анализируемом материале существительные женского и мужского рода в 

предложном падеже единственного числа имеют окончание -и: ® òAé çhïîâýäè Смт:59а; 
Деян 13,43: ïðεáûвяëè вìè|ëîSè áîæèε÷è СкA:РШ3099-10; Деян 2,30: ïîïëî|è 
вîçäвèãíè õðU$я СкA:РШ2517-8; Деян 2,46: ïðè¢ìяõ ïèù вðяäîSè СкA:РШ2537; 
Деян 28,22: ñëûøяè ... œε÷ðεSè СкA:РШ38410/БВУ6410; Деян 8,22: ïîêя¢ñÿ ... œ 
çëîSè СкA:РШ28019; Деян 8,23: вîæεë7÷è áî ãîðε|Sè, ... áûí СкA:РШ2811-2; Деян 
1,7: œ|εöü ïîëîæè вîœáëяSè Sвîº© СкA:РШ24411-12 (всего встречается в «Деяниях 
апостольских» 2×); Деян 16,25: вúïîëíîùè СкA:РШ3246/БВУ46 (всего встречается в 
«Деяниях апостольских» 2×); Деян 16,33: îãîæú | ÷яS вíîùè СкA:РШ3254-5/БВУ54-5 
(всего встречается в «Деяниях апостольских» 7×), Деян 28,31: ó÷я ‡æε œ ãä$è | iS˜ε 
СкA:РШ38515-16/БВУ6515-16 (всего встречается в «Деяниях апостольских» 4×); Деян 
26,13: íяïè вèäεõú СкA:РШ3727/БВУ527 (всего встречается в «Деяниях 
апостольских» 6×). 

4.7.2. Существительные женского рода множественного числа и существительное 
pluralia tantum люди в предложном падеже имеют окончания -ехъ или -ех7: ® òýõú 
çhïîâýäåõú Смт:59б; í®ùåõú / ê®ñòåõú Зиз:31a; Деян 5,9: ïîãðεá7øèΞ ìæя вîε÷ãî 
ïðèä7вεðεõú СкA:РШ2638 и Деян 3,10: Sεäÿ© ïðèêðя|SíûΞ äвεðεõ7 õðяìîвûΞ 
СкA:РШ25416-17; q ëdäåõú / ëdäú Смт:73а, Деян 6,8: ¢ ÷óäεñя вεëèÿ | вëþäεõú 
СкA:РШ2695-6 (всего встречается в «Деяниях апостольских» 3×). 
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5. На основе сопоставления системы склонения существительных с основой на -і в 
«Деяниях апостольских» «Апостола» Ф. Скорины (1525 г.) и в грамматиках Л. Зизания 
и М. Смотрицкого можно сделать следующие выводы: 

– в «Деяниях апостольских» в отличие от грамматик практически нет форм 
двойственного числа; 

– употребление твердого редуцированного -ъ после шипящих согласных [ш], [ч] в 
абсолютном конце слова в «Деяниях апостольских» соответствует грамматике Л. 
Зизания; 

– в анализируемом материале система склонения существительных с основой на -і 
мужского рода имеет вариантные окончания в сравнении с системой склонения 
существительных данной основы женского рода. 

Литература 
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е изд., испр. – Минск: Выш. шк., 1985. – 303 с. 
Янкоўскi, Ф.М. Гiстарычная граматыка беларускай мовы: Вучэб. дапаможнiк. – 3-е выд., выпр. – 

Мiнск: Выш. шк., 1989. – 301 с. 
Янович, Е.И. Историческая грамматика русского языка: [Учеб. пособие для филол. фак. вузов]. – 

Минск: «Университетское», 1986. – 319 с. 
Baleczky, E., Hollós A. Ószláv nyelv. Második kiadás. – Budapest: Tankönyvkiadó. – 1973. – 199 old. 

М. Прыгодзіч (Мінск, Беларусь) 
ЛАЦІНКА Ў ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА 

Лацінскі алфавіт на Беларусі вядомы з далёкай старажытнасці ў помніках на 
польскай і лацінскай мовах, з ХVІІ ст. ён пачынае выкарыстоўвацца і для перадачы 
беларускай мовы. Беларускай лацінкай напісаны “Ліст да Абуховіча”, “Хроніка 
Быхаўца” (перапісаны ў канцы ХVІІ– пачатку ХVІІІ ст. з больш даўняга кірылічнага 
арыгінала) і інш. У ХІХ ст. лацінкай друкавалі свае творы Я. Чачот, Я. Баршчэўскі, 
А. Рыпінскі, В. Дунін-Марцінкевіч, Ф. Багушэвіч, паралельна на кірыліцы і лацініцы 
выходзілі газеты “Наша доля” і “Наша ніва”, лацінку выкарыстоўвалі 
заходнебеларускія газеты і часопісы, выданні беларускіх эмігрантаў у ЗША, Канадзе, а 
таксама ў Рэспубліцы Беларусь у 90-я гг. ХХ – пачатку ХХІ ст. У нашы дні лацінка 
(англіцыраваны варыянт) прымяняецца пры афармленні некаторых дакументаў – 
пашпартоў, нарматыўных даведнікаў, геаграфічных картаў і інш. 
Выкарыстанне лацінкі для перадачы беларускай мовы тлумачыцца актыўным 

польскім уплывам на беларускую культуру, а таксама неспрыяльнымі ўмовамі для 
развіцця беларускага пісьменства ў сувязі з пашырэннем паланізацыі і каталіцызму ў 
другой палове ХVІ ст. Зразумела, што для перадачы беларускай мовы лацінскімі 
літарамі першапачаткова быў прыстасаваны польскі алфавіт. Дзякуючы лацініцы наш 
правапіс (як старажытны, так і сучасны) абавязаны фанетычным прынцыпам 
напісання. Мяркую, што лацініцаграфічныя тэксты паспрыялі выкарыстанню менавіта 
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гэтага прынцыпу ў славутай граматыцы Б.Тарашкевіча. Гэты прынцып даволі 
паслядоўна вытрымліваўся ў розных творах (тэкстах) як ХVІІ, так і ХVІІІ ст. 
Выключэнне складае толькі гук [ф], для якога ў беларускай лацініцы ХVІІ ст. у 
некаторых тэкстах не было спецыяльнай графемы. Гэты гук, як вядома, у помніках 
старабеларускага пісьменства спарадычна выкарыстоўваўся толькі ў словах грэка-
лацінскага паходжання і рана стаў перадавацца спалучэннем ХВ або П. Тым самым 
можам адзначыць, што к пачатку ХІХ ст. беларуская лацінка набыла завершаны 
выгляд: кожнаму беларускаму гуку і асобным спецыфічным спалучэнням іх адпавядалі 
літары лацініцы. 
Фарміраванне графіка-арфаграфічных нормаў новай (сучаснай) беларускай 

літаратурнай мовы, на думку І. Гапоненка, адбывалася ва ўмовах спецыфічнай і 
фактычна беспрэцэндэнтнай графічнай дваістасці беларускага пісьменства ХІХ – 
пачатку ХХ стагоддзя, якая была вынікам своеасаблівага руска-польскага “двухмоўя” – 
адначасовага распаўсюджвання на беларускай тэрыторыі польскай і рускай моў. Гэтыя 
мовы былі не проста суседнімі, а мелі на Беларусі пэўны функцыянальны статус: 
польская мова ўжывалася па традыцыі як спадчына даўніх узаемадачыненняў двух 
народаў, руская мова з’яўлялася афіцыйнай мовай Расійскай дзяржавы, у складзе якой 
была і Беларусь. Пры гэтым прыблізна да 60-х гадоў ХІХ ст. беларускія творы 
друкаваліся пераважна лацінкай, якая ў пэўнай ступені сімвалізавала апазіцыйнасць 
літаратараў і дзеячаў культуры да Расійскай імперыі. З другой паловы ХІХ ст. 
узмацняецца русіфікацыя беларускага краю і як вынік – пачынае актыўна 
выкарыстоўвацца кірыліца. Па падліках навукоўцаў, калі да 1890 г. зафіксавана 25 
выданняў на лацінцы і толькі тры на кірыліцы, то за перыяд з 1891 па 1917 гады – 139 
кніг на кірыліцы і толькі 67 на лацінцы. Лацінскі алфавіт для перадачы беларускай 
мовы выкарыстоўваўся ў польскім варыянце. Пры гэтым назіраюцца як традыцыйныя 
напісанні, што ўзыходзяць да ХVІІ ст., так і новыя, звязаныя з графічнымі пошукамі 
асобных кнігавыдаўцоў і літаратараў. 

Беларуская лацінка XVII – пачатку XX ст. 

Кірыліца Лацінка 
Літара Гукавое 

значэнне 
XVII XVIII XIX-XX ст. 

А а [а] А, а А, а А, а 
Б б [б] B, b B, b B, b 
В в [в] W, w W, w W, w 
Г г [г] выбух. 

[г] фрык. 
G, g 
H, h 

G, g 
 H, h 

G, g  
H, h 

Д д [д] D, d D, d D, d 
(дж) [дж] Dż, dż Dż, dż Dż, dż 
(дз) [дз] Dz, dz Dz, dz Dz, dz 
Е е [jе] Ie, ie Ie, ie je 
Ё ё [jо] Jo, jo jo, io jo 
Ж ж [ж] ż, Ż ż, Ż ż, Ż 
З з [з] z, Z z, Z z, Z 
І і [і] I, i I, i I, i 
Й й [й] у y j 
К к [к] K, k K, k K, k 
Л л [л] L, l L, l, ł L, l, Ł, ł 
М м [м] M, m M, m M, m 
Н н [н] N, n N, n N, n 
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О о [о] O, o O, o O, o 
П п [п] P, p P, p P, p 
Р р [р] R, r R, r R, r 
С с [с] S, s S, s S, s 
Т т [т] T, t T, t T, t 
У [у] U, u U, u U, u 
Ў [ў] U, u, w U, u Ú, Û, Ū 
Ф ф [ф]  F, f F, f 
Х х [х] Ch, ch Ch, ch Ch, ch 
Ц ц [ц] C, c C, c C, c 
Ч ч [ч] Cz, cz Cz, cz Cz, cz, Č, č 
Ш ш [ш] Sz, sz, ż  Sz, sz, s Sz, sz, Š, š 
Ы ы [ы] Y, y Y, y Y, y 
Ь ь [ь] (´) (’) (´), i 
Э э [э] E, e E, e E, e 
Ю ю [jу] U, Jy, iu Iu, iu Ju, ju 
Я я [jа] Ia, ia, Ja, ja Ja Ja, ja 

Суіснаванне дзвюх графічных сістэм у беларускай мове на пачатку ХХ ст., 
зразумела, не магло быць бясконцым, у друку пачынаецца абмеркаванне далейшага 
лёсу кожнай з азбук – кірыліцы і лацініцы. Сярод найбольш сур’ёзных дыскусій гэтага 
часу выдзяляюцца дзве: 

– на старонках “Нашай нівы” ў 1912 г.; 
– на Акадэмічнай канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу і азбукі 14-21 

лістапада 1926 г. 
Абедзве гэтыя дыскусіі зафіксавалі вяршэнства кірыліцкай “гражданкі”, хоць 

паралельна выявілі і заслугі лацінкі. Сярод аргументаў на карысць лацінкі найбольш 
значнымі даследчыкі вылучаюць два: 

– пануючае становішча лацінкі паміж культурнымі народамі (П.Бузук, напрыклад, 
лічыў пераход на лацінку “апошнім крокам еўрапеізацыі”; 

– лепшая і чысцейшая перадача фанетычных асаблівасцей беларускай мовы. 
Нягледзячы на, здавалася б, амаль узаконены ў пачатку ХХ ст. польска-чэшскі 

варыянт лацінкі, усё ж рабіліся спробы “палепшыць” і яго. Пошукі “лепшага” 
варыянту беларускай лацініцы працягваюцца і ў нашы дні – пачатку ХХІ ст. Спробы ж 
рэаніміраваць лацінку як графічную аснову сучаснай беларускай мовы, на наш погляд, 
больш чым сумніўныя і перспектывы не маюць. 

Літаратура  
Гапоненка І.А. Графіка і арфаграфія беларускіх выданняў ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя. / 

І.А.Гапоненка. Мн.; РІВШ БДУ, 2002. – 77 с. 
Лычкоўская М.Б. “Чэшскі” варыянт лацінкі ў запісах беларускай народнай творчасці ХІХ – 

пачатку ХХ ст. / М.Б. Лычкоўская // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства і 
літаратуразнаўства: матэрыялы ІV Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Віцебск, 10 - 11 снежня 1999 
/ НАН Беларусі. – Мінск, 1991. – С. 99 – 101. 

М. Свістунова, В. Шут (Мінск, Беларусь) 
НАЗВЫ ВЕРАВЫЗНАННЯЎ У ПАЛЕМІЧНЫХ ТВОРАХ І. ПАЦЕЯ 

Аналіз старабеларускіх лексем, што называюць веравызнанні, цікавы не толькі тым, 
што дазваляе канстатаваць наяўнасць адзінак дадзенай групы, якія часам не адзначаны 
ў навуковых работах, у Гістарычным слоўніку беларускай мовы, але і тым, што 
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дапамагае ўзнавіць індывідуальна-аўтарскае разуменне складанай рэлігійнай сітуацыі, 
што склалася на беларускіх землях у к. 16 – п. 17 стст. Крыніцай фактычнага 
матэрыялу для дадзенага даследавання паслужыла мова твораў аднаго з найбольш 
вядомых аўтараў старабеларускай рэлігійнай палемікі – І.Пацея – “Унія” (1595), 
“Антырызіс” (1599), “Гармонія” (1608) у выданні “Рускай гістарычнай бібліятэкі” 
(1882, 1903). 
Лексіка-семантычная група “Назвы веравызнанняў” у тэкстах І.Пацея прадстаўлена 

6 падгрупамі, якія знаходзяцца паміж сабой у розных адносінах. 
1 падгрупа. Назвы праваслаўя: вера Греческая (Ун., 148), старожитная вера 

Греческая (Антыр., 423), вера Руская (Антыр., 172), вера православная (Ун., 115), релия 
Греческая (Антыр., 44), Руская релия (Антыр., 308), православiе Руское (Ун., 112), 
православная церковь (Гарм., 189), церковь Греческая (Гарм., 171), церковь Восточъная 
(Антыр., 218), (светая) Восточная церковь (Гарм., 170; Антыр., 116), церъковь наша 
Восточная (Антыр., 106), костелъ Греческий (Антыр., 81), набоженъство Греческое 
(Антыр., 180), Руская професия (Антыр., 253). 

2 падгрупа. Назвы каталіцтва: вера Латинская (Гарм., 221), вера Рымская (Ун., 
147), Рымская релия (Антыр., 26), церковъ Латинская (Гарм., 180), церковь Рымская 
(Ун., 119), церковь Заходняя (Ун., 146), церковь Заходняя Рымская (Гарм., 171], 
костелъ Рымъский (Антыр., 82), Латинский костелъ (Антыр., 243), Рымское 
набоженство (Антыр., 191), Рымъская професия (Антыр., 34). 
Шырокая варыянтнасць лексем 1 і 2 падгруп абумоўлена рознымі прыметамі, 

пакладзенымі ў іх аснову. У якасці такіх прымет выступалі: 
• указанне на месца зараджэння і пашырэння рэлігіі, г.зн. рэлігійны цэнтр: 

Грэцыя → вера Греческая, старожитная вера Греческая, релия Греческая, церковь 
Греческая, костелъ Греческий, набоженъство Греческое; Рым → вера Рымская, 
Рымская релия, церковь Рымская, костелъ Рымъский, Рымское набоженство, 
Рымъская професия; Рускія землі → вера Руская, Руская релия, православiе Руское, 
Руская професия; 

• указанне на геаграфічны арэал бытавання рэлігійнай плыні: Усход → церковь 
Восточъная, (светая) Восточная церковь, церъковь наша Восточная; Захад → церковь 
Заходняя; 

• указанне на мову прыхільнікаў рэлігійнай плыні: лацінская мова → вера 
Латинская, церковъ Латинская, Латинский костелъ; 

• лексема можа адначасова сумяшчаць указанне на мову і месца пашрэння рэлігіі: 
вера Греческая, старожитная вера Греческая, релия Греческая, церковь Греческая, 
костелъ Греческий, набоженъство Греческое; руская мова (па Пацею, г.зн. беларуска-
ўкраінская мова насельнікаў Вялікага княства Літоўскага) → вера Руская, Руская 
релия, православiе Руское, Руская професия. 
Нягледзячы на тое, што ва ўсіх сваіх палемічных опусах Пацей горача прапагандуе 

царкоўнае аб’яднанне, у тэкстах яго твораў не адзначаюцца лексемы для наймення 
уніяцтва. Для Пацея не існуе уніяцтва – асобнай рэлігійнай плыні ў хрысціянстве. Ён 
гаворыць аб працэсе (!) единости (Антыр., 132), унии (Антыр., 357), згоды светой и 
соединении Рымляновъ зъ греками и зъ Русью (Антыр., 93-94) і да т.п., які вяртае 
царкоўнае адзінства, што некалі існавала ў межах першапачатковага хрысціянства. 
У сувязі з гэтым звяртае на сябе ўвагу дастаткова ўжывальны ў аналізуемых 

тэкстах прыметнік католическiй (звычайна ў складзе словазлучэнняў): вера светая 
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католическая (Антыр., 217), старожитная вера католическая (Антыр., 170), церковь 
католическая (Антыр., 403), едина церковъ католическая хрестианская (Ун., 166), 
единая матеръ церъковь светая католическая (Антыр., 170) і інш. 
У мове твораў І.Пацея гэты прыметнік мае выразна іншае значэнне, чым у сучаснай 

беларускай мове. Слоўнік іншамоўных слоў падае прыметнік каталіцкі як утвораны ад 
назоўніка католік: Католік, -а, м (польск. Katolik < лац. Catholicus < гр. Katholicos = 
усеагульны, галоўны). Той, хто прыняў каталіцызм і прытрымліваецца абрадаў 
каталіцкай царквы [Булыка 1993, с. 164]. З такім жа лексічным значэннем падае гэты 
прыметнік і Гістарычны слоўнік беларускай мовы: католический прым. Тое, што і 
католицкий; Католицтво, католицство наз. Каталіцтва; Католицкий прым. Каталіцкі; 
Католикъ, каталикъ наз. Католік [ГСБМ, вып. 14, с. 300-301]. 
Аднак у мове палемічных твораў І.Пацея, як пераканаўча паказваюць прыклады, 

дадзены прыметнік выступае з больш шырокім значэннем ‘агульны для ўсіх 
хрысціянаў свету’, якое вынікае са значэння гэтага слова ў мове-першакрыніцы – 
гр. katholikos = усеагульны, галоўны. Невыпадкова пры найменні каталіцкай (у 
сучасным разуменні гэтага слова) веры прыметнік католическiй І.Пацеем не 
ўжываецца, паколькі ў яго мове ён меў больш шырокае значэнне і выражаў 
панхрысціянскую экуменічную ідэю. Як сінанімічныя да словазлучэнняў з 
прыметнікам католическiй І.Пацеем могуць ужывацца словазлучэнні светая соборная 
церковь, едина светая апостольская церковь (Гарм., 186), што яшчэ раз пацвярджае 
думку аб шырокім разуменні І.Пацеем гэтай лексемы. На наш погляд, словазлучэнні з 
прыметнікам католическiй і сінанімічныя ім можна разглядаць як адзінкі 3 падгрупы 
– назвы хрысціянства, не падзеленага на плыні. 

4 падгрупа. Назвы “ератычных” хрысціянскіх плыней: вера Арыянская (Антыр., 
252), секта Ариянъская (Ун., 164), секта новокрещенская (Ун., 164). 

5 падгрупа. Назвы нехрысціянскіх веравызнанняў: послушенъство Махометово 
(Антыр., 252); Жыдовъство (Антыр., 170). 

6 падгрупа. Агульныя назвы плыней, варожых догматам пануючай рэлігіі: ересь 
(Антыр., 171), сцызма (Антыр., 195), геретическая вера (Антыр., 217), геретицтво 
(Антыр., 322). Дастаткова ўмоўна сюды ж можна ўключыць і лексему атеизм (Антыр., 
170), якая называе не рэлігійную плынь, а, хутчэй, яе поўную адсутнасць. 
Выяўленыя ў палемічных творах І.Пацея 44 назвы веравызнанняў утвараюць 6 

лексіка-семантычных падгруп і дэманструюць шырокі дыяпазон адпаведных паняццяў 
сучасных аўтару, а таксама складанасць духоўнага жыцця тагачаснага грамадства на 
землях Вялікага княства Літоўскага. 

Літаратура 
Булыка, А.М. Слоўнік іншамоўных слоў. – Мінск: Народная асвета, 1993. – 398 с. 

У. Свяжынскі (Мінск, Беларусь) 
ПРАБЛЕМА АФІЦЫЙНАЙ МОВЫ ВКЛ 

У ЛІТОЎСКАЙ І ЎКРАІНСКАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІЯХ 
У сілу спецыфічнасці геаграфічнага становішча на мяжы культур, складанасці 

гістарычнага шляху балта-славянскай дзяржавы тут у старажытнасці ўтварылася 
надзвычай складаная этнамоўная сітуацыя. Кожная мова, якая ўваходзіла ў сацыяльна-
камунікатыўную сістэму (СКС) Вялікага Княства Літоўскага, вылучалася сярод іншых 
комплексам прыкмет, якія характарызавалі яе стан (наяўнасць вуснай і пісьмовай 
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форм, набор функцый і г.д.). Адпаведна мовы адрозніваліся паводле свайго месца ў 
СКС (у цэнтры або на перыферыі). Адсюль іх неаднолькавы статус у грамадстве. 
Паколькі паводле дастаткова абгрунтаванага, на нашу думку, пункту погляду, 
беларуская (старабеларуская) мова ў сілу аб’ектыўных фактараў (агульная з літоўцамі 
сталіца дзяржавы Вільня, колькасная перавага беларусаў над літоўцамі, знаходжанне ў 
адрозненне ад украінцаў у складзе ВКЛ на ўсім працягу існавання гэтай дзяржавы) 
выконвала функцыю афіцыйнай да і значны адрэзак часу пасля Люблінскай 
дзяржаўнай уніі, г. зн. якраз знаходзілася ў цэнтры СКС ВКЛ, гэты тэзіс, як палітычна і 
ідэалагічна нявыгадны для іншых народаў-спадкаемцаў Княства, Рэчы Паспалітай і 
Расійскай імперыі, і падвяргаецца спробам аспрэчвання ў асяроддзі гісторыкаў 
суседніх дзяржаў на карысць моў іх народаў. Адпаведна і водападзел паміж 
гістарыяграфіямі як савецкага, так і асабліва постсавецкага перыяду Беларусі і іншых 
постсавецкіх дзяржаў (у рамках абранай тэмы даследавання – Літвы і Украіны) 
праходзіць найбольш па адносінах да гэтага пытання.  
Аспрэчванне статусу беларускай мовы з боку літоўцаў пачалося яшчэ ў часы 

ВКЛ.Пасля Люблінскай дзяржаўнай уніі супраць беларускай мовы склалася пэўная 
апазіцыя з боку літоўскай знаці. Літоўцы імкнуліся да замены беларускай афіцыйнай 
мовы латынню, якая, на думку некаторых, была па паходжанню роднаснай літоўскай 
мове. Легенда аб рымскім паходжанні літоўскай шляхты адлюстравалася нават у 
летапісах поўнай рэдакцыі, іншых хроніках таго часу (паводле М. М. Улашчыка, у 
цяперашні час вядомыя шэсць летапісаў, якія змяшчаюць легенду: Археалагічнага 
таварыства, Красінскага, Рачынскага, Альшэўская, Румянцаўская, Яўрэінаўская, а 
таксама Хроніка Быхаўца і Хроніка Літоўская і Жамойцкая)14. Пад уплывам гэтай 
легенды заклік у карысць латыні прагучаў з вуснаў літоўскага гісторыка таго часу 
Міхалона Літвіна, які ў 1550 г. напісаў спецыяльныя нататкі, у якіх выступіў супраць 
афіцыйнай беларускай мовы. На яго думку, беларуская мова не знаёміць літоўцаў са 
старажытнасцю і не развівае іх грамадзянскіх пачуццяў. Таму ад яе трэба адмовіцца15. 
Наступны крок у гэтым напрамку быў зроблены ў 1576 г., калі віленскі войт Аўгустын 
Ратундус напісаў на лацінскай мове “Хроніку Літвы” і пераклаў на гэтую мову Статут 
ВКЛ. У прадмове да гэтага перакладу А. Ратундус сцвярджаў, што лацінская мова 
з’яўляецца роднаснай для літоўцаў, г.зн італьянцаў, якія паходзяць з італьянскай крыві, 
і таму яе патрэбна ўвесці ва ўжытак у законах, пасланнях і нават у паўсядзённым 
жыцці ў якасці гутарковай мовы. Беларускую мову аўтар кваліфікуе як мову чужую, 
грубую і варварскую. Варожай яна была для яго таму, што, на яго думку, была 
агульнай з Маскоўскай дзяржавай, спрадвечным ворагам Літвы.У якасці самага 
моцнага аргумента супраць беларускай мовы А. Ратундус указвае недастатковую яе 
граматычную ўнармаванасць16. 
Нягледзячы на апрыёрную маналітнасць гістарычнай думкі ў былым СССР, першы 

раунд дыскурсу аб сутнасці афіцыйнай мовы Вялікага княства Літоўскага паміж 
літоўскімі і ўкраінскімі вучонымі з аднаго боку і беларускімі з другога адносіцца да 

                                                   
14 Улащик Н. Н. Введение в изучение белорусско-литовского летописания. М., 1985. С. 130. 
15 Jakubowski J. Studia nad stosunkami narodowościowymi na Litwie przed Unią Lubelską. Warszawa, 1912. S. 64. 
Mykolas Lietuvis, Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius, Vilnius, 1966, p. 59; Ochmański J. Michalon Litwin i 
jego traktat „O zwyczajach tatarów, litwinów i moskwicinów“ z połowy XVI wieku, Dawna Litwa, Olsztyn, 1986, s. 
134–157. 
16 Martel A. La langue polonaise dans les pays ruthenes, Ukraine et Russie blanche. Lile, 1938. P. 51—54, 308—310; 
Maciūnas Vincas. Senoji lietuvių literatūra //Lietuva. Lietuvių enciklopedija. Penkioliktas tomas.Vilnius, 1990. P. 597. 
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60—70 гг. ХХ ст.Ужо само размеркаванне ўдзельнікаў дыскусіі па яе баках вельмі 
сімптаматычна для характарыстыкі поваду і сутнасці спрэчкі.Відавочна, што 
аспрэчваецца статус ў агульнай балта-славянскай дзяржаве якраз беларускай мовы. 
Пры гэтым на поглядах на афіцыйную мову ВКЛ некаторых літоўскіх вучоных 
адбіваецца іх відавочная недастатковая дасведчанасць адносна яе месца ў сістэме і 
гісторыі славянскіх моў і іх гаворак, як няроднай для даследчыкаў, што і прыводзіць да 
пэўнай механістычнасці іх высноў, да наўмыснага ці не яе адрыву ад жывой мовы 
славянскай этнічнай большасці Княства.Менавіта статус беларускай смовы як 
няроднай, другой для літоўскіх даследчыкаў і не дазваляў ім аналізаваць гэтую мову на 
тым узроўні, як бы гэта яны маглі зрабіць у адносінах да роднай літоўскай. 
Так, вядомы гісторык і дыялектолаг літоўскай мовы З. Зінкявічус характарызаваў 

афіцыйную мову ВКЛ як “старажытнацаркоўнаславянскую, парадкам разбаўленую 
мясцовымі заходнеславянскімі моўнымі элементамі”17. На яго думку, гэтая мова была 
штучная, бо, стаўшы агульнадзяржаўнай канцылярскай, не стала гутарковай. Аўтар 
тым не менш прызнае, што ў адрозненне ад Маскоўскага княства на “славянскую 
канцыялярскую мову” ВКЛ вельмі моцны ўплыў аказала гутарковая мова заходняй 
часткі ўсходнеславянскай тэрыторыі, з якой з цягам часу сфармаваліся сучасныя 
беларуская і ўкраінская мовы. У канцы ХVІ ст. канцылярская мова ВКЛ была ўжо 
цалкам “абеларушана”. Яшчэ большую бездань паміж “рускай” канцылярскай мовай 
ВКЛ і мовай беларускага этнасу раскрывае не менш вядомы літоўскі гісторык права 
ВКЛ К.Яблонскіс. Апошні лічыць яе агульнай у Беларусі, на Украіне і ў Маскоўскай 
Русі, выключна пісьмовай, узыходзячай да балгарскай, якая мела агульнага з 
беларускай мовай не болей, чым пісьмовая лацінская мова з італійскімі гаворкамі 
Міжземнамор’я. Таму, на яго думку, няправільна называць гэтую мову беларускай18. 
Крыху інакш вырашае гэтую праблему гісторык літоўскай мовы Ё. Палёніс. Ён бадай 
ці не першы адзначае, што ў лінгвістычнай літаратуры аж да самага сучаснага моманту 
пакуль што цвёрда не ўсталявалася назва гэтай мовы. Адны лінгвісты называюць яе 
старабеларускай, іншыя – заходнерускай, старажытнарускай і да т. п. 
Прытрымліваючыся традыцыйнага для свайго часу схематызаванага погляду на 
паходжанне беларускай мовы, Палёніс лічыць, што аснову старабеларускай 
літаратурнай мовы складае старажытнаруская літаратурная мова, а механізм утварэння 
першай з іх заключаўся ў насычэнні старажытнарускай мовы асаблівасцямі 
заходнерускіх гаворак, літоўскімі і польскімі элементамі19.Сваю вернасць 
традыцыйнай у асяроддзі гісторыкаў, прадстаўнікоў іншых, акрамя беларусаў, 
народаў-спадкаемцаў ВКЛ, назве афіцыйнай мовы Княства yazyk russkiy, hramota 
ruskaya, po-rusku у адной з апошніх сваіх прац – у адпаведным раздзеле брашуры 
“Народы Вялікага Княства Літоўскага” -- засведчыў Э.Гудавічус20. Паколькі 

                                                   
17 Zinkevičius Z. Lietuvių antroponimika.Vilniaus lietuvių asmenvardžiai XVII a. pradžioje. Vilnius, 1977. P. 12, 13. 
Гэту думку падзяляе і літоўскі літаратуразнавец Вінцас Мацюнас, гл.Mаciūnas Vincas. Senoji lietuvių literatūra 
//Lietuva. Lietuvių enciklopedija. Penkioliktas tomas. Vilnius, 1990. P. 597. 
18 Jablonskis K. Lietuvos rusiškųjų aktų diplomatika // Istorija ir jos šaltiniai. Vilnius, 1979. P. 223.На гэтай выснове 
настойваюць удзельнікі новага раунда дыскусіі (гл. ніжэй). 
19 Palionis J. Lietuvių literatūrinė kalba XVI -- XVII a. Vilnius, 1967. P.10. 
20 The Peoples of the Grand Duchy of Lithuania. Vilnius, “Aidai”, 2002. P. 54.Цікава, што прапанову менавіта так яе 
называць высоўвалі і ўдзельнікі дыскусіі, у тым ліку і прадстаўнікі Беларусі, на міжнароднай навуковай 
канферэнцыі “Літоўская Метрыка і Літоўскі Статут як крыніцазнаўчая база для славістыкі і балтыстыкі”, якая 
адбылася ў Маскве 23—25 лістапада 2006 г. 
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фундатарам выдання выступіла Міністэрства культуры Літвы, то можна лічыць 
выказаную ім думку афіцыйнай у Літоўскай Рэспубліцы. 
Бліжэй да ісціны аказаўся літоўскі гісторык кнігі Л. Уладзіміровас, які падверг 

крытыцы погляды згаданых даследчыкаў21. Праявіўшы незвычайную для нефілолага 
дасведчанасць у пытаннях мовазнаўства, ён піша, што аснову пісьмова-літаратурнай 
мовы ВКЛ складала не царкоўнаславянская ці балгарская мова, а мясцовая гутарковая 
мова. У адпаведнасці з традыцыйным для савецкага мовазнаўства пунктам погляду 
вытокам гэтай мовы ён таксама лічыць старажытнарускую. Аб істотнай розніцы паміж 
мясцовай гутарковай і літаратурнай мовамі з аднаго боку і царкоўнаславянскай мовай з 
другога, якая была выразна адзначана мясцовымі жыхарамі XVI ст., сведчыць 
тлумачэнне Ф. Скарынай на палях сваіх выданняў незразумелых яго сучаснікам 
царкоўнаславянскіх слоў на беларускую мову (інакш глосы – У.С.). 
Л. Уладзіміровас аказаўся дасведчаным нават у такім вельмі спецыяльным 

лінгвістычным пытанні, як розніца ў моўных сітуацыях у Вялікім Княстве Літоўскім і 
Маскоўскай Русі. Ён піша, што панаванне царкоўнаславянскай мовы як мовы 
пісьменнасці ў Маскоўскай Русі было значна больш працяглым, чым у Вялікім Княстве 
Літоўскім. Гэта тлумачыцца, на яго думку, тым, што традыцыі праваслаўнай царквы і 
яе манаполіі ў духоўнай сферы былі непараўнальна больш жорсткімі, чым у Вялікім 
Княстве Літоўскім. Таму ў Маскоўскай Русі нават не ставілася пытанне аб замене 
царкоўнаславянскай мовы ў царкоўным ужытку мовай народнай.У Вялікім Княстве 
Літоўскім, дзе праваслаўная царква не карысталася такім моцным уплывам, рытуальна-
народнае дзвюхмоўе перамагло значна раней не толькі ў афіцыйным справаводстве, 
але і ў пісьменнасці наогул. Тут прымаліся неаднаразовыя спробы перакласці 
царкоўныя тэксты на жывую мясцовую мову. Гэтая мова, сцвярджае яшчэ раз Л. 
Уладзіміровас, узнікла не з царкоўнаславянскай мовы, а з мясцовых народных гаворак. 
Важнымі прыкметамі яе адметнасці з’яўляюца так званы віленскі скорапіс, які ўзнік у 
канцылярыі Жыгімонта Аўгуста, а таксама даволі ранняе адбіццё на ёй уплыву 
суседняй польскай мовы. Стабілізацыі гэтай мовы, яе ўнармаванню і пашырэнню сярод 
жыхароў дзяржавы, якія ёю не валодалі, як слушна мяркуе вучоны, садзейнічала 
ўвядзенне ва ўсім Вялікім Княстве Літоўскім агульнага права, кадыфікаванага ў 
Статутах 1529, 1566 і 1588 гг., напісаных на беларускай мове і аддрукаваных масавым 
тыражом. Не толькі чыноўнікі, але і кожны адукаваны шляхціч абавязаны быў ведаць 
Статут ВКЛ, у якім былі вызначаны яго правы і прывілеі, а значыць і разумець тую 
мову, на якой Статут быў напісаны.Такім чынам усё сказанае пра афіцыйную мову 
ВКЛ вучоным сведчыць, што ён меў на ўвазе якраз беларускую, а не ўкраінскую мову. 
Прасочваючы эвалюцыю назвы афіцыйнай мовы ВКЛ, ён прыводзіць цікавыя 

назіранні: у XVI і нават XVIII стст. продкі беларусаў і ўкраінцаў называлі сваю родную 
мову рускай. Аднак к сярэдзіне XVII ст. усё мацней пачынае праяўляцца тэндэнцыя да 
дыферэнцыяцыі. Памва Бярында ў сваім “Лексіконе славянароскім” выразна 
адрознівае заходнерускія мовы і нават гаворкі: петухъ – петель (царкоўнаславянская 
мова), чески и руски – когут, волынски – певень, литовски (г.зн. па-старабеларуску) – 
петухъ22. Лаўрэнці Зізаній, які некалі называў мову мясцовых жыхароў рускай, 

                                                   
21 На поглядах гэтага вучонага несумненна адбілася яго этнічнае паходжанне: ён з’яўляецца нашчадкам аднаго з 
першых даследчыкаў мовы Ф.Скарыны П.Уладзімірава, аўтара манаграфіі “Доктар Францыск Скарына, яго 
пераклады, друкаваныя выданні і мова”. 
22 Лексіконъ славенорωсскій и именъ тлъкованїе. Київ, 1627. С.11. 
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прыехаўшы ў Маскву з мэтай выдання беларускага катэхізіса, называе яе ўжо 
літоўскай (“Катехизис – по-литовски оглашение”). Такім чынам, “руская” мова стала 
прыпісвацца ўкраінцам, а беларуская замест раней агульнаўжывальнай назвы “руская” 
цяпер называецца літоўскай. Натуральна, што Л. Уладзіміровас, усведамляючы, як 
жыхар Літвы, розніцу паміж беларускай і літоўскай мовамі ў сучасным значэнні гэтых 
тэрмінаў, бачыць у дадзенай замене блытаніну. Хаця такая назва ў пэўнай ступені 
адпавядала рэальнасці, паколькі частку Беларусі складала гістарычная (летапісная) 
вобласць Літва, а тая мова. якую Зізаній называў літоўскай, была фактычна 
літаратурна-пісьмовай мовай і этнічнай Літвы аж да з’яўлення там выданняў М. 
Мáжвідаса і М. Даўкшы́ (параўн.: і спрадвечная мова яўрэяў іўрыт і запазычаная ідыш 
аднолькава называюцца яўрэйскімі). Невыпадкова ў адпаведнасці з канцэпцыяй 
сучаснай літоўскай гістарыяграфіі літоўскія даследчыкі ў паняцці “Літва”, “літоўскі” 
ўкладваюць як этнічную Літву, так і гэтую гістарычную вобласць – частку Беларусі. 
Тым не менш Л. Уладзіміровас прапаноўвае адзіна правільны, на яго (і нашу) думку 
выхад з гэтага становішча – у азначэнні гэтай мовы як старабеларускай, паколькі 
тапонім “Белая Русь” вядомы з XIV ст., а ў тытуле вялікага князя літоўскага ён не 
ўжываўся, відаць, таму, што ў склад Вялікага Княства Літоўскага ўваходзілі і “іншыя 
рускія землі”.  
У 60—70 гг. у дыскурсе аб этнічнай прыналежнасці афіцыйнай мовы ВКЛ прымалі 

ўдзел і ўкраінскія вучоныя. Тады вострую рэакцыю з украінскага боку выклікала 
спроба прызнаць гэтую мову беларускай даследчыка беларуска-ўкраінскіх пісьмова-
моўных сувязей У.В.Анічэнкі23.Падводзячы вынікі дыскурсу 60—70 гг.ХХ ст., вядомы 
ўкраінскі мовазнавец Р.Піўтарак піша, што рознагалоссі ў пытанні ідэнтыфікацыі 
афіцыйнай мовы ВКЛ паміж беларускімі і ўкраінскімі даследчыкамі зводзяцца ў 
асноўным да таго, што прыводзімыя беларускім бокам доказныя рысы беларускасці 
пісьмовых помнікаў уласцівыя і паўночнаму дыялекту ўкраінскай мовы (с.82).Аднак 
беларускі бок не прымае апеляцый да народных гаворак, паколькі асобныя беларускія 
гаворкі маюць агульныя рысы з паўночна-ўкраінскімі і выкарыстанне гэтага крытэрыю 
беларусы лічаць бесперспектыўным24. 
Аднак пры выпрацоўцы пасля ўзнаўлення незалежнасці ў кожнай з былых 

рэспублік СССР-спадкаемцаў ВКЛ новай, дзяржаўніцкай канцэпцыі нацыянальных 
гістарыяграфіі, гэтае пытанне, мяркуючы па публікацыях апошняга часу, зноў 
падвяргаецца перагляду.Паміж народамі – ранейшымі насельнікамі былой савецкай 
імперыі нечакана востра паўстала праблема спадкаемства мінулай агульнай 
гістарычнай спадчыны як падмурку для стварэння дзяржаўнай ідэалогіі кожнага з іх. 
Нашчадкі кожнага з народаў, насяляўшых Вялікае К няства Літоўскае – літоўцы, 
беларусы, украінцы – таксама сталі прад’яўляць аднаасобныя правы на гістарычную і 
культурную спадчыну сваёй некалі агульнай дзяржавы. І тут былыя братэрскія 
адносіны паміж былымі народамі-братамі нечакана ўскладніліся. 

                                                   
23 Анічэнка У. В. Да пытання аб беларуска-ўкраінскіх моўных узаемадзеяннях старажытнай пары // “Slavia”, 
XXXII,1,1963; Гумецкая Л.Л.Вопросы украинско-белорусских языковых связей древнего периода // Вопросы 
языкознания, № 2, 1965, С.39—44: Півторак Г.П.До питання про українсько-білоруську мовну взаємодію 
донаціонального періоду (досягнення, завдання і перспективи досліджень) // «Мовознавство», 1978, № 3.С.31—
40. 
24 Півторак Г.П. Державна мова у Великому князівстві Литовському і проблема розмежування українських та 
білоруських писемних пам’яток // Мовознавство, 2003, № 3—4. 
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Гэта ярка выразілася і ў спосабах вырашэння праблемы ідэнтыфікацыі афіцыйнай 
мовы Вялікага Княства Літоўскага. Увогуле нежаданне дзяліць гістарычную спадчыну 
з найбліжэйшымі суседзямі у кожнай з тытульных нацый былога ВКЛ праяўляецца па-
свойму. Абагульненыя намі спробы нашчадкаў нашых суайчыннікаў па ВКЛ 
вырашыць гэтую праблему на сваю карысць былі прадстаўленыя ў артыкуле, 
змешчаным у № 1 штогодніка “Metriciana”. Некаторыя літоўскія аўтары, лічачы, 
відаць, ідэнтыфікацыю афіцыйнай мовы ВКЛ як старабеларускай залішне 
радыкальнай, падыходзяць да яе азначэння наўмысна здалёк. Так, напрыклад, у 
прадмове да літоўскага выдання “Успамінаў” Ф.Еўлашоўскага яе аўтар Д. Вілімас 
вярнуўся да ранейшай назвы “канцылярская славянская мова ВКЛ”(“kanceliarinė slavų 
kalba”)25. Іншую, але таксама ранейшую назву выкарыстоўвае ў сваёй археаграфічнай 
інфармацыі пра ажыццёўленыя ў Літве выданні 1-й і 25-й кніг Метрыкі ВКЛ 
А.Дубоніс. Ён прымяняе да гэтай мовы выпрацаваны яшчэ ў афіцыйнай гістарыяграфіі 
Расійскай імперыі тэрмін заходнеруская26. Стараннае вылучэнне азначэння 
“старабеларуская” двукоссем ім у сваёй рэцэнзии на мой артыкул у 1-м выпуску 
штогодніка – дрэнна прыкрытая непрыязнасць, незалежна ад таго, хацеў аўтар абразіць 
мяне і ў маёй асобе беларусаў, ці не, і няслушная ў навуковым сэнсе спроба 
дээтнізацыі гэтай мовы, г. зн. пазбаўлення яе этнічных каранёў на яе спрадвечнай 
тэрыторыі, сталі характэрнай рысай гістарыяграфіі і мовазнаўства народаў-
спадкаемцаў ВКЛ постсавецкага часу – як літоўцаў, так і ўкраінцаў. Атрымліваецца, 
што “канцылярская славянская” – нейкая запазычаная мова накшталт латыні ці 
царкоўнаславянскай, на што я ўжо звяртаў увагу ў першым сваім артыкуле. Дык калі 
афіцыйная мова ВКЛ запазычаная, то адкуль? І ці сапраўды гэтая мова не мела 
этнічнай субстанцыі на тэрыторыі ВКЛ? Латынь – з Рымскай імперыі, 
царкоўнаславянская – з Балгарыі, а адкуль гэтая містычная “канцылярская 
славянская”? Адкуль у ёй такія вядомыя ўжо з першых пісьмовых тэкстаў мясцовага 
паходжання спецыфічныя менавіта для беларускай мовы асаблівасці фанетыкі, 
граматыкі і лексікі, як аканне-яканне, зацвярдзенне зычных, пераход л,в у ў, лексіка 
накшталт “А за моей памети прысмаковъ гетыхъ не бывало; добра было: гуска съ 
грыбками, кашка зъ перчыкомъ, печонка зъ цыбулькою или зъ чосныкомъ, а коли на 
перепышные достатки – каша рыжовая зъ шафраномъ” , як напісана у палітычным 
памфлеце ХVІІ ст.”Прамова Мялешкі”? Відаць, літоўскія гісторыкі, маючы справу 
толькі з дакументальнымі крыніцамі, мова якіх больш стандартызаваная, менш 
незнаёмыя з крыніцамі наратыўных жанраў, дзе жывая мова носьбіта “канцылярскай 
славянскай мовы” адбілася больш прыкметна. Але ж гэта – адна мова , толькі ў розных 
яе стылістычных праяўленнях. Гэта што, не мясцовыя рысы? Не кажучы ўжо аб тым, 
што афіцыйная мова – гэта насамрэч не мова, а функцыя літаратурна-пісьмовай мовы, 
калі розныя функцыі ў грамадстве выконваюць не мовы рознага паходжання, як было і 
на беларускіх землях ВКЛ – рытуальную – царкоўнаславянская, а сукупнасць свецкіх – 
народная, г. зн. мясцовая. Такім чынам, мова Статутаў і Трыбунала ВКЛ, большасці 
дакументаў Метрыкі ВКЛ і, напрыклад, “Успамінаў” Ф.Еўлашоўскага – гэта адна і тая 
мова. А яе дзелавая і свецка-мастацкая разнавіднасці – усяго толькі функцыянальна-
стылістычныя, як і зараз.Нельга ж сцвярджаць, што, напрыклад, “Lietuvos 

                                                   
25 Jevlašauskis Teodoras. Atsiminimai. Iš senosios gudų kalbos išvertė N. Pranckevičiutė-Lužienė. Parengė D. Vilimas. 
Vilnius, 1998. P. 20. 
26 Новости Литовской Метрики. № 3, 1999. С. 7. 
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nepriklausomybės atnaujinimo aktas” і “Tautiška giesmė” Вінцаса Кудзіркі напісаны на 
розных мовах. А якія падставы сцвярджаць такое ў адносінах да названых вышэй 
Статутаў з аднаго боку і Успамінаў – з другога? У сваёй рэцэнзіі А.Дубоніс наракае на 
беларусаў, што яны хочуць пазбавіць яго продкаў іх мовы, зрабіць іх нямымі, хаця 
нідзе ў працах сур’ёзных беларускіх вучоных не знайсці сцвярджэння, што літоўцы не 
размаўлялі ў часы ВКЛ на сваёй мове, і, імкнучыся абвергнуць гэтае ім жа прыдуманае 
сцверджанне, ён, фактычна, ломіцца ў адчыненыя дзверы. “Беларускія калегі-гісторыкі 
і лінгвісты, – піша далей А.Дубоніс,-- ў сваіх працах і выступленнях 
“старабеларускую” мову настойліва называюць дзяржаўнай у ВКЛ, пры гэтым не 
звяртаючы ніякай увагі на працы літоўскіх калег”.Прычына таго, што мы не звяртаем 
ніякай (не зусім дакладна) увагі на працы літоўскіх калег аб’ектыўная – моўны бар’ер, 
які мы, праўда, апошнім часам настойліва імкнёмся пераадолець. “У гэтым яны па 
крайняй меры робяць адну метадалагічную памылку, сутнасць якой цудоўна 
сфармуляваў Кяўпа: ...мова пісьменства – гэта яшчэ не вуснае маўленне”27; дадамо да 
гэтага – і не дзяржаўная мова, бо ў Літве ўжывалі і латынь з польскай”. А што, мы, 
беларускія гісторыкі і лінгвісты, павінны насуперак рэальнаму становішчу спраў 
называць дзяржаўнай мовай ВКЛ літоўскую, аб ужыванні якой у якасці дзелавой, як 
прызнае сам рэцэнзент, да таго ж так мала сведчанняў? Дзіўную дылему прапаноўвае 
шаноўны рэцэнзент: калі, акрамя беларускай, у ВКЛ у якасці афіцыйных ужываліся 
польская і лацінская мовы, то беларуская мова дзяржаўнай не была? Такім жа чынам 
можна выказацца і на адрас літоўскай мовы: літоўская мова ў ВКЛ таксама не была 
адзінай. Да таго ж згадка пра польскую і лацінскую мовы як суперніц беларускай 
рэцэнзенту насамрэч не дапамагае: польская і лацінская – усё роўна ж не літоўская і 
ўсё роўна яны па пашыранасці, як паказана ў маім артыкуле, займалі не першае месца 
ў Княстве. 
Апошні раздзел літоўскага выдання паэмы Яна Радвана “Радзівіліяда” -- 

“Слоўнічак імён” (“Asmenų žodinėlis”)28. Як указана ва ўступе, у яго “уключаны ўсе 
асобы, якія згадваюцца ў Радзівіліядзе, як легендарныя, так і рэальныя, звязаныя з 
гісторыяй Літвы” (с. 339). У баку пакінуты героі старажытнай Грэцыі і Рыма, каралі, 
карыфеі дзяржаўнай дзейнасці, навукі і мастацтва, паколькі звесткі пра іх ёсць у 
лёгкадаступных даведніках і энцыклапедыях. Пасля літоўскай версіі кожнага імя 
даецца лацінская, якую прапаноўвае Радван. Цікава, што лацінскія версіі гэтых імён 
утвораны, як сведчыць параўнанне, на аснове не літоўскіх, а старабеларускіх 
прататыпаў. Прычым узятых іншы раз не з пісьмовай, а з жывой мовы (аб чым 
сведчыць фрыкатыўнае h на месцы выбухнога g, цеканне), напрыклад: Algirdas, лац. 
Olgerdus, старабел. Ольгерд; Astikas, лац. Hosticus, старабел. Остик; Chodkevičius (е=я) 
Grigas, лац.Gregorius Chodchevicius, старабел. Ходкевич; Davaina, лац. Dovoyna, 
старабел. Довойна; Glebavičius Jonas, лац. Ioannes Hlebovicius, старабел Ян Глебович; 
Golubickis Grigas, лац. Holibicius, старабел. Голубицкий; Lešekas Juodasis, лац. Lesco, 
старабел. Лешко; Mindaugas, лац. Mendogus або Mindocus, старабел. Мендокг; 
Narimantas, лац. Narimuntius, старабел. Нарымунт; Olga, лац. Holha, старабел. Ольга; 
Radvila, лац. Radiuilius, старабел. Радивил; Sapiega, лац. Sapieha, старабел. Сапега; 
                                                   
27 Z. Kiaupa. Kauno miesto vaitas ir jo aktų knygos XVI a. – XVII a. pirmojoje pusėje, Lietuvos miestų istorijos 
šaltiniai, [kn. 1], Vilnius, 1988, p. 29. 
28 Radvanas Jonas. Radviliada. Parengė, įvadą, komentarus ir asmenų žodinėlį parašė,vertė iš lotinų į lietuvių kalbą 
Sigitas Narbutas. Bibliotheca Baltica. Vilnius, “Vaga”, 1997. 
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Skirmantas, лац. Scirmontus, Scirmuntus, старабел. Скирмунт; Timofejus, лац. Cimophaea, 
бел. Цімафей; Tiškevičius, лац. Tischevicius, старабел. Тышкевич; Traidenis, лац. 
Troydenes, старабел. Тройдень. Гэтыя факты сведчаць, што сцвярджэнне ўкладальніка 
выдання аб літоўскай як роднай мове Я.Радвана небясспрэчнае.Хаця аўтар і даводзіць, 
што моўныя асаблівасці літоўскіх слоў, згаданых у Радзівіліядзе, сведчаць, што паэт 
або нарадзіўся дзе-небудзь на Усходняй Аўкштайціі (магчыма ў Вільні), або доўга тут 
жыў (с. іх). Аб’ектыўна да вырашэння разглядаемай праблемы спрабуе падысці 
вядомы літоўскі гісторык, крыніцазнавец, археограф, аўтар першага пасляваеннага 
літоўскага выдання аднаго з тамоў Метрыкі ВКЛ С. Лазутка. У прадмове да 
падрыхтаванага пад яго кіраўніцтвам выдання 6-й кнігі судных спраў Метрыкі ВКЛ ён 
справядліва падкрэслівае, што справы кнігі даюць выключнай важнасці матэрыял 
менавіта для вызначэння яе мовы як мовы МВКЛ у цэлым29. Значыць, менавіта мова 
МВКЛ і з’яўляецца, як вынікае з яго слоў, канцылярскай мовай ВКЛ і менавіта яна і 
можа быць вызначана як канцылярская (дзяржаўная) мова Княства. Услед за Л. 
Уладзіміровасам ён адзначае, што пытанне сутнасці гэтай мовы ўсё яшчэ дыскутуецца, 
прычым якраз сярод філолагаў, праўда, аўтар не ўдакладняе, што аспрэчваецца 
выснова беларускіх вучоных аб дзяржаўнасці беларускай мовы фактычна толькі 
літоўскімі філолагамі.У адной са сваіх апошніх прац – кнізе пра Льва Сапегу – ён піша, 
што выдадзены Казімірам Ягайлавічам на лацінскай мове прывілей берасцейскім 
яўрэям затым быў перакладзены на старабеларускую мову (į senają baltarusių kalbą)30. 
Некаторыя ўкраінскія даследчыкі, не асмельваючыся аб’явіць усю пісьмовую 

спадчыну Княства ўкраінскай, вынаходзяць нейкія прамежкавыя этапы. Калі нельга ўсё 
аб’явіць украінскім, то трэба менш пакінуць беларусам.Нежаданне ўкраінскіх 
мовазнаўцаў узгадняць свае пазіцыі з беларускімі калегамі яшчэ ў савецкі час 
маштабна выявілася ва ўвядзенні, дакладней рэанімацыі імі ў аднабаковым парадку 
прынятага яшчэ ў часы Расійскай імперыі асімілятарскага тэрміну “заходнеруская 
мова”.Гэта ярка выразілася і ў спосабах вырашэння праблемы ідэнтыфікацыі 
афіцыйнай мовы Вялікага Княства Літоўскага.Абагульняючы спробы нашчадкаў 
нашых суайчыннікаў па ВКЛ вырашыць разглядаемую праблему на сваю карысць у 
штогодніку “Metriciana”, мы мелі на ўвазе толькі этнічныя беларускія землі, 
уключаючы Віленшчыну, і зусім не краналі ўкраінскую тэрыторыю і мову. Тым не 
менш вельмі вострую рэакцыю наш артыкул выклікаў менавіта з украінскага боку. 
Абурэнне дацэнта Жытомірскага педуніверсітэта Віктара Майсіенкі выклікала наша 
смеласць небеспадстаўна назваць афіцыйную мову вялікакняжацкай канцылярыі 
беларускай (старабеларускай)231. Даказваючы існаванне ў часы Вялікага Княства 
Літоўскага на ўкраінска-беларускім памежжы асобай палескай афіцыйнай мовы, 
Майсіенка імкнецца пашырыць тэрыторыю яе функцыянавання на ўсё Княства, не 
пакідаючы тым самым месца старабеларускай літаратурна-пісьмовай мове, на якой як 
на афіцыйнай, як ужо канчаткова даказана, былі створаны афіцыйныя дакументы 
                                                   
29 Литовская Метрика: 6-я (Кн. 225) Книга судных дел (1528—1547) / Подгот. И Валиконите, С. Лазутка и др. 
Вильнюс, 1995. С. CXIX. 
30 Lazutka Stanislovas. Leonas Sapiega (gyvenimas, valstybinė veikla, politinės ir filosofinės pažiūros). Vilnius: Margi 
raštai, 1998. P. 13. 
31 Мойсієнко Віктор. До проблеми виділення “західноруського” наріччя, або якою мовою писали на теренах 
українсько-білоруського пограниччя у XVI—XVII столітті ? // Український гуманітарний огляд. Випуск 7. Київ, 
2002. С. 92—115. 
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агульнадзяржаўнага значэння. Пры гэтым ён пастаянна блытае яе азначэнне “палеская” 
з азначэннем “украінская”.Для абгрунтавання гэтага свайго тэзісу рэцэнзент 
прыводзіць пералік моўных элементаў, закліканых, на яго думку, выражаць спецыфіку 
гэтай мовы. Пры гэтым адны з гэтых элементаў носяць характар выпадковых апісак у 
дакументах з беларускай тэрыторыі, другія ў роўнай меры характэрныя таксама для 
маскоўскай і польскай моў і не могуць быць спецыфічнымі для вылучаемай 
рэцэнзентам мовы. Іншы раз ён пярэчыць сам сабе (адной з характэрных рыс гэтай 
палескай мовы ён лічыць адсутнасць у ёй пераходу о,е ў і ў новазакрытых складах. Але 
гэта рыса сведчыць аб тым, што гэтая мова, насуперак яго жаданню, ніякай агульнасці 
з украінскай не мае). На аснове гэтай адвольна складзенай сукупнасці элементаў 
В.Майсіенка робіць выснову, якая датычыць таксама мовы вялікакняжацкай 
канцылярыі ў цэлым, а не толькі ўкраінска-беларускага памежжа: “Підсумовуючи ще 
раз підкреслю, що, на мою думку, називати цю мову старобілоруською, як це робить 
слідом за іншими білоруськими колегами Уладзімір Свяжинський, навряд чи 
виправдано (курсіў мой – У.С). Переважна більшість рис, які констатують у якості 
доказів прихильники саме такої дефініції “руської” мови Великого князівства 
Литовського, мають значно ширшу локалізацію. Характерні білоруські мовні 
особливості (акання, дзекання, цекання) у пам’ятках цього часу простежуються лише 
спорадично, натомість послідовно представлені типово поліські лінгвальні риси”3.  
Мне, насамрэч, не зразумелыя прычыны раздражнення маіх апанентаў. 

Перетягування ковдри? Дык няхай не цягне на сябе коўдру той, каму гэтая коўдра – не 
свая.Ужо сам факт раздражнення з украінскага боку нават такіх масцітых вучоных, 
якім з’яўляецца сп. Піўтарак, якраз і сведчыць пра змяншэнне жаданняў дзяліцца 
гістарычнай спадчынай з найбліжэйшымі суседзямі.Сярод украінскіх і беларускіх 
даследчыкаў ”не зменшуються прагнення оголосити якомога більше пам’яток своїми”? 
Значыць цягне на сябе коўдру і „пакрыўджаны” мною ўкраінскі бок? 
Самакрытычнасць сп. Піўтарака цешыць душу. Але ўсё ж ці магчымы непазбежны тут 
кансенсус? Ясна адно, далейшыя спробы вырашыць праблему афіцыйнай мовы 
Вялікага Княства Літоўскага метадам “перетягування ковдри” будуць толькі аддаляць 
гэтае вырашэнне і не спрыяць усталяванню добрасуседскіх адносінаў паміж народамі-
спадкаемцамі ВКЛ. Аudiatur et altera pars! Няма адзінай думкі на канкрэтную этнічную 
прыналежнасць афіцыйнай мовы ВКЛ і сярод беларускіх вучоных.Супольнай 
украінска-беларускай літаратурную мову ВКЛ лічаць і некаторыя беларускія філолагі. 
Так называе мову ўкраінскага казацкага летапісу Самавідца даследчык гэтага жанру 
наратыўных крыніц В.Чамярыцкі32. 
Паколькі падзел усё ж такі непазбежны, Р. Піўтарак прапаноўвае сукупнасць ясных 

і простых прынцыпаў гэтага падзелу33.Значыць, можна вырашаць праблему 
ідэнтыфікацыі дзяржаўнай мовы ВКЛ ужо зараз, не чакаючы, пакуль для гэтага будзе 
створана шырокая моўна-гістарычная аснова. Уласна кажучы, пералічаныя прынцыпы 
ўдзельнікам дыскусіі добра вядомыя, што адзначае і сам аўтар (с.82), толькі не ўсе яны 
і не ўсіх задавальнялі.Сп. Піўтарак рэабілітуе так ненавісны сп. Майсіенку 
тэрытарыяльны прынцып размежавання беларускіх і ўкраінскіх помнікаў, які 
супярэчыў высунутай апошнім гіпотэзе аб “палескай” мове і арэале яе пашырэння на 

                                                   
32 Чамярыцкі Вячаслаў. Казацкія летапісы // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.4. Мн., 1997. С.8. 
33 Півторак Г.П. Державна мова у Великому князівстві Литовському і проблема розмежування українських та 
білоруських писемних пам’яток // Мовознавство, 2003, № 3—4. 
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поўначы аж да Мінска.Бо як бы там ні было, а мяжа, хай сабе і не заўсёды выразная, 
паміж тэрыторыямі этнічнай Беларусі і этнічнай Украіны ў разглядаемыя часы 
існавала, значыць гэта розныя народы і розныя мовы, якімі б блізкімі яны паміж сабой 
ні былі, што і знайшло ў рэшце рэшт сваё ўвасабленне ва ўзнікненні асобных дзяржаў, 
і імкненне гэтую мяжу нейкім чынам “размыць” у бок суседняга народа, як гэта 
спрабуе зрабіць сп. Майсіенка, або свядома заблытаць праблему, як гэта робяць спсп. 
А.Дубоніс і Ё.Баранаўскас34, выдаюць палітычныя намеры аўтараў і не спрыяюць 
вырашэнню спрэчкі. Як і тое, што знарочысты агнастыцызм некаторых апанентаў, калі 
яны праблему размежавання беларускіх і ўкраінскіх помнікаў, а значыць і афіцыйнай 
мовы ВКЛ, аб’яўляюць адназначна невырашальнай або вырашанай і таму 
неактуальнай35. Некаторым украінскім вучоным, магчыма, выгадней аб’явіць 
афіцыйную мову Княства беларуска-ўкраінскай або ўкраінска-беларускай і закрыць 
пытанне. Вось сп. Майсіенка зусім не пакідае шанцу на кансенсус. Моўную сітуацыю ў 
ВКЛ ён імкнецца прадставіць у выглядзе дылемы: “є підстави офіційну мову ВКЛ 
вважати або білоруською, або українською”. Аднак пры гэтым украінскай мове ён 
пакідае права на існаванне нават пры ідэнтыфікацыі афіцыйнай мовы ВКЛ як 
беларускай – хоць у Галіччыне, Закарпацці, Букавіне, а ўсё ж яна застанецца. Пры 
ідэнтыфікацыі ж гэтай мовы як украінскай ( а менавіта такі варыянт, відавочна, 
найбольш задавальняе Майсіенку) беларусы наогул застаюцца без сваёй мовы. І 
беларускім мовазнаўцам давядзецца мець справу з мовай суседзяў. 
Хаця, як зазначае сп. Піўтарак, калі падсумаваць дасягнутыя вынікі ў даследаванні 

праблемы, то”пишатися особливо не має чим”(с.81). Аўтар лічыць, што трэба мець на 
ўвазе не асобныя фанетычныя рысы паўночнага дыялекту ўкраінскай мовы, а 
дыялектую аснову стараўкраінскай пісьмова-літаратурнай мовы. Пасля мангола-
татарскага пагрому ў 1240 г. культурнае жыццё калісьці магутнай дзяржавы 
перамясцілася з Кіева і Кіеўскай зямлі ў галіцкія і валынскія землі і паўночна-заходнія 
гаворкі ўкраінскай мовы сталі асновай стараўкраінскай мовы. Таму ў апошняй доўгі 
час зберагаліся прыкметы гэтых гаворак – ненаціскное е (тисеча, присегати, 
десетина), уласцівае і беларускай пісьмовай мове.Аднак ці дастаткова гэтай адной 
рысы, каб аб’явіць функцыянаваўшую на сумежных тэрыторыях афіцыйную мову 
агульнай беларуска-ўкраінскай? Так можна на падставе адсутнасці падоўжаных 
зычных у запазычаных словах у літоўскай і беларускай мовах (komisija, kolektivas, 
kolega)36 аб’явіць гэтыя дзве мовы адной.Да таго ж традыцыйныя напісанні на месцы е 
ў ненаціскных складах утвараюць норму ў старабеларускіх пісьмовых помніках усіх 
стыляў, а не толькі дзелавога37. Аднак пры гэтым трэба мець на ўвазе розніцу паміж 
пісьмовай і вуснай формамі мовы. 
Грунтуючыся на выніках ўсяго комплексу даследавання гісторыі беларускай і 

ўкраінскай моў, аўтар аб’яўляе гэтыя крытэрыі найлепш вытрымаўшымі выпрабаванне 
часам. Аўтар прапаноўвае пры размежаванні беларускіх і ўкраінскіх помнікаў 
адрозніваць іх як помнікі мовы і помнікі культуры, г.зн мець на ўвазе іхнія моўныя 
асаблівасці і іх функцыянальную ролю (калі і ў якім асяроддзі кожны помнік быў 
                                                   
34 Гл. Дубоніс Артурас.Да праблемы дзяржаўнай мовы ў Вялікім Княстве Літоўскім // Metriciana. Даследаванні і 
матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. Т.ІІІ.Мн., 2004. С.205—219; Баранаускас Й.О языке великих 
князей литовских и знати ВКЛ до в. и дальнейших судьбах литовского языка (у друку). 
35Vilimas Darius. Antrasis Metrikianos tomas // Lietuvos Metrikos naujienos 7—2003. P.20;  
36 Mikalauskaitė E. Lietuvių kalbos fonetikos darbai.Vilnius,1975. P. 62. 
37 Булыка А.М..Развіццё арфаграфічнай сістэмы старабеларускай мовы. Мн., 1970. С. 68—118. 
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створаны, на задавальненне чыіх інтарэсаў быў зарыентаваны, дзе, хто і для чаго яго 
выкарыстоўваў, а такім чынам – чыім культурным здабыткам ён быў на працягу свайго 
існавання, г. зн. улічваць не толькі лінгвістычны, але і экстралінгвістычны, 
сацыялінгвістычны аспекты помніка.З гэтага пункту погляду аўтар асноўным 
крытэрыем размежавання беларускіх і ўкраінскіх помнікаў прапаноўвае прызнаць 
тэрытарыяльны прынцып з улікам нацыянальнасці аўтара. Відавочна, павінна быць 
розніца паміж помнікамі на ўкраінскай мове і помнікамі на беларускай мове з 
украінскімі рысамі.А таму ці прэтэндуюць украінскія вучоныя побач з помнікамі 
першага кшталту, на помінкі і другога?І ці карэктны, зыходзячы з гэтага, закід у бок 
беларускіх вучоных наконт таго што яны „однозначно пам’ятки, писані на теренах 
Білорусі, разом і їх мову вважають білоруськими”? Сп.Піўтарак правільна заўважае, 
што пры размежаванні помнікаў варта ўлічваць увесь комплекс моўных 
дыферэнцыйных адзнак. Пры рэканструкцыі гукавых сістэм старажытных перыядаў 
гісторыі моў карыстаюцца не толькі захаваўшыміся на гэтых мовах пісьмовымі 
помнікамі, але і разнастайнымі іншымі матэрыяламі: гукавымі сістэмамі сучаснага 
стану мовы, асабліва яго дыялектаў, сведчаннямі рыфмы і рытму, дадзенымі 
параўнальна-гістарычнай фанетыкі, запазычаннямі ў даследуемую мову з іншых моў і, 
наадварот, з яе ў іншыя мовы і г.д.38 Тэрыятарыяльны прынцып павінен быць 
вызначальным пры высвятленні прыналежнасці пэўнаму народу помнікаў, якія не 
вызначаюцца выразнымі дыферэнцыйнымі асаблівасцямі.Пісьмовыя помнікі з 
невыразнымі моўнымі, графічнымі і палеаграфічнымі асаблівасцямі і з нявызначаным 
часам і месцам іх напісання (пры ўмове іх існавання) на думку аўтара трэба прызнаць 
агульнымі для абодвух народаў. 
У гэтай праблемы ёсць і нечаканы этычны аспект. Высновы,  
майго артыкула аб праблеме ідэнтыфікацыі афіцыйнай мовы ВКЛ па той бок 

паўночна-заходняй і паўднёвай межаў Беларусі выклікалі бурную і неадназначную 
рэакцыю.У маіх апанентаў у іх краінах знайшліся як прыхільнікі, так і праціўнікі.Зусім 
процілеглая карціна назіраецца ў мяне на радзіме. Зацікаўленых сярод сваіх 
суайчыннікаў у мяне не знайшлося.Як пісала М.Цвятаева «А у нас тишь да гладь, 
божья благодать». Большасць вядомых мовазнаўцаў у адказ на маю просьбу выказаць 
сваё стаўленне да закранутай мною праблемы спасылалася на сваю недасведчанасць. 
Затое па прынцыпу «свята месца пуста не бывае» сярод маіх суайчыннікаў у мяне 
знайшліся праціўнікі.Так, малады і празмерна не па гадах амбітны гісторык А.Ліцкевіч 
назваў тое, чым я займаюся, «перацягваннем коўдры». З той, рэкрутаванай хваравіта 
самаўлюбёным публіцыстам Дубаўцом кагорты, прадстаўнікі якой у імя ўзвышэння 
свайго я гатовы ахвяраваць самой айчынай. Зрэшты, я не настолькі аптыміст, каб 
спадзявацца на станоўчы водгук з боку гэтай аўдыторыі. З імі ўсё ясна. Зрэшты, гэта 
ўжо іншая тэма. Тым жа, хто застаецца раўнадушным да ўзнятай мною праблемы мне 
хочацца працытаваць радкі з верша Інакенція Анненскага “Старые эстонки.Из стихов 
кошмарной совести“. 

Спите крепко, палач с палачихой! 
Улыбайтесь друг другу любовней! 
Ты ж, о нежный, ты кроткий, ты тихий,  
В целом мире тебя нет виновней! 

                                                   
38 Зиндер Р.Л., Строева Т.В. Историческая фонетика немецкого языка. М.;Л., 1965. С.23—39. 
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Иннокентий Анненский. Старые эстонки. Из стихов 
кошмарной совести. 

Г. Федарэнка (Мінск, Беларусь) 
АСАБЛІВАСЦІ ЎЖЫВАННЯ АСАБОВЫХ І ЗВАРОТНАГА ЗАЙМЕННІКАЎ У 

СЛУЦКІМ ЕВАНГЕЛЛІ 
Аналіз мовы Слуцкага Евангелля выяўляе вялікую колькасць займеннікаў, якія па 

сваіх марфалагічных адзнаках і сінтаксічных функцыях падзяляюцца на асабовыя і 
неасабовыя. 
Разгледзім скланенне асабовых і зваротнага займеннікаў, якія шырока 

прадстаўлены ў Слуцкім Евангеллі. 
Асабовыя займеннікі служаць для абазначэння асоб пры гаворцы. У помніку 

займеннік 1-й асобы адзіночнага ліку ў назоўным склоне зафіксаваны ў форме азъ 
(графічныя варыянты азь, аз, азs): азъ глас въпїюmаго въ поустыни; азь прїидwх въ им# 
wца моего; аз не вhдhх его; прїидох азs въ водh крст#.  
У родным і вінавальным склонах займеннікі 1-й і 2-й асобы адзіночнага ліку 

прадстаўлены формамі мене, тебе: Р.- далече wтстоить wт мене; да не прhдасть тебе 
съперник; В.- мене ж ненавидить; Aко въси тебе иmоуть. 
У давальным і месным склонах займеннікаў 1-й і 2-й асобы адзіночнага ліку 

адзначаецца ўжыванне форм мнh (мьнh); тебh, тобh.  Форма тобh не была ўласціва 
царкоўнаславянскай мове і ўжываецца ў помніку паралельна з формай тебh: Д.- Aко 
мнh предана есть; рече емоу їсъ, аминь глю тобh; аmе ты еси повели ми прїити кь 
тебh по водам. М.- дmер# їерслмьскы, не плачитес# w мнh; по мьнh гр#деть; азъ же 
молихс# w тобh; чтw глеши w тебh самwм.   
Паралельна з названымі вышэй поўнымі формамі вінавальнага і давальнага склонаў 

ужываюцца энклітычныя – м#, т#, ми, ти, якія могуць знаходзіцца ў прэ- і постпазіцыі 
да кіруючага слова: Д.- вс#ко речете ми притsчю сїю; wтпоуmають ти с# грhси твои; 
азъ ти повелhваю. В.- wнъ м# прославить; соудї# т# предасть слоузh. 
У творным склоне займеннікі 1-й і 2-й асобы адзіночнага ліку маюць двухскладовы 

канчатак -ою: гь с тобою, блсвена ты въ женах; Иже нhс съ мьною; вы же есте 
прhбываше и съ мною въ напастhх моих.  
У назоўным склоне множнага ліку займеннікі 1-й і 2-й асобы прадстаўлены 

формамі мы, вы: Aко же и мы оставл#емь длъжникwм нашимъ; вы есте соль земли. 
Займеннік 1-й асобы множнага ліку ў родным склоне намі не выяўлены ў помніку, а 

займеннік 2-й асобы прадстаўлены формай васъ (вас, вась): Р.- Aко wтиметс# wт васъ 
црствїе бжие; не непwдобно же вась нь и имена мтри же его; кто wт вас обличитs м#. 
У давальным склоне займеннікі 1-й і 2-й асобы множнага ліку маюць формы нам, 

вамъ (вамь, вам): Aко ж хоmете. да твор#ть вамъ члци и вы творите имь такожед; 
онs реч, вамь ес дано вhдhти таины црстви# бжи#; азь послю вам wт оца дхь истинsныи; 
нам не достоить оубити никогw ж. 
У вінавальным склоне займеннікі 1-й і 2-й асобы множнага ліку прадстаўлены 

поўнымі формамі насъ, васъ (вас), побач з якімі ўжываюцца няпоўныя – ны, вы: 
пwмилоуи ны їсе; елици аmе не пьрїимоутs вы на събориmа; азъ всегда оучих насъ; 
елици аmе не пьрїимоутs вы, ни же послоушають васъ. 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 139 

Займеннік 1-й асобы множнага ліку ў творным і месным склонах намі не выяўлены 
ў Слуцкім Евангеллі, а займеннік 2-й асобы ў гэтых склонах мае формы ў творным 
склоне вами, у месным – вас: да боудет с вами въ вhки; не w всhх вас глю. 
У мове помніка захавана катэгорыя парнага ліку, прадстаўленая формамі 

давальнага і творнага склонаў нама (нама); вама: Д.- чтw хоmета да сътьворю вама; 
егда глаше нама на поути, и Aко сказаше нама писанїа. Т.- се въсход#mема вама въ 
град. 
У тэксце зафіксаваны займеннік 3-й асобы адзіночнага ліку ў форме ўказальнага 

займенніка онъ (он, онs, wнs) – у мужчынскім родзе і она – у жаночым родзе: онъ жs 
wставль плаmанiцоу; wнs же прошед посрhде их; он же wбраmьс# възрhвъ на оучнкы 
сво#; онs же wтвhmавъ рече им; она же пришедши, поклонилас# емоу. 
У значэнні прыналежных займеннікаў форма роднага склону ўжываецца без н, у 

іншых выпадках пасля прыназоўніка ўтвараецца форма з пачатковым н.  
Займеннік 3-й асобы мужчынскага роду мае наступныя формы: Р.- его (ег, егw), 

него: глас его слышиши; прїиде врагъ ег; да wбhситс# жръновъ wсельскыи на выи егw; 
из него же бhси изыдоша. Д.- емоу (емu, ем@), немоу: рече емоу лоукавыи рабh и 
лhнивыи; гла емu; въшедшu ем@ въ дwм uчнци его; вси людiе, ид#х@ к немоу. В.- его і 
нь: мол#ше его бhсновавыи, дабы был съ ним; нань же блговоли дша мо#. Т.- имь (им, 
имs): рече им агглъ не боитес#; имs же азъ крmаюс#; повелh имь; М.- нем: по нем 
идоша.  
Займеннік 3-й асобы жаночага роду ўжыты ў такіх формах: Р.- е#, не#: 

прикосьноус# роуцh е#; приведъ женоу его їаковъ, дhтотворить wт не#. Д.- еи, неи: 
оузрhвъ смоковницоу единоу прїиде къ неи; рече еи, не плачи.  
Вінавальны склон прадстаўлены формай ю, ню: въ соуботоу исцhлї ю їсъ; възложи 

на ню роуцh; месны – неи : молиша его w неи. 
Займеннік 3-й асобы ніякага роду ў вінавальным склоне зафіксаваны ў форме е: 

еже е сказаемо, с нами бг. 
Склонавыя формы займенніка 3-й асобы множнага ліку они не маюць родавых 

дыферэнцыяцый. Р.- их (ихъ, ихь); них: видhвь їъ помышленїа ихъ рече; срдце их 
камененw; тобh дам власть сїю всю и славу ихь; ни един же wт них wчиститис#; Т.- 
ими; ними: съвhт же сътворише, коупиша ими село; Aвиш#с прhд ними. М.- них: w них 
же рече їоуда. У вінавальным склоне таксама функцыянуе уніфікаваная форма #; A: 
тъи оучаше # на сънмиmих ихь; онsже на едином къждо ихъ роуцh взложъ ї исцhл#ше A, 
У асобных выпадках ужываецца форма их, ідэнтычная з формай роднага склону – 
възведе их на гороу высок@. Наяўнасць яе ў тэксце сведчыць аб імкненні аўтара да 
дакладнай перадачы на пісьме катэгорыі адушаўлёнасці.  
Парны лік займеннікаў 3-й асобы ў Слуцкім Евангеллі зафіксаваны ў наступным 

выглядзе: 
Н.- wна (она): wна же рhста емоу; она же рhста им.  
Р.- ею, нею: Реч же, члкъ нhкыи имh два сна, и реч юнhшїи ею wцu; видh два 

корабл# стоAmа при езерh. рыбарї еже wтшедше wт нею плат#хоу мрhжа. Д.- има 
(їма), нїма: боудеть има wт оца моего иже на нбсех; бh повиноуAс# їма; рече къ нїма. В.- 
#: обраmь же с# їсъ и видhвъ # по собh идоуmа и гла има. Т.- нима: съниде съ нима, и 
прїиде въ назареf; сам же їсъ приближивsс#, ид#ше с нима.  
Зваротны займеннік себе перадае ў сказе аб’ектыўныя адносіны. Ён зафіксаваны ў 

помніку ў такім выглядзе:  
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Р.- себе: многы народы окрестъ себе повелh ити на wнъ пол; себе ли не можеть 
спсти. Д.- собh; си: коуп#т собh хлhбы; си рекоста родителh его. В.- себе; с#: 
възлюбиши … ближн#го своего Aко сам с#; поиметь седмь дроугых доухwв горшихъ 
себе; спси с# сам. Т.- собою (собwю): не вз#ша съ собwю елеа; аmе любовь имате 
междоу собою. М.- собh: w собh не соудите правды. 
Такім чынам, праведзены вышэй аналіз мовы Слуцкага Евангелля паказвае, што 

помнік ў той ці іншай ступені адлюстроўвае пераважна ўсе формы асабовых і 
зваротнага займеннікаў, якія былі ўласцівы царкоўнаславянскай мове. Але ў ім 
зафіксаваны формы зваротнага i займенніка 2-й асобы адзіночнага ліку давальнага 
склону тобh, собh, характэрныя для старажытнарускай мовы, з якіх у сучаснай 
беларускай мове, з улікам фанетычных змен, замацавалася форма табе, сабе. 
Назіраецца паралельнае ўжыванне форм себh – собh; тебh – тобh.  
Склонавыя формы разгледжаных займеннікаў прадстаўлены ў графічных 

варыянтах (вамъ, вамь, вам). Адметнай рысай мовы помніка з’яўляецца наяўнасць 
энклітычных форм – м#, т#, с#, ми, ти, си, ны, вы, якія ўжываюцца побач з поўнымі ў 
якасці варыянтнай нормы (васъ – вы). Захавана катэгорыя парнага ліку. У сказе 
асабовыя займеннікі выконваюць функцыю дзейніка або дапаўнення: азъ есмь 
пастырь добьрыи (дзейнік); мимо неси чашоу сїю wт мене; гла им миръ вам 
(дапаўненне).  

Э. Ярмоленка (Мінск, Беларусь) 
З НАЗІРАННЯЎ НАД МОВАЙ ПЕРАКЛАДУ “KRONIKI…”  

М. СТРЫЙКОЎСКАГА (ПАЧАТАК XVII СТ.) 
Работа польскага гістарыёграфа М. Стрыйкоўскага “Kronika Polska, Litewska, 

Їmуdzka i wszystkiej Rusi…” (далей “Kronika”) была надрукавана ў 1582 г. Яна мела 
вялікую папулярнасць і неаднаразова перакладалася. Адзін з яе беларускіх перакладаў, 
“Кроиника словAновъ рuскаA w панствах. Рuских Полских и Литовских” (захоўваецца 
ў Расійскай нацыянальнай бібліятэцы ў Санкт-Пецярбургу [F. IV. 688]; далей 
“Хроніка”), з’явіўся ў пачатку XVII ст. 
У рабоце М. Стрыйкоўскага змешчана легенда пра прыбыццё ў Літву 500 сямей 

рымскай знаці на чале з Палямонам. Як сведчыць М. Улашчык, гэта легенда 
ўтрымліваецца ў шасці беларускіх летапісах і дзвюх хроніках (Быхаўца і Літоўскай і 
Жамойцкай) [Улащик 1985, с. 130]. Маецца яна і ў названым вышэй перакладзе. 
Аналізу мовы аднаго ўрыўка з гэтай легенды ў “Хроніцы” (ад слоў “сталосе втеленье” 
да паведамлення пра смерць Борка і Сперы) у супастаўленні з польскім арыгіналам* 
прысвечана наша даследаванне. 
Аўтарам перакладу праведзена пэўная рэдактарская работа. У “Хроніцы” 

легендарная частка змешчана пад загалоўкам “Вывод и початок о велком князствh 
литовском wткул сA взмогли”. Магчыма, гэта перароблены пачатак кн. ІІІ “Kronikі”: O 
wywodzie i pocz№tku xi№їat Litewskich i Їmоdzkich... 
У даследаваным урыўку “Хронікі” некалькі разоў згадваецца імя 

М. Стрыйкоўскага. Так, пасля загалоўка аўтар дадае: З маттеA стрыковског, на с. 514 
указвае: мовит стрыковскиs; фразы jako latopiszcze њwiadcz№; mnie siк zaњ zda, czego i 
Dіugosz i Miechowius, dowodnie poњwiadczaj№ замяняе адпаведна на Aко стриковскиs 
                                                   
*Мы карысталіся другім выданнем гэтай работы: Stryjkowski M. Kronika Polska, Litewska, Їmуdzka i wszystkiej 
Rusi… Warszawa, 1846. Т. І. 
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свhдчит; але всh A wпuстивши, wдно, Aко длuгошъ, меховиuшъ, и стриковскиs 
посвhдчаютъ, держu. Разам з тым аўтар апускае ўласнае сведчанне Стрыйкоўскага: 
jakom sam roku 1580 widziaі. 
З прыведзеных у М. Стрыйкоўскага прычын прыбыцця рымскай знаці да Літвы ў 

“Хроніцы” пададзены дзве (уцёкі ад жорсткасці Нерона і Атылы). Даце 5526 “Kroniki” 
адпавядае дата еф (5500). 
У перакладзе перастаўлены некаторыя часткі адпаведнага тэксту “Kronikі”, пра што 

сведчыць, напр., запіс jako o tym niїej obaczysz – Aко w том вышшеs се wписало. 
Аўтар “Хронікі” перабудоўвае некаторыя фразы: 
wpada dwudziest№ miejscy (ma byж 

dwunast№) 
впадает дванадцатма мhcтцы 

A tak tu ty dwa Latopiszcza  Дрuгие теж лhтописцы 
weszli rzek№ Niemnem w morze, rzeczone 

maіe albo praszne i Kurlandskie albo 
Niemnowe, a to dla tego, iї 

вошли рекою немном в море кuрлAнское, або 
немново, а то длA того зоветсA иж 

У перакладзе апускаюцца асобныя словы: 
Tu zaњ o Litewskim sіawnym Ruskim i 

Їmуdzkim narodzie 
тuт uже w литовском славном и 

жомоитском народh  
pod cesarzem rzymskim Augustem под цесаром Авгuстом 
poddanymi swymi поддаными 
tych artykuіуw uїywaj№: la citta miasto, 

il cavallo koс, la Polonia, la Italia, etc. 
тых артыкuлов uживают, италиA 

Пропуск слоў, відавочна, часам узнікаў з-за недагляду, што прыводзіла да 
зацямнення сэнсу, параўн.: 

za pomoc№ Boї№, ktуry sam lepiej wie, 
ku temu uprzejm№ chкж naszк, rzecz 
poczniemo 

за помочю Бжою uприsмuю хuт нашu реч 
почнемо 

Borkus, ktury na Jurborku … panowaі, 
umarі 

Юрборкъ uмер  

Аўтар таксама ўстаўляе ў сваім перакладзе дадатковую інфармацыю: 
 miкdzy t№ szlacht№ byіy cztery domy межи тою шл#хтою были чотыры домы 

наsвышши 
Piotra teї z Pawіem straciі Петра теж стго з павлом апостолов стратил 

У “Хроніцы” маюць месца некаторыя сэнсавыя замены (у перакладзе з’яўляюцца 
звесткі, якім у арыгінале адпавядаюць іншыя):  

takїe z їonami i ze wszystkim также з жонами из детми  
lossem Boїym dziwnym zaniesiony справою бжою дивне занесеныs 
і№kami [сенажаць, луг] rozіogami 

wdziкcznymi okrassone 
реками и розлогами вдAчное и красное 

pocz№і zamek budowaж nad onym 
jeziorem, kturemu wespoіek z zamkiem daі 
imк od siebie Spera 

збuдовал замок и мhсто и назвал его Спера 

Выяўлены выпадкі замены назоўнікаў прыметнікамі: synowie Noego – сынове 
ноевы; morzem Oceanem – морем wкиAнским; ужывання множнага ліку ў перакладзе 
замест адзіночнага ў арыгінале і наадварот: rozmnoїenia jego – розмножен# их; nie tylko 
imienia albo majкtnoњci – не толко имениs або маетностеs; o bogatym – о богатых; 
Sieci z jedwabiu, drugie z ci№gnionego zіota – Сhтъ з едвабu дрuгuю с тAгненог золота. 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 142

Лінгвістычны аналіз абранага ўрыўка сведчыць аб ступені польскага ўплыву на 
мову перакладу.  
Пачатковаму e ў арыгінале адпавядае пераважна о ў перакладзе: jednego – wдног; 

nad jeziorem – над wзером, але: jeleni – елениs. 
Актыўна ўжываецца канчатак –ови ў формах Н.скл. мн. л. назоўнікаў: synowie – 

сынове; potomkowie – потомкове. 
Звычайныя ў “Хроніцы” поўныя формы прыметнікаў і займеннікаў: Rzecz pospolita 

Rzymska – реч посполитаA римскаA; morze … Kurlandskie albo Niemnowe – море 
кuрлAнское, або немново; zіoњж sprosna – злост спроснаA; niektуrze – некоторые. 
Назіраецца неаднастайнасць у перадачы энклітычнай формы sік. У “Хроніцы” яна 

прадстаўленa варыянтамі ся і се: staіo siк – сталосе; забравс# – zebraі siк; byle siк wolej 
dosiж tyraсskiej peіniіo – бы сA воли досыт тыранскоs полнило; patrz№c siк dziwowaі – 
глAдAчи дивовалсе. 
Аб польскім марфалагічным уплыве сведчыць выкарыстанне элемента –смы: 

ukazaliњmy – uказалисмы. Падобныя формы шырока прадстаўлены і ў iншых 
перакладах з польскай мовы [Яковлев 1985, с. 19]. 
Пад польскім уплывам ужываецца дзеяслоў-звязка ў форме 3 асобы адзіночнага 

ліку: co napisano jest – што написано ест, але: staіo siк jest wcielenie – сталосе втhлене. 
На лексічным узроўні звяртаюць на сябе ўвагу суадносіны паміж поўнагалоснымі і 

няпоўнагалоснымі формамі (у перакладзе паслядоўна ўжываюцца першыя), напр.: do 
bіota – до болота; mіodszy – молодшиs; niektуrze – некоторые; перед – przed; середныs – 
srzedni; strony – стороны; w srzodku – в середине; zіota – золота. Выключэнне складае 
паланізм кроль (krуla – кролA). 
Цікавасць прадстаўляюць выяўленыя ў перакладзе замены паланізмаў лексічнымі 

эквівалентамі, пашыранымі ў старабеларускай літаратурна-пісьмовай мове, напр.: po 
wstaniu od umarіych – по воскресеню з мертвых; sk№d – wткул; wiele – много; wrzaіa – 
кипела; wszystkie – вси; wnet – зараз. Але падобныя замены праводзіліся аўтарам 
непаслядоўна, параўн. выяўленыя варыянты: gdy – коли, але ніжэй кгды, tylko – толко, 
але ніжэй ёсць і тылко. У перакладзе зафіксаваны паланізм кгволи (g woli ‘з-за, з 
прычыны’), прычым, як сведчыць “Гістарычны слоўнік беларускай мовы” (т. 15, с. 45), 
у названым значэнні гэта слова прадстаўлена толькі ў “Хроніцы”. 
Праведзенае даследаванне невялікай па аб’ёму часткі перакладу “Kroniki” дазваляе 

меркаваць, што аўтар не толькі перакладаў польскі арыгінал, але пэўным чынам 
перапрацоўваў і скарачаў яго. Моўны аналіз паказаў, што польскі моўны ўплыў 
закрануў пераважна марфалагічны і лексічны ўзроўні перакладу. 

Літаратура  
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БЕЛАРУСКІ ЛІНГВАКУЛЬТУРНЫ ФЕНОМЕН:  
СУТНАСЦЬ, СТАТУС, ДЫНАМІКА 

М. Антропаў (Мінск, Беларусь) 
БЕЛАРУСКАЯ ЭТНАЛІНГВІСТЫКА ПАМІЖ МАСКВОЙ  

І ЛЮБЛІНАМ 
Становішча Беларусі паміж польскім захадам і расійскім усходам адыграла пэўную 

ролю ў такога ж кшталту “сярэдзіннасці” беларускай этналінгвістіыкі паміж Масквой і 
Люблінам – двума агульнапрызнанымі цэнтрамі гэтага напрамку ў сучаснай 
славістыцы. Аднак так адбылося не адразу, таму што ў межах савецкай гуманітарнай і, 
зразумела, этналінгвістіычнай парадыгмы прыцягненне да Масквы было, зразумела, 
больш натуральным. Апрача таго, люблінская этналінгвістіыка ў яе сучасным выглядзе 
складваецца пад канец 80-х гадоў; ва ўсякім разе, першы нумар шырока вядомага 
цяпер перыядычнага альманаха “Etnolingwistyka” пабачыў свет у 1988 г. Між тым, 
маскоўская этналінгвістычная школа, якая склалася ў Інстытуце славяназнаўства і 
балканістыкі саюзнай Акадэміі навук, вядзе свой пачатак ад сярэдзіны 70-х – пачатку 
80-х, калі шырока распачаліся этналінгвістычныя экспедыцыі ў Палессе. У тыя ж гады 
выйшлі з друку першыя этналінгвістычныя працы, у тым ліку тэарэтычнага характару, 
М.І. Талстога; у 1983 у Маскве адбылася навуковая канферэнцыя “Палессе і этнагенез 
славян” (з удзелам шэрагу беларускіх моваведаў); нарэшце, у тым жа годзе з’явіўся 
вядомы “Палескі этналінгвістычны зборнік”, у якім сярод іншых была надрукавана 
праца Ф.Д. Клімчука, прысвечаная заходнепалескаму (менавіта драгічынскаму) 
вяселлю.  
Сучасную беларускую этналінгвістыку адрознівае ад суседніх, як падаецца, 

адсутнасць адзінага, няхай і разгалінаванага, але цалкам гамагеннага навуковага 
рэчышча, такога, якое маніфестуюць напрамкі Маскоўскай і Люблінскай 
этналінгвістычных школ. Іх лідэры (Мікіта Талстой і Ежы Бартміньскі) акрэслілі ў 
свой час тэарэтычную, метадалагічную і фактаграфічную базы, выхавалі і аб’ядналі 
вакол вызначанай цэнтральнай праблемы цэлыя групы вучоных – зараз сталыя (з 
большага, зразумела) калектывы фундментальных выданняў агульнаславістычнага 
характару і значэння: маюцца на ўвазе 5-томны этналінгвістычны слоўнік “Славянские 
древности”, тры тамы якога ўжо выйшлі (Масква, 1995–2004) і “Słownik stereotypów i 
symboli ludowych” – апублікаваны 1-ы том у дзвюх кнігах “Kosmos” (Lublin, 1996; 
1999). 
У адрозненне ад названых беларуская этналінгвістыка ў агульным плане ўяўляе 

хутчэй кангламерат ідэй, якія ў рознай ступені маштабнасці і з рознай паспяховасцю 
рэалізуюцца ў навуковых цэнтрах краіны, перш за ўсё ва ўніверсітэтах. Дарэчы, з 
філфака БДУ ў 1984 годзе, калі ў склад Палескай экспедыцыі Інстытута 
славяназнаўства ўліўся беларускі мінскі атрад, а на наступны год гомельскі, 
пачынаецца больш-менш самастойнае існаванне айчыннай этналінгвістыкі.  
З “маскоўскім” напрамкам трэба, перш-наперш, звязаць  

1) уласна лінгвістычны складнік беларускай этналінгвістыкі,  
а ў яго межах “этымалагічную” і “дыялекталагічную” галіны, дзе пладатворна 

працавалі В.У. Мартынаў, А.Я. Супрун, працягваюць даследаванні Г.А. Цыхун і 
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М.П. Антропаў39. Этналінгвістычнае даследаванне, якое прадугледжвае апісанне 
двайнога адлюстравання, менавіта фрагмента рэчаіснасці ў свядомасці носьбіта 
культуры і фрагмента свядомасці ў мове, скіравана, з аднаго боку, на вызначэнне 
спецыфікі нацыянальна абумоўленага ўспрыймання рэчаіснасці ў свядомасці 
прадстаўніка этнаса, а з другога – на выяўленне асаблівасцей моўнай трансляцыі 
інфармацыі аб дадзеным фрагменце рэальнасці. У гэтым рэчышчы выкананы шэраг 
прац, якія тычацца пытанняў абрадавай лексікі і тэрміналогіі: Ф.Д. Клімчука 
(пахавальная), В.П. Трайкоўскай (ткацкая), М.А. Ісачанкавай (лексіка абрадавага 
печыва; масленічная), Ж.М. Селюжыцкай (вясельная) і г.д. У манаграфіі гомельскай 
даследчыцы А.І. Халяўка на шырокім этнакультурным фоне прааналізаваны другасныя 
намінацыі з зыходным значэннем “крывы, гнуты” ў беларускай і рускай мовах. 
Асобныя лексемы “культурнага” пласта беларускай лексікі разглядаюць І.Я. Яшкін, 
Н.В. Івашына, В.А. Шэцка. Этнатапаніміі Беларусі на фоне этнічнай гісторыі 
прысвяціў манаграфію А.Ф. Рогалеў. 

“Маскоўскі” этналінгвістычны дыскурс таксама маніфестуе  
2) этналінгвістычная геаграфія і арэалогія,  
якую актыўна распрацоўваюць М.П. Антропаў (12 карт у некалькіх артыкулах), 

Л.В. Леванцэвіч (15 карт у лексічным атласе Бярозаўскага мікрарэгіёна Заходняга 
Палесся), Ф.Д. Клімчук (арэальнае ўяўленне аб заходнепалескіх русалках, 6 карт), 
М.А. Ісачанкава (картаграфаванне некаторых элементаў масленічнай традыцыі, 6 
карт). 
З “люблінскім” кірункам трэба звязаць даследаванні ў абшары  
3) этналінгвістыкі і лінгвакультуралогіі,  
дзе найбольш паслядоўна актуалізуецца дыхатамія 

“сацыялінгвістычнае/мовазнаўчае” – згодна з тэарэтычнымі поглядамі Ежы 
Бартіміньскага; параўн. у гэтым сэнсе шэраг прац В.А. Маславай, Л.М. Чумак, 
С.І. Санько. З ідэямі “антрапалагічнай лінгвістыкі” звязана істотная частка навуковых 
інтарэсаў Н.Б. Мячкоўскай. 
У “люблінскім” рэчышчы развіваецца кантактная зона  
4) этналінгвістыкі і кагніталогіі,  
дзе шмат зроблена С.М. Прохаравай і яе маладымі калегамі; трэба, у прыватнасці, 

ўзгадаць традыцыйную навуковую канферэнцыю “Нацыянальна-культурны кампанент 
у тэксце і мове” (Мінск, 1994, 1999, 2004). Апраўдана вялікая ўвага надаецца 
вывучэнню нацыянальных канцэптаў, якое фактычна прадугледжвае зварот да ўласна 
этналінгвістычнай метадалогіі, гл., напрыклад, артыкулы А.М. Рудэнка, 
А.А. Кожынавай, Т.Р. Рамза, дысертацыю В.В. Патапавай і інш.  
З працамі І.І. Токаравай звязана ў айчыннай этналінгвістыцы развіццё 

праблематыкі  
5) этналінгвістыка, моўныя паводзіны і прагматыка зносін,  
якая таксама блізкая “люблінцам”. Выкарыстоўваючы багаты эмпірычны матэрыял, 

вядомая даследчыца пераканаўча паказала, што мова сапраўды аказвае ўплыў на 
фарміраванне этнічных норм паводзін. Аб культурна-нацыянальнай спецыфіцы 

                                                   
39 У сувязі з абмежаваным характарам публікацыі адсылаем чытача да спіса літаратуры па тэме ў папярэднім 
артыкуле, гл.: Антропов, Николай, Володина, Татьяна. Белорусская этнолингвистика сегодня: реализация идей / 
Н.П. Антропов, Т.В. Володина // Etnolingwistyka: Problemy języka i kultury. – Lublin, 2006. – T. 18. – S. 57–65. 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 145 

паводзін пісала віцебская даследчыца В. Даніч, аб лінгвасеміятычных апазіцыях ў 
прагматыке зносін – М.І. Канюшкевіч з Гродна. 
Ёсць падставы некалькі асобных этналінгвістычных напрамкаў лічыць (натуральна, 

у пэўнай ступені умоўна) “уласна беларускімі” – ў першую чаргу гэта тычыцца 
дачыненняў 

6) этналінгвістыкі і фразеалогіі,  
дзе арганічнасць этналінгвістычнай метадалогіі пры звароце да інтэрпрэтацыі 

ўстойлівых моўных адзінак уяўляецца відавочнай. Найбольш поўна этнафразеалагічная 
праблематыка прадстаўлена ў навуковай творчасці гомельскага моваведа У.І. Коваля, 
які з’яўляецца таксама арганізатарам традыцыйнай канферэнцыі, прысвечанай 
актуальным (у тым ліку этнакультурным) праблемам славянскай фразеалогіі (Гомель, 
1999, 2001, 2003, 2005). Разгляд фразеалагізма як перш-наперш культурнага знака 
ўласцівы працам А.С. Аксамітава, Т.В. Валодзінай, Г.І. Лапаціна, А.І. Халяўка, 
А.Л. Садоўскай і інш.  
Сур’ёзныя вынікі звязаны з даследаваннямі у сферах 
7–8) этналінгвістыкі і фальклора, этналінгвістыкі і міфалогіі.  
Тут выразна вылучаецца блок прац, у якіх фальклорны матэрыял аналізуецца з 

этналінгвістычных пазіцый: Т.В. Валодзінай (малыя жанры дзіцячага фальклора), 
І.А. Жылінскай і І. Еўтуховай (замовы), А.А. Казанцавай і Л.Р. Супрун-Бялевич 
(загадкі), Т.Р. Рамза і Л. Чарнышовай (парэміі). Сімвалічны пахавальны код даследаваў 
У.М. Сысоў, дэндралагічны – фалькларыстка з Брэста І.А. Швед, прасторавы – полацкі 
этнограф У.А. Лобач, арніталагічны – М.А. Камарова, астранамічны – С.І. Санько, 
рэальны і саматычны коды – Т.В. Валодзіна. Комплексны этналінгвістычны метад 
аказваецца найбольш прыдатным пры апісанні архаічных форм разнастайных 
абрадавых дзеянняў і міфалагічных уяўленняў. У гэтым рэчышчы даследуюць 
традыцыйную духоўную культуру (у тым ліку фальклорны матэрыял) У.А. Васілевіч, 
В.М. Шарая, У.М. Сівіцкі, У.І. Коваль, Р.М. Кавалёва, Г.І. Лапацін, В.В. Казначэеў, 
М.П. Антропаў, С.Л. Іваноў, Л.М. Мазуркевіч і інш. 
Нешматлікія даследаванні прысвечаны дачыненням  
9) этналінгвістыкі і этнаграфіі (матэрыяльнай культуры),  
пра якія пісалі Г.А. Цыхун (заходнепалескія намагільныя нарубы), Г.Р. Нячаева з 

Веткі (семіётыка арнаменту традыцыйнага адзення) і В.А. Лабачэўская (беларускі 
рушнік). 
Сцісла падсумоўваючы вынікі агляду беларускіх навуковых публікацый 

этналінгвістычнага напрамку і прац, арганічна звязаных з яго спецыялізацыяй, можна, 
як падаецца, зрабіць выснову аб паспяховым, хаця і не дастаткова гарманічным 
развіцці ў айчыннай этналінгвістыцы практычна ўсіх яе актуальных галін. 

Г. Бяляева (Рэчыца, Беларусь) 
АСАБЛІВАСЦІ УРБАНАНІМІІ ГОРАДА РЭЧЫЦЫ 

Станаўленне і функцыянаванне урбананіміі г. Рэчыцы – аднаго з самых 
старажытных беларускіх гарадоў (вядомы з 1213 г.) – яшчэ нікім не даследавалася, 
хоць і ўяўляе значную навуковую каштоўнасць, асабліва ў плане супастаўлення і 
развіцця яе на фоне ўсёй усходнеславянскай сістэмы урбанонімаў. Звесткі пра 
некаторыя урбанонімы Гомельшчыны, у тым ліку і Рэчыцы, можна знайсці ў працах Г. 
Мезенкі, А. Рогалева, В. Шура. 
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Мэта нашага артыкула – характарыстыка словаўтваральных асаблівасцей 
урбананімных адзінак Рэчыцы. Усе яны (а іх больш за 200) паводле структуры 
дзеляцца на простыя і састаўныя. Простыя, у структуры якіх выдзяляецца адна 
карнявая марфема (тыпу Балота, Пяскі), з’яўляюцца нешматлікімі. Такіх онімаў 6, і 
ўсе яны з’яўляюцца харонімамі. Пераважная большасць рэчыцкіх урбананімных 
адзінак – састаўныя (тыпу плошча Кастрычніка, вуліца Садовая). Такія назвы 
ўяўляюць характэрную асаблівасць урбананіміі г. Рэчыцы. Так, двухкампанентных 
назваў налічваецца 95, трохкампанентных – 111, чатырохкампанентных – 8 і 1 
шасцікампанентная (вуліца Трыццаць пятай гвардзейскай мінамётнай брыгады). Г. 
Мезенка адзначае, што “эталонам гарадской назвы заўсёды быў двухкампанентны 
урбанонім”. [Мезенка 1997, с. 95] Як бачым, большая частка найменняў аб’ектаў гэтага 
горада – трохкампанентныя адзінкі, што не адпавядае былым традыцыям беларускага 
урбанонімаўтварэння, бо раней такія онімы былі рэдкімі. 

 Пры ўтварэнні новых назваў, як прасочана даследчыкамі, на першае месца 
выступае атрыбуцыя – далучэнне да геаграфічнага тэрміна дыферэнцыяльнага 
атрыбута, што прыводзіць да стварэння ўнутрыгарадской назвы-спалучэння тыпу 
вуліца Прыбярэжная і інш. 
Атрыбуцыя ажыццяўляецца шляхам:  
1) генітыўнага азначэння (тыпу плошча Кастрычніка, вуліца Будаўнікоў) – 119 

найменняў; 2) азначэння-прыметніка (тыпу Берагавы завулак, Садовая вуліца) – 75 
назваў; 3) колькасна-іменным злучэннем са значэннем даты (тыпу вуліца Восьмага 
сакавіка) – 7 адзінак; 4) парадкавага азначэння  –  3 назвы:  Першы   тупік,  Другі  
тупік,    Трэці  тупік; 5) намінатыўнага азначэння – 2 гадонімы: вуліца Новы свет, 
вуліца Светлагорская шаша.  
У выніку другаснай атрыбуцыі былі ўтвораны  9 назваў. Гэта 7 

урбанонімаўтварэнняў нумератыўна-атрыбутыўнага тыпу ( Першы завулак Лугавы, 
Першы завулак Карла Маркса і інш.) і 2 – атрыбутыўна-ад’ектыўнага тыпу (Вялікая 
Садовая вуліца, Малая Садовая вуліца). 

 Простыя неафіцыйныя урбанонімы звычайна ўтвараюцца семантычным і 
марфалагічным спосабамі і выкарыстоўваюцца такія віды пераносаў, як сінекдаха 
(назва мікрараёна "Рытм" замацавалася за аб’ектам таму, што ў яго межах знаходзіцца 
завод "Рытм", такім жа чынам былі ўтвораны назвы мікрараёнаў "Дружба", 
"Дубіцель") і метанімія (матывацыі найменняў раёнаў з неафіцыйнымі назвамі Балота 
і Пяскі вельмі празрыстыя: на месцы аднаго раней было балота–  нізкае багністае 
месца, на месцы другога – пяскі – вялікія масівы, прасторы такой пароды). Трэба 
адзначыць, што адзінак, утвораных семантычным спосабам ва урбананімнай сістэме 
Рэчыцы, нязначная частка - усяго 6 назваў : Дружба, Славуціч, Дубіцель, Рытм, Пяскі, 
Балота. 
Марфалагічным спосабам утвораны тыя назвы, якія не маюць адпаведных лексем-

апелятываў (тыпу Царквішча). Калі параўнаць гэты онім з архаізаванай аднатыпнай 
назвай Гарадзішча – цэнтральная частка горада, то можна выявіць словаўтваральны 
тапафармант -ішч-а, з дапамогай якога былі ўтвораны 2 харонімы. 
Словаўтваральная структура урбанонімаў Рэчыцы характарызуецца 

безафіксальнымі і афіксальнымі (суфіксальнымі, прэфіксальна- суфіксальнымі і 
прэфікснымі) утварэннямі. Афіксальныя назвы прадстаўлены пераважна 
суфіксальнымі тыпамі. У якасці словаўтваральных сродкаў найчасцей выступае суфікс 
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-н- (23 назвы): вуліцы Агародная, Санаторная і інш. Большая частка онімаў з суфіксам 
-н- узыходзіць да апелятываў  тыпу агарод, санаторый. З.Ф. Краўчанка піша, што ва 
урбананіміі Мінска ўтварэнні з названым суфіксам таксама сустракаюцца вельмі часта. 
[Краўчанка 1981, с.107] Прадуктыўнасць суфікса -н- тлумачыцца тым, што ён выражае 
адносіны да аб’ектаў, а выкарыстанне прасторавага паказчыка ў якасці асновы 
ўнутрыгарадскіх онімаў характэрна для беларускай урбананіміі. Прадуктыўным 
з'яўляецца суфікс -ск- і яго вытворныя -ейск-, -цк-, -аўск- (22 назвы тыпу вуліцы 
Афіцэрская, Мопраўская, Савецкая, завулак Чырвонаармейскі і інш.). Вялікая частка 
урбананімных адзінак Мінска таксама ўтворана пры дапамозе гэтага ж суфікса. 
Адзначаецца прадуктыўнасць суфіксаў -ов-, -яв-, -ав- (9 назваў тыпу завулак Берагавы, 
вуліца Пуцявая, завулак Садовы і інш.). Пры ўтварэнні урбанонімаў Мінска гэтыя 
суфіксы таксама часта выкарыстоўваліся. Малапрадуктыўнымі ж выступаюць суфіксы: 
-ённ- (1 назва): завулак Станцыённы; -ечн- (1 назва): завулак Сонечны; -яльн- (1 назва): 
завулак Індустрыяльны; -оўн- (1 назва): вуліца Працоўная. Ва урбананіміі Мінска 
ўтварэнняў з гэтым суфіксам таксама нязначная частка.  
Прэфіксальна-суфіксальны спосаб утварэння урбанонімаў Рэчыцы 

малапрадуктыўны (6 назваў: Залінейная, Залінейны, Набярэжная, Набярэжны, 
Прыбярэжная,  Прывакзальная). Малапрадуктыўным гэты спосаб з’яўляецца і пры 
ўтварэнні онімаў Мінска. 10 найменняў утвараюцца спосабам складання асноў: вуліца 
Першамайская, завулак Льнозавадскі, вуліца Чырвонаармейская, завулак 
Чырвонасцяжны. Пры ўтварэнні назваў Мінска гэты спосаб таксама выкарыстоўваўся 
даволі часта. 
Частка урбанонімаў узнікла са свабодных словазлучэнняў: вуліца Герояў Брэста, 

вуліца Новы свет. Адзінкавыя назвы вуліц уяўляюць абрэвіятуры (2 гадонімы: 
Камсамольская, Мопраўская). Пры ўтварэнні онімаў Мінска такі спосаб таксама 
выкарыстоўваўся рэдка. 
Такім чынам, словаўтваральны аналіз урбананімнай сістэмы г. Рэчыцы сведчыць, 

што большасць онімаў (215) – састаўныя назвы. Часцей за ўсё састаўныя урбанонімы 
ўтвораны пры дапамозе атрыбуцыі , зрэдку сустракаюцца і онімы, утвораныя ў выніку 
другаснай атрыбуцыі. Сярод састаўных урбанонімаў у якасці словаўтваральнага сродка 
ў 23 выпадках выступае суфікс -н-, у 22 найменнях – суфікс -ск- і яго вытворныя -ейск-
, -цк-, -аўск-, у 9 выпадках – суфіксы -ов-, -яв-, -ав-. Адзінкавыя урбанонімы ўтвораны з 
выкарыстаннем суфіксаў -ённ-, -ечн-, -яльн-, -оўн-. 
Малапрадуктыўным ва ўтварэнні ўнутрыгарадскіх онімаў Рэчыцы з’яўляецца 

прэфіксальна-суфіксальны спосаб. 
Літаратура 

Беларуская анамастыка, 2: Зборнік // Рэд.В.П. Лемцюгова. – Мн.: Навука і тэхн., 1981. – 211 с. 
Мезенка, Г.М. Беларуская анамастыка: Навучальны дапаможнік для студэнтаў універсітэтаў / Г.М. 
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И. Вольвачева (Мінск, Беларусь) 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВЕРХОВНОМ УПРАВЛЕНИИ  
В БЕЛОРУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

В докладе анализируется ряд художественных текстов с целью выявления 
представлений о верховном управлении в белорусской языковой картине мира. Под 
управлением мы понимаем воздействие на людей, осуществляемое с целью направить 
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их действия и получить желаемые результаты. Верховное управление осуществляется 
представителем верховной власти по отношению к своим подданным, государству. 
Материалом исследования послужили глаголы управления (кіраваць, правіць, 
уладарыць и др.) и некоторые имена существительные, обозначающие лица верховной 
власти (цар, пан, уладар). За основу нами берется тезис, согласно которому в лексике 
язык «фиксирует апробированные языковым коллективом <…> способы 
представления действительности. Оформив и закрепив в своих структурах 
коллективные бессознательные представления, язык воспроизводит их в речи своих 
носителей …» [Ермаков 2004, с. 91]. Для реконструкции представлений о верховном 
управлении и субъектах управления используются художественные тексты, взятые из 
корпуса текстов на белорусском языке – Беларускай палічкі.  
Понятие «управление», а также близкие этому понятия (в частности, «власть») 

изучаются в рамках философии, социологии, культурологии. В современной 
лингвистике исследования данных понятий немногочисленны [см. Ермаков 2004; 
Степанов 2004]. Так, власть в сознании русского человека имеет «дихотомическую 
структуру и делится на высшую и низшую» [Ермаков 2004, с. 23-25]. В роли высшей 
власти выступают различные лица на федеральном и региональном уровне, а низшая 
власть представлена судьями, милиционерами и пр. В сфере власти выделяют три 
субъекта: субъект власти, население страны и СМИ. 
Власть и стремление господствовать над себе подобными признаются 

древнейшими желаниями человека. Обязательно противопоставление субъекта и 
объекта властных отношений: Спрадвеку ходзім пад панамі і пад царам... [Я. Купала. 
Наша гаспадарка]. Таким образом, существует два «лагеря»: мы (народ) и они (власть 
имущие). В белорусских текстах панство и власть царя приравниваются, несмотря на 
тот факт, что это, выражаясь современным языком, представители федеральной и 
региональной власти, неравнозначные по своему статусу. Данных субъектов 
объединяет экспансия, которую они проявляют в отношении всего белорусского 
народа: … ці доўга будзе нам заломам Варшава панская і царская Масква [Я. Купала. 
Наша гаспадарка].  
С другой стороны, полномочия и возможности царя могут быть выше:  
Эй вы, дзядзьку, не тужыце,  
Лепей Бога папрасіце, 
Бо гавораць между намі,  
Што цар зробіць нас панамі [Беларуская паўстанцкая публіцыстыка часоў 

Каліноўскага. Гутарка двух суседаў]. 
В целом очевидна фиксация отрицательного образа царя: Жыў ды быў найлюты 

цар, Той краіны уладар [А. Якімовіч. Каваль Вярнідуб]; Але цар аб нас не дбае І на 
мыслі толька мае, Каб як усіх ашукаці І каб грошы больш надраці [Беларуская 
паўстанцкая публіцыстыка часоў Каліноўскага. Гутарка двух суседаў]; ... цар вышэйшы 
за закон [У. Караткевіч. Зброя]. Несмотря на то, что образ царя воспринимается сугубо 
отрицательно, образ пана может быть и вполне положительным: Пра добрага пана 
між наваградчанаў Далёка хадзіла гамонка [Я. Чачот. Балады]. 
Характерно осознание бесперспективности формального управления: Мусіць, інакш 

кіраваць намі, людзьмі, нельга. Калі ўсе ў згодзе, ладком, мірненька, спакойненька... Не 
ведаю, да чаго б гэта прывяло. А так – усюды барацьба, змаганне. Бедныя – супраць 
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багатых, дурныя – супраць разумных, падначаленыя – супраць начальства, невукі – 
супраць вучоных... [Б. Сачанка. Тыя].  
С позиции властного субъекта управление, в частности государством, может 

представляться рутиной, перечнем скучных обязательств: Як стаміўся ён 
разбіраць звадкі князёў, уціхамірваць іх свавольствы зброяй, забіваць сабе галаву 
думкамі пра ўстроі зямельныя, падладжвацца пад чыннасць падначаленых і, як 
скарамошку, іграць дабротлівага і людалюбнага валадара, слухаць баярскія глупствы 
на радах, ліслівіць перад хітрымі папамі – і гэта называецца кіраваць дзяржавай 
[В. Чаропка. Навь-Явь-Правь]. Тем не менее, начальствование глазами тщеславного 
управляющего может рассматриваться как способ привлечения внимания, особенно в 
отношении лиц противоположного пола: … Асабліва-ж пасьля атрыманьня гэнае 
скупа-платнае працы «драгомішча» выявілася й узбуйнела ў яго ненаеднае жаданьне 
некім кіраваць, камандаваць, хаця-б дзеля таго толькі, каб пафарсіць перад 
дзяўчатамі, што ён вось, маўляў, ня просты мужык, а ўжо нейкі, хоць задырданы, 
але-ж начальнік – значыцца, і ня кожнаму роўня [К. Акула. Гараватка]. Итак, 
управление диктует свои законы, берет верх над личностью, часто вынуждает вести 
себя не так, как хочется, а так, как надо, должно, подобает. 
Верховное управление может характеризоваться различными стилями. Например, 

жестокое московское или требующее неукоснительного подчинения немецкое: 
Падабалася на нямецкі лад уладарыць: гукнуў – спяшайся выконваць [К. Тарасаў. 
Апошняе каханне князя Міндоўга]. 
В целом негативный исторический опыт белорусского народа несомненно повлиял 

на отрицательные образы властных субъектов и самого понятия «верховное 
управление». Таким образом рождается тяга к воле как наивысшей ценности, которая 
по сути приравнивается к ценности самой жизни: ... воля! Жыццё! Апроч іх – нічога [К. 
Тарасаў. Пагоня на Грунвальд].  
Анализ лексических единиц с семами ‘управлять’, ‘власть’ и близких им 

компонентов значения предстает в виде ретроспекции, опираясь на контексты, 
описывающие события XIX-XX вв. Поскольку речь идет о все еще развивающейся 
сфере объективной действительности на данном этапе исследование и фиксирование 
новых смыслов понятий власти и управления с позиции власти представляется 
необходимым, но едва ли полностью осуществимым, т.к. сами понятия еще не 
устоялись в обществе. 
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Л. Глагоўская (Беласток, Польшча) 
БЕЛАРУСКАМОЎНАE ЛІСТАВАННЕ 

ПАМІЖ БЕЛАРУСАМІ Ў ПАВАЕННАЙ ПОЛЬШЧЫ 
ЯК КУЛЬТУРНАЯ КАШТОЎНАСЦЬ 

Пасля ІІ сусветнай вайны беларускамоўнае ліставанне сярод беларусаў у Польшчы 
было даволі рэдкай з’явай. Так было да 1956 г., пакуль не пачалася палітычная адліга і 
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ліберальныя адносіны да нацыянальных меншасцяў. Нават у асяроддзі беларускай 
інтэлігенцыі, пісаліся пісьмы на польскай мове, часта мэтанакіравана, дзеля 
канспірацыі, асабліва ў гг. 1945 – 1950. Прыкладам могуць быць лісты патаемна 
пераказваныя праз другія рукі ад Хведара Ільляшэвіча з Нямеччыны да жонкі Надзеі, 
якая пражывала ў вёсцы Тапаляны на Беласточчыне. Захаваліся два лісты напісаныя ім 
у 1946 г. у Нямеччыне і перададзеныя нейкай асобай адрасатцы: ад 1 кастрычніка 1946 
г. і ад 13 лістапада 1946 г.40. Адным з пасрэднікаў быў Мікола Шыла, вядомы беларускі 
дзеяч, на якога адрас траплялі лісты для Хведара Ільляшэвіча.  
Захаваныя лісты Хведара Ільляшэвіча дзеля канспірацыі непадпісаныя імем і 

прозвішчам. Толькі характар пісьма і змест дазваляе беспамылкова ідэнтыфікаваць 
аўтара. З іх менавіта даведваемся пра самотнае жыццё Хведара Ільляшэвіча ў 
Нямеччыне, пра яго тугу па родных, што мае істотнае значэнне для ягонай біяграфіі 
эміграцыйнага перыяду. Лісты пісаныя паэтам і гэта адчуваецца ў іх змесце: „Dziwnym 
po prostu zbiegiem okoliczności list Twój, po wielomiesięcznej wędrówce, dotarł, nareszcie, 
do mnie w dzień Twoich Imienin!... Przez ciężkie lata, poprzez dym wojny, szedłem do Was 
z niezłomną wiarą, że się kiedyś spotkamy, że przynajmniej usłyszę Twe słowa zrozumienia 
człowieka nękanego i dręczonego wojną, aby spokojnie umrzeć. I ta wiara prowadziła mię 
dotychczas przez niebezpieczne ścieżki życia, gdy pod gradem bomb, zdawało się, zapadał 
cały świat w otchłań. (…) Czytam Twój list, piękny, ostrożny, a jednak zrozumiały w 
każdym słówku, w każdej myśli. Poza tymi słowami widzę Twe stęsknione oczy, zapytujące 
przez daleką mgłę. Padają liście z drzew i cichy szelest cicho, nieprzerwanie unosi się nad 
drogami polnymi. Czy jesteś też taka samotna, jak ja?” Да сваіх блізкіх звяртаецца: “Моі 
Najdrożsi i Ty, Najukochańsza, Jedyna Nadziejo!” У другім звяртаецца: „Kochani Moi i 
Ty, Najukochańsza Nadziejo!” Юры Попка (Жывіца), які ў 1981 г. сабраў спадчыну Х. 
Ільляшэвіча, пад копіяй ліста паясьняў: “Гэтае пісьмо з ведамых прычын пісанае на 
польскай мове, а падпісанае так, каб ніхто не даведаўся, хто яго пісаў”41.    
Калі ў 1956 г. пачалася ў Польшчы палітычная адліга, у Беластоку заснавалася 

Беларускае Грамадска-Культурнае Таварыства, пачаў выдавацца тыднёвік “Ніва”. 
Беларусы з усяе Польшчы слалі тады ў “Ніву” пісьма. “Ад лістоў, якія паплылі ў 
рэдакцыю, магла закружыцца галава” – успамінаў Георгій Валкавыцкі42. Некаторыя з 
іх публікаваліся на старонках тыднёвіка, згодна з абавязуючымі ў БССР нормамі 
беларускага правапісу, у падрэдагаванай форме. Вытрымкі з нешматлікіх пісьмаў Г. 
Валкавыцкі змясціў у сваіх успамінах “Віры”43. Там таксама звяртае ўвагу на іхную 
колькасць і “гаючую” ролю: “Лісты чытачоў! У час адкрытых і закулісных боек – самы 
гаючы сродак на аднесеныя раны, яны ставілі на ногі”44. Пад 1966 г. знаходзіцца такі 
сказ: “Сёлетні год поўніся лістамі”45. У арыгінальным выглядзе няшмат іх захавалася ў 
архіве “Нівы” да сёння. Прычыны знаходзяцца ў неўпарадкаваным архіве і ў 
пераносінах рэдакцыі ў штораз меншыя памешканні. Падчас апошніх (у канцы 90-ых 

                                                   
40 Копію пісьма ад 1.10.1946 г. атрымала ад І. Ільчук з ЗША; копія другога знаходзіцца ў: Недапетая песьня... 
Жыцьцё і літаратурная спадчына Хведара Ільляшэвіча (машынапіс), сабраў і апрацаваў Ю. Жывіца, 1981, с. 38.  
41 Недапетая..., с. 38. 
42 Г. Валкавыцкі, Віры, Беласток 1991, с. 16. 
43 Тамжа, с. 17, 49-50, 65, 67, 69-70, 76-79, 83, 86-87, 89-92, 94-105, 108, 125-126, 139-141, 146-147, 178, 182-183. 
44 Тамжа, с. 77. 
45 Тамжа, с. 103. 
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гг.) - з вуліцы Суражскай на вуліцу Замэнгофа, мяшок з пісьмамі трапіў на сметнік46. 
Цяжка такі падыход выясніць толькі абмежаваннем вялічыні памешкання. Гэта перад 
усім беспаваротная культурная страта, якая сведчыла пра жывое зацікаўленне 
беларускім тыднёвікам у Польшчы, а для мовазнаўцаў магла б быць крыніцай 
досьледаў над мовай карэспандэнтаў “Нівы”.  
Ажыўленне беларускага грамадска-культурнага жыцця ў Польшчы спрыяла 

таксама навязванню і падтрымліванню кантактаў паміж беларусамі, раскіданымі па 
ўсёй Польшчы, асабліва паміж тымі, якія зналіся з даваеннага або ваеннага перыяду. 
Адным з іх быў этнограф Мар’ян Пецюкевіч, які ў 1957 г. прыехаў у Торунь, пасьля 8 
гадоў ссылкі, з Варкуты. Адседзеўшы ў гулагах, пасьля прыезду ў Торунь, уключыўся 
актыўна ў жыцьцё беларусаў у Польшчы. Перапісваўся са шматлікімі сябрамі на 
беларускай мове: з Міколам Дварэцкім і Казімірам Дуброўскім са Штутава пад 
Гданьскам, Віктарам Ярмалковічам з Біскупца пад Ольштынам, Язэпам Найдзюком 
(Юзафам Александровічам) з Інаўроцлава, Аўгенам Аніська з Аўгустова пад Бельскам 
Падляшскім, Міхалінай Татарыновіч з Аструды, Казімірам Грынкевічам з Новага 
Двара, Юрым Туронкам з Варшавы, з Мацеем Канапацкім з Сопату, Зыгмунтам 
Абрамовічам са Злотава, Аляксандрай Бергман з Варшавы ды з беларускімі 
эмігрантамі (Язэпам Малецкім, Вітаўтам Тумашам) або раднёй (Уладзімерам 
Пецюкевічам), знаёмымі і навукоўцамі з БССР і ЛССР (Людвікай Войцік, Сяргеем 
Новікам-Пяюном, Лявонам Шпакоўскім, Антонам Янкоўскім, Фёдарам Янкоўскім, 
Генадзем Каханоўскім, Адамам Мальдзісам, Янкам Саламевічам). Ліставанне вялі між 
сабой таксама Язэп Найдзюк (Александровіч), Віктар Ярмалковіч, Казімір Грынкевіч, 
Аляксандра Бергман, Юры Туронак, Францішак Пяткевіч. Лісты часта маюць 
прыватны характар, перад усім апісваюцца ў іх асабістыя перажыванні і складанасці 
лёсу аўтараў. Пісаныя ў 60-ыя, 70-ыя ды 80-ыя гады, былі тады, зза малой колькасці 
тэлефонаў ды адсутнасці інтэрнэту, амаль што адзінай магчымай формай кантакту 
паміж людзьмі, пражываючымі ў розных месцах.  
Форма пісьмаў  
Аўтары лістоў звяртаюцца да сваіх адрасатаў наступнымі слоўнымі фразамі: 

“”Kachany i Darahi Spadaru...”, „Pavažany i darahi Spadar…” (у лістах Казіміра 
Грынкевіча з Новага Двара да Язэпа Александровіча (Найдзюка) з 1983 г.), 
„Darażeńki!”, „Darahi”! (у лістах Міколы Дварэцкага з 1959, 1973 г.), “Darahi siabra 
Marjanie” (Міхаліна Татарыновіч), „Miły i Darażeńki (Darahi) (Bracie) ( Marianie) або 
“Дарагі і Мілы Дружа Мар’яне – Язэп Александровіч (Найдзюк), “Дарагі Дружа 
Мар’ян” – Сяргей Новік-Пяюн, “Дарагі дзядзька Мар’ян!” – Уладзімер Пецюкевіч, 
Людвіка Войцік, “Даражэнькі Марыяне” – Антон Янкоўскі. Гэтыя асабістыя 
непасрэдныя звароты сведчаць пра блізкае сяброўства ці зродненасць паміж 
карэспандэнтамі. Больш стрыманымі ды афіцыйнымі зваротамі карыстаюцца ў пісьмах 
навукоўцы ды малодшыя на пакаленне сябры, падкрэсліваючы павагу да адрасата: 
“Паважаны і дарагі (Глыбокапаважаны) Пане Пецюкевіч” (Юры Туронак), “Паважаны 
Мар’ян Язэпавіч” (Генадзь Каханоўскі), хоць і тут здараюцца больш непасрэдныя 
звароты: “Дарагі (Шаноўны) калега (сябра)” (Адам Мальдзіс), “Дарагі дзядзька 
Мяр’ян” (Янка Саламевіч). Мар’ян Пецюкевіч карыстаўся адпаведнай формай у 

                                                   
46 Інфармацыя М. Лукшы, журналісткі “Нівы” і сведкі такога лёсу лістаў, з лістапада 2005 г. М. Лукша была 
апошняй, якая пераглядала аб’ём мяшка і пару лістаў сабе выбрала на памятку. Пераносіны гэтыя адбыліся ў 
канцы 90-ых гг. Некатарыя лісты захаваў у сябе таксама першы галоўны рэдактар “Нівы” Г. Валкавыцкі. 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 152

залежнасці ад адрасата: “Дарагі п. Мацею”, “Дарагі сябра” – да Мацея Канапацкага, 
тады журналіста “Нівы”, але “Паважаны Сябра Рэдактар” – да галоўнага рэдактара 
“Нівы” Георгія Валкавыцкага, “Паважаная тав.(таварыш) Бергман” – да Аляксандры 
Бергман47.  
У заканчэнні пісьмаў іх аўтары карысталіся куртуазнымі зваротамі: “З пашанай”, “З 

найлепшымі прывітаннямі”, “З прывітаннем”. Часта пасьля ўжывалася форма “Твой 
Антось”, “Ваш ...” і перадаваліся прывітанні сям’і. 
Мова пісьмаў 
Паколькі цікавяць тут беларускамоўныя лісты, не прысвячаецца ўвагі 

польскамоўным (Мар’ян Пецюкевіч да Аляксандры Бергман, святочныя пажаданьні 
пасыланыя ў адкрытым відзе без канверта) ці рускамоўным (з БССР). У 
беларускамоўных пісьмах сустракаюцца розныя формы запісу мовы – лаціка ды 
кірыліца ў двох вар’янтах – наркомаўкай ці тарашкевіцай, ці нават мешаным 
правапісам. Паколькі для мовазнаўцаў можа быць гэта цікавым матар’ялам для 
дасьледаванняў над беларускай мовай і формамі яе запісу, выдаючы ў мінулым годзе 
карэспандэнцыю Мар’яна Пецюкевіча, выдаўцы захавалі арыгінальную форму моўнага 
запісу. Прытрымлівацца такога прынцыпу, без інгерэнцыі ў тэкст, раіў прафесар 
Генадзь Цыхун, звяртаючы ўвагу на захаванне аўтарскага падыходу да беларускай 
мовы і яе запісу. Таму кожная ўніфікацыя правапісу пісьмаў вядзе да затрачвання ў іх 
арыгінальнасці, і – здаецца – тлумачэнне, што ўніфікацыя правапісу робіцца дзеля 
таго, каб не было блытаніны ды “моўнага бязладзьдзя”, вядзе да затраты арыгінальнага 
падыходу аўтара да роднай мовы, нават, калі яе правапісны запіс у аднаго аўтара не 
ёсць паслядоўным48. Прычына розных правапісаў заключаецца здаецца ў тым, што 
даваеннае пакаленне, якое вучылася беларускай мовы паводле граматыкі Браніслава 
Тарашкевіча ў беларускіх гімназіях ці з заходнебеларускіх выданняў, ці карысталася 
дыялектамі, не хацела пагадзіцца з абавязуючай сярод беларусаў у Польшчы 
“наркомаўкай”, якой карысталася “Ніва” ды пакаленне выхаванае на ёй і ў школах 
Польскай Народнай Рэспублікі, дзе выкладалася беларуская мова. Таму і сустракаюцца 
ў пісьмах розныя формы запісу, розны падыход да моўнага запісу аўтараў пісьмаў.  
Істотным з’яўляецца сам факт даволі распаўсюджанага карыстанньня беларускай 

мовай у прыватнай карэспандэнцыі, што адназначна сведчыць пра выразнае 
выкарыстанне яе як важнай прыкметы нацыянальнай прыналежнасці і сведамасці, як 
мовы міжчалавечых кантактаў. 31 мая 1971 г., калі ў Польшчы шмат гаварылася пра 
маральна-палітычную еднасць народу, Мар’ян Пецюкаевіч пісаў да Аляксандры 
Бергман: “Паважаная тав. Бэргман! Перш за ўсё прашу прабачэньня, што вяду 
перапіску з Вамі на беларускай мове. Раблю гэта не з матываў нацыяналістычных ці 
няведаньня польскай мовы. Не! Дзеля таго, што Вы займаецеся навуковай 
распрацоўкай беларускіх гістарычна-палітычных праблем, то будзе зусім лагічна, калі 
ў Вашых навуковых архівах захаваецца перапіска (лісты) і ў бел[арускай] мове, як 
доказ Вашых сувязей з “жывымі” беларусамі”49. Тры гады раней на маргінэсе пісьма да 
Аляксандры Бергман (першага на беларускай мове да яе) напісаў: “Беларусі не гусі і 
сваю мову маюць”, якую і Вы добра ведаеце, а таму і пішу на роднай мове”50.  
                                                   
47 глядзі: М. Пецюкевіч, Лісты 1956 – 1982, Беласток 2005. 
48 Глядзі каментар М. Скоблы ў кнізе пісьмаў Л. Геніюш, Каб вы ведалі. З эпісталярнай спадчыны (1945 – 1983), 
Мінск 2005, с. 403. 
49 М. Пецюкевіч, Лісты..., с. 67. 
50 Тамжа, с. 65. 
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Пра тое, што беларусам у Польшчы неабыякавай у перапісцы была беларуская мова 
сведчаць фрагменты пісем: “Vielmi ciešusia, što Vy dobra pišacie pabiełarusku, dy što 
źjaǔlajeciesia patryjotam svajho kraju. Dziela taho chaču z Vami padzialicca dobrymi 
wiestkami dla nas Biełarusaǔ”51. „Darażeńki! Siańnia raspačaǔsia 1959. Użo pašoǔ 
piatnaccaty hod, jak ja pakinuǔ darahija sercu i dušy mieściny. Pakinuǔ rodnych i 
pryjacielaǔ. Niama taho dnia kab ja dumkaj nia witaǔ znajomych i darahich. Časta ni z taho, 
ni z siaho, navat kali saǔsim zaniaty čymś pavażna, raptam ja użo jedu pa woziery lohkim 
junakom, albo źbiraju hryby ci jahady u pabliskim lesie. Čytajučy Twoj list ciešyǔsia, što 
choć Ty padlačyǔ dušu rodnaj movaj na Biełastoččynie. Jak ja uparadkuju swaje sprawy i 
wylazu z hetaha bloku, to kaniečnie budu prasić Ciabie, kab zabraǔ mianie z saboj, choć na 
niekalki dzion”52. Неабыякавы быў ім таксама лёс беларускай мовы на бацькаўшчыне. 
Міхаліна Татарыновіч, пасьля пабыўкі на бацькаўшчыне ў 1977 г. пісала да Мар’яна 
Пецюкевіча: “Pa svojmu havorać tolki staryja i to niekatoryja starajucca „paddakivać”, niby 
ja niešta lepšaje. Moładź zusim ačużanieła, bo pačynajučy ad jaślaǔ – rodnaj movy nia čuje, a 
doma – viedama jakaja ǔ nas śviedamaść, kavierkajuć taksama pa rusku. U intelihiencyi 
patryjatyzmu što na hroš”53.  
Як бачна, лісты пісаныя рознымі правапісамі і рознымі шрыфтамі. Характэрна 

таксама “лацінка”, што ў лісьце ад 30 лістапада 1978 г. - да Юрага Туронка - паясняў 
Мар’ян Пецюкевіч: “Nie sudzicie mianie za pravapis. Ja starajusia być viernym, u pryvatnaj 
pierapiscy, Taraškieviču i Losiku. Stalinski „pravapis” nakinuty našamu narodu ŭ 1933 h. dla 
metaŭ rusyfikatarskich dzie mahu tam abminaju. Šlu najlepšyja pażadańni ŭsiej Vašaj 
siamiejcy”54.  
Змест пісьмаў 
У беларускамоўных лістах пісалася пра розныя справы штодзённага жыцця, 

выказваліся эмоцыі і погляды наконт бягучых падзеяў у беларускім руху. Шмат 
падаецца ў іх бягучых фактаў звязаных з жыццём асобных людзей. Інфармацыйная 
фактура пісьмаў з’яўляецца крыніцай розных біяграфічных звестак, нпр. пра смерць кс. 
Пятра Татарыновіча (брата Міхаліны Татарыновіч) ў Рыме, пра асабістыя кантакты 
паміж беларусамі ў Польшчы і іх адносіны да страчанай бацькаўшчыны. Казімер 
Дуброўскі пісаў 21 снежня 1976 г. да Мар’яна Пецюкевіча: “Дарагі! Яшчэ здаецца 
ўчора я з Вамі ў Штутово гаварыў аб усім родным і блізкім – гэта была вельмі радасная 
хвіліна. Цяпер можна пакусіцца на яе падсумаванне, якое, можна смела сказаць, што на 
кароткі момант мы былі на Бацькаўшчыне. А чытанне родных вершаў... якіх я ўжо не 
чуў ад семнадцаці гадоў”55. Эмоцыі і прыватныя погляды выказваліся амаль у кожным 
пісьме. Яны менавіта навязвалі перапіску паміж беларускай даваеннай інтэлігенцыяй. 
У карэспандэнцыйным абмене думкамі заўважаецца пэўная згоднасць поглядаў. 
Адчуваецца таксама радасць ад навязання кантактаў пасьля гадоў разлукі і ўзаемных 
пошукаў. Шмат пішацца ў карэспандэнцыі пра тугу па родным краі, пра жыццё на 
чужыне. Экспрэсійнасць поглядаў і эмоцый дамінуе ў кожным пісьме. Казімер 
Грынкевіч з Новага Двара на Беласточчыне пісаў да Язэпа Александровіча: „Kachany i 

                                                   
51 Ліст Я. Александровіча з Інаўроцлава да Казіміра Грынкевіча ў Новы Двор ад 21.08.1983 г., захоўваецца ў Л. 
Глагоўскай. 
52 Бібліятэка Акадэміі Навук Беларусі, Аддзел рэдкай кнігі і рукапісаў, фонд М. Пецюкевіча, ліст М. Дварэцкага 
да М. Пецюкевіча ад 1.01.1959 г. 
53 Тамжа, ліст М. Татарыновіч да М. Пецюкевіча ад 3.11.1977 г. 
54 М. Пецюкевіч, Лісты..., с. 129 – 130. 
55 Бібліятэка Акадэміі... 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 154

Darahi Spadaru Aleksandrovič! Druhim svaim listam da mianie ad dnia 21/VIII 1983 h.56 
znoǔ zrabili dla mianie vialikuju radaść dy dali atuchy, što pamimo vialikaj kryǔdy, jakuju 
padčas II haj suśvietnaj vajny panios naš Kraj Biełaruski, hramadztvo i kultura, usiożtaki jość 
nadzieja, što Biełaruś budzie żyvaja na vieki! Mała ǔžo zastałosia starejšych ludziej, ščerych 
Biełarusaǔ u radnym Kraju i na emihracyi, ale za toje zdarovych i mocnych. Daj Bože, kab 
jany žyli pa 100 hadach”57.  
Сярод пісьмаў выразна асабістага сяброўскага характару сустракаюцца такія, якія 

мэтанакіравана пісаныя да сведкаў і дзеячаў беларускага руху. Такія пісьмы слалі 
Мар’яну Пецюкевічу, Віктару Ярмалковічу, Язэпу Александровічу даследчыкі 
беларускай гісторыі ХХ ст. Аляксандра Бергман ды Юры Туронак. Адказы на іх 
запытанні сталі крыніцай гісторыі беларускага руху ў міжваенны перыяд і ў гады ІІ 
сусветнай вайны. Аляксандра Бергман шмат скарыстала з пісьмаў-успамінаў Мар’яна 
Пецюкевіча, пішучы кнігу пра Браніслава Тарашкевіча: “Калі я з ім пазнаёмілася, пра 
многае не ведала. Не ведала, што Ён быў вучнем Максіма Гарэцкага, Браніслава 
Тарашкевіча, што быў блізка знаёмы з Антонам Луцкевічам, Уладзімірам Самойлам і 
разам з імі дзейнічаў на ніве беларускай культуры. Не ведала, што ён апошні дырэктар 
Беларускага музея ў Вільні. Пра ўсё гэта мне стала вядома толькі потым, з яго лістоў. 
(...) Перада мной ляжыць пачак лістоў з 1964 па 1982 гады, аж дагэтуль, калі ўжо яму 
было цяжка пісаць. З якімі пытаннямі я не звярталася да яго?! Якіх толькі парад ён мне 
не даваў?! А як дапамагаў!”58 Юры Туронак даследуючы жыццё і дзейнасць Вацлава 
Іваноўскага і Беларусь пад нямецкай акупацыяй, слаў пісьмы да Мар’яна Пецюкевіча і 
Язэпа Аляксандровіча. Хаця тыя часы не спрыялі апісванню дзейнасці ў беларускім 
руху падчас нямецкай акупацыі. Таму і бачная стрыманасць Мар’яна Пецюкевіча і ў 
канцы брак адказу на просьбу Юркі Туронка апісаць школьніцтва на Ашмяншчыне ў 
час вайны, дзе Мар’ян Пецюкевіч быў акруговым інспэктарам. У чарговых лістах аўтар 
тлумачыцца дрэнным станам здароўя, адкладаючы адказ на пытанні Юркі Туронка на 
будучыню59. Падобныя пазнаўчыя вартасці мае карэспандэнцыя Язэпа Аляксандровіча 
з раднёй Станіслава Грынкевіча - Казімерам Грынкевічам з Новага Двара на 
Беласточчыне і Гэнрыкам Фалькоўскім з Варшавы – апошняя польскамоўная.  
Захоўванне эпісталярнай спадчыны і яе выдаванне 
Захоўванне беларускамоўнай эпісталярнай спадчыны найчасцей залежыць ад радні, 

якая спарадкоўвае спадчыну пасля смерці яе ўласніка. Часта недацэньваючы 
каштоўнасці беларускамоўнай карэспандэнцыі выкідваюцца пісьмы на сметнік, праз 
што страчваецца багацце мовы і зместу, якое змяшчае карэспандэнцыя. Гэта, што 
ўдаецца захаваць нашчадкам з’яўляецца нешматлікімі доказамі культурнага стаўлення 
не толькі да пісьмовай спадчыны, але і да сваіх продкаў. Каб усцерагчыся ад такога 
варварства некаторыя з беларускіх пісьменнікаў і дзеячаў яшчэ пры жыцці перадаюць 
свае зборы адпаведным установам, нпр. у Архіў-музей літаратуры і мастацтва ў 
Мінску.   
Пісьмы маюць перад усім пазнаўчае значэнне, становяць люстра часу, ў якім 

пісаліся. На іх аснове можна характэрызаваць эпоху. Паказваюць індывідуальнае 
бачанне свету і галоўных у ім падзеяў. Становяць крыніцы інфармацыі пра беларускі 

                                                   
56 Глядзі: зноска 12. 
57 Ліст К. Грынкевіча да Я. Александровіча ад 28.08.1983 г., захоўваецца ў Л. Глагоўскай.  
58 А. Бергман, Памяці Мар’яна Пецюкевіча, “Ніва”, № 44, 30.10.1983 г., с. 5. 
59 М. Пецюкевіч, Лісты..., с. 143. 
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рух, рознабаковыя погляды, адлюстроўваюць падзеі і іх удзельнікаў. Часта ў істотны 
спосаб дапаўняюць біяграфіі прызабытых асоб, неабыякавых да лёсу нацыі. Урэшце 
лісты сведчаць пра захоўванне жывой беларускай мовы і пра адносіны да яе. 
Паколькі пісьмовая спадчына ўпісваецца ў культуру нацыі, так і лісты становяцца 

неад’емнай яе часткай. Сведчыць пра тое напрыклад пісьмо Кастантага Стэповіча ад 17 
лютага 1914 г. (з Закапанага) да брату Альбіна Стэповіча ў Казань, на аснове якога 
можна сказаць пра нацыянальную сведамасць братоў Стэповічаў і пра адносіны да 
бацькаўшчыны Беларусі, а таксама да роднай мовы: “Kochany Albinie! Dawno już 
bardzo pisałeś do mnie i jestem niespokojny o Ciebie. Pisz choć kartkę… Che! Zabyǔsia 
iznoǔ? Szto piszam da siabie pa swojmu, kab nie razpanieć i nie zabyć ab maci Biełarusi”60. 
Пра векапомнае значэнне пісьмовай спадчыны пісаў Язэп Малецкі з Аўстраліі Мар’яну 
Пецюкевічу ў Торунь: “Pišy, bo zaǔtra moża być zapozna! My ludzi nie maładyja”61. 
Можна гэтыя вытрымкі з пісьмаў тут залучыць дзякуючы таму, што яны захаваліся, 
дайшлі да сучаснасці. Заўсёды паўстае пытанне, калі паміраюць уласнікі калекцыяў 
такіх пісьмаў – ці яны захаваюцца? Зараз адносіцца гэта да пісьмаў з прыватнага архіву 
Яўгенні Ярмалковіч, якая памерла 3 лістапада 2006 г. у Біскупцы каля Ольштына.  

Philipp HOFENEDER (Вена, Аўстрыя) 
BIAŁOSTOCCZYZNA I MAZOWSZE DALSZE 

JAKO ŁĄCZNIK DO POLSZCZYZNY KRESOWEJ62 
Nie tylko w ostatnich dziesięcioleciach obszary między wschodnio- i 

zachodniosłowiańskimi teritoriami przyciągały interes badaczy białoruskich, polskich, jak i z 
innych krajów. Jeszcze w dziewietnastym wieku J.Karłowicz napisał podręcznik o 
poprawniej polszczyźnie.63 W czasie międzywojennym H.Turska i K.Nitsch zaczęli zebrać 
materiały i pisali pierwsze podstawowe prace. Chociaż już na tym etapie opinia co do 
pochodzenia tego języka jeszcze dość silnie się różniła. [por. RIEGER 1996]  

Po drugiej wojnie światowej przez długie lata - między innymi z powodów politycznych - 
zapomniano o tym temacie. Dopiero w latach siedemdziesiątych podjęło na nowo te badania. 
Na Białorusi trzeba wspomnieć Pana Wjaczesława Werenicza, który intensywnie 
zaprowadził badania językowe i jako wynik tej pracy opublikował dwa tomy.64 W 
Rzeczypospolitej ludowej zwracali uwagę tacy naukowcy, jak A.Obrębska-Jabłońska i 
Z.Zdancewicz i w latach osiemdziesiątych I.Grek-Pabisowa i I.Maryniakowa, jak i J.Rieger. 
W ostatnich latach temat języka polskiego na Białorusi jak i Ukrainy cieszy się pewną 
popularnością, co przynosi ze sobą szereg ciekawych prac, w których coraz więcej zwraca 
uwagę na czynniki socjolingwistyczne [Por. między innymi: Karaś 2001, Kozłowska-Doda 
2001, Karaś 2002, Kozłowska-Doda 1999, Zielińska 2002, Moser 2002, Morita 2006, 
Gołachowska 2006]. 
                                                   
60 H. Głogowska, Karierę rozpoczynał w Ciechanowcu, „Czasopis”, 1993, № 9, с. 3; арыгінал захоўваецца ў братанка 
гэтых беларускіх дзеячаў - Вітаўта Юрыя Стэповіча ў Гданьску.  
61 Бібліятэка Акадэміі..., ліст Я. Малецкага да М. Пецюкевіча ад 14.06.1977 г.  
62 Artykuł został opracowany na podstawie mojej pracy dyplomowej pod tytułem „Polnische Varietäten auf dem Gebiet 
Weißrusslands“, którą napisałem pod kierunkiem Pana prof. Mosera w Wiedniu w roku 2005. Udział na konferencji 
został umożliwiony przez START-Projekt „Tausend Jahre Sprachgeschichte des Ukrainischen in Galizien“ pod 
kierunkiem Pana prof. Mosera.  
63 J. Karłowicz razem z O.Kolbergiem, jak K.Dejna (1993:17) zauważa, jeszcze w dziewetnastym wieku byli 
odpowiedzialni za rozwój badań etnograficznych. Karłowicz też napisał cenną pracę „Słownik gwar polskich” (1900-
1911). Wszystkie tu wymienione pracy można znaleźć w bibliografii.  
64 Funkcję wydawcy pełnił W.W.Martynow.  
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Wewnętrznojęzykowe czynniki 
W danym artykule chcę poruszyć zagadnienie rozpowszechniena tak zwanej polszczyzny 

północnokresowej. Gdzie i pod jakim względem można jeszcze mówić o istnieniu tej 
odmiany języka polskiego? Jak wiadomo granice językowe i granice państwowe rzadko się 
pokrywają. Na przykład polskojęzycznej ludności zachodniej Białorusi65 spróbuję - przy 
pomocy zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych czynników językowych – znaleźć inne 
cechy, które nam pozwalają podzielić ten obszar rozpowszechnienia. Innymi słowy, gdzie 
zaczyna się tak zwana polszczyzna kresowa i czy można jeszcze mówić na obszarze 
dzisiejszej Polski o sytuacji językowej podobniej do tej na Białorusi lub na Litwie?  

Podzielienie językowych obszarów wynika zwyczajnie na podstawie cech językowych. 
Oczywiście posiadają, na przykład, te pięć nam dzisiaj znane obszary polskich dialektów też 
współne, tylko im charakterystyczne, cechy językowe, ale poza tym współna kultura i 
historia je łączy. Dialekt w tym sensie też oznacza grupę etniczną [Dejna 1993, s.14]. 
Sytuacja na Białorusi jak i na Litwie składa się trochę inaczej. Dopiero w dwudziestym 
wieku odmianą języka polskiego stała polszczyzna kresowa i przez długi czas panowało 
zdanie, że istnieją „czyste” dialekty polskie” i język polski poza etnograficznym obszarem 
Polski, które grały mniejszą rolę w kształtowaniu dialektu kulturalnego (języka literackiego) 
[Nitsch 1957, s.18]. Dopiero w ostatnich latach zaczyna się powoli podział tego obszaru przy 
uwzględnieniu czysto językowych czynników [Por. Karaś 2002].  

Co mamy rozumieć przez polszczyznę kresową? Różne nazwiska, które znamy do dziś, 
jak polszczyzna (dialekt) północnokresowa, polszczyzna litewska, dialekt wileński, język 
polski na Białorusi i Litwie mają bardzo zbliżone do siebie znaczenie [Kurzowa 1993, s.62]: 
polszczyzna przeniesiona poza polskie granice etniczne, wzrośnięta w obce podłoże i z nim 
zrośnięta, mająca tradycję i burzliwe dzieje [Kurzowa 1993, s.62]. Pod tym względem język 
polski na Białorusi i Litwie funkcjonował tylko jak adstrat. Jako substrat mamy gwary 
białoruskie i litewskie, ścislej mówiąc, w naszym przypadku tak zwaną grupę grodzieńsko-
baranawickich gwar (błr. hrodzenska-baranawickaja hrupa haworak) jak i średniobiałoruskie 
gwary (błr. sjarednabelaruskija havorki). Dalej trzeba rozróżniać między językiem 
mówionym przez dawną szlachtę (=dialekt kulturalny) i gwarą mówioną przez ludność 
chłopskiego pochodzenia. W dzisiejszych czasach istnieje ta gwara ludowa, w której mówi 
tylko najstarsze pokolenie. Pod tym względem łatwo odpowiedziło by na pytanie, które 
wyżej postawiłem. Polszczyzna północnokresowa ogranicza się do tego obszaru, gdzie 
istnieje gwara białoruska (albo gwara litewska) jako podłoże albo substrat. W takim 
przypadku ten „język polski na Białorusi i Litwie” sięga aż do terytorium państwa polskiego, 
gdzie mamy wokół miasta Białegostoku w pograniczu polsko-białoruskim znaczne 
osiedlienia białoruskojęzyczne [Sadowski 1997, s.34].66  

Jak wyglądają typowe cechy językowe tego w ścisłym znaczeniu wybranego obszaru 
polszczyzny północnokresowej? Wybrałem parę przykładów, które są typowe dla całego 
obszaru polszczyzny kresowej na Białorusi (i częściowo też na Litwie). Dodatkowa 
informacja o ich zasięgu w Polsce może nam pokazać, czy te cechy są tylko typowe dla 
polszczyzny kresowej:  

                                                   
65 Zebrałem materiał językowy z następnych siedmiu wsi na zachodniej Białorusi: Tartary (=Tarta.), Brażelce (=Braż.), 
Bieniakowie (=Bien.), Iskołdż (Isko.), Naliboki (=Nali.), Iwieniec (Iwie.) i Chorużewo (Chor.). 
66 W Atlasie gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, pod redakcją Stanisława Glinki, skupiska 
wschodniosłowiańskie, między nimi i białoruskie, sięgają aż do Kanałi Augustowskiego, rzeki Biebrzy, Narwy i Bugu. 
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a) Akcent kresowy, abo nagłos na proparoksytonycznym abo oksytonycznym sylabie: 
[m ́∩el’s´my, naṕis∩al’is´my (Bien.); ček∩aj, Kazaxst∩an, už∩e (Obuch.)]  

b) Konstrukcja u+dopełniacz: u mńe antena pol’ska; u nas penś⊃a ńe baro taka v ́el’ka 
(Braż.); u vas sfo⊃a matka ⊃est (Bien.). Takie konstrukcji można też znaleźć wokół 
Białegostoku [Nowowiejski 1991, s.21, Wróblewski 1986, s.315]. Nawet w obszarach 
bardziej oddalonych – na przykład u Siedlca - można taką wymowę zauważyć, gdzie one 
jednak występują nie tylko w bardzo małej liczbie ale prawdopodobnie pod wpływem języka 
ukraińskiego [Zduńska 1965, s.94, Cyran 1960, s.172].  

c) Pochylenie o: [my xó’∩il’s’my (Braż.), v óśeḿeśontym čvartym roku (Isko.); al’e 
pšežył bez čšex óśeḿeśont l’at (Tarta.)], albo wymowa u na miejscu o [tu uroił s’e i ńex 
zusta⊃e, una była naučyćel’ko (Braż.)]. Ta cecha jest notowana na całym Mazowszu jak i na 
Podlasiu jako regularna [Cyran 1960, s.63, Dejna 2000, mapa 97, Basara 1965, s.104].  

d) Jasne o na miejscu ó: [kos´c´ołof , Bože mo⊃ (Bien.) albo o⊇taš był f stodole, a 
poz’ńej juš zrob́ili ten kos’c’uł (Braż.)]. Wahania w kontekscie z jasnym o na miejscu ó 
można obserwować też w niektórych polskich gwarach, gdzie oni – jak zauważa Z.Kurzowa 
– występują między innymi z powodu peryferyjności i dlatego norma języka literackiego nie 
mógła się rozwijać tak szybko, jak w centralnych obszarach [Kurzowa 1993, s.248].  

e) Wymowa asynchroniczna nosówek: [xce za monš oddać siło (Chor.); dorob́ił ⊃ešče 
⊃ednom ton komnate, i śpiev́a⊃on p’osenḱi , v vo⊃ne ton carskon (Isko.)]; wymowa 
odnosowiona: [bo to teš ⊃ešče začoł tyl’ko tom pl’ebańi⊃ę budovać, to partyzany spalili to 
škole (Isko.); drugo škołe zbudovali (Iwie.)]. Wymowę odnosowioną jak i wymowę z 
nosowością asynchroniczną notowane są też w polskich gwarach [Nowowiejski 1989, s.126, 
Dejna 2000, mapy 103, 106, 108, 109, 111, 112, 113]. W Mazowszu Dalszym występuje 
nawet wymowa ą jako a, co zwykle związane jest z tak zwaną „ruską realizacją”, np. vźe⊇a 
ta pan´o m⊇odo [Obrębska-Jabłońska 1972, s.52].  

f) Wymowa palatalizowanej l: [tyl’ko; Bražel’ce, l’uiė (Bien.); l’úe pokupoval’i 
(Braż.); to po prostu muv́il’i i  ́atkov́e ⊃ešče ⊃ak žyl’i (Isko.)] [Obrębska-Jabłońska 1972, 
s.15-96]. W polskim języku literackim palatalizowany l występuje wyłącznie przed 
samogłoską i. W Mazowszu Dalszym jak i na Białostocczyźnie ten miękki l jest notowany 
też w innych przypadkach. Chociaż tam, pod wpływem dialektu mazowieckiego, w 
młodszych pokoleniach coraz częściej występuje twardy l [lypa, blysko, xóily] 
[Szczepankowska 1993, s.120]. 

g) Protesy: [tam ⊇u mamy (Braż.); ⊇ot; ⊃a spotykałam ⊃ix; m ́eškała ⊃edna 
na⊇učyćel’ka (Bien.)]. Protesy jako typową cechę można znaleźć nie tylko w gwarach 
polskich i białoruskich, lecz też w białoruskim i w mniejszym stopniu w ukraińskim językach 
literackich [Grabka 1996, s.154]. 

h) Różne co do języka literackiego końcówki dopełniacza liczby pojedynczej: [čłov´eku, 
vu⊃ku, bogu, o⊃cu.] [por. Kozłowska-Doda 2006]. Znowu to zjawisko występuje też w 
połnocnowschodnej Polsce. [Grad-Mucowa 1970] 

i) Brak rozróżnienia się formy męskoosobowości i niemęskoosobowości w liczbie 
mnogiej jak u pewnych czasowników: [dv́e śostry pošl’i pracovać (Braż.); i naśi eći tute⊃ 
bav́il’i śe (Isko.); fšystko of́icery polsḱe (Tart.); l’u’i ućekali ńekture (Bien.)].   
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j) Konstrukcja „jest/było+dopełniacz liczby mnogiej”: [to može było ⊃ix tam sto; čterex 
ix tam było (Isko.); a tam v ́oska to ⊃uš pravosłavnyx ńe było (Chor.)]. Ta cecha rozciąga się 
aż do Białostocczyzny, gdzie ona występuje chyba nie tylko pod wpływem 
wschodniosłowiańskich języków, ale też paralelnych konstrukcji, jak np. „jest (dużo) 
Polaków” albo używania genetivus partitivus [Maryniakowa 1997b, s.122].  

k) Funkcjonowanie imiesłowów przysłówkowych uprzednich: [ona była vyšečšy za 
taḱego, nu bogaty čłov ́ek; ’ec’i vypuśćifšy do l’itefsḱix škuł (Braż.); a tu z bal’ńicy 
povyxóifšy fšystḱe (Bien.)]. Ta konstrukcja oznacza czyn, który jest dokonany i funkcjonuje 
jak predikat. Ona jest notowana zarówno na Białorusi, jak też u Białegostoku i wokół Łomży 
[Maryniakowa 2001].  

l) Akanie: [bo roicam ńe było k ́edy (Tart.) oder nacanal’iśći (Braż.), ńektura słova 
(Nali.)]. Mimo faktu, że zauważa się tę cechę za typową, ona występuje szczególnie w 
Białymstoku, jak i wokół Grodna dość rzadko i jest tylko bardziej rozpowszechniona w 
pozostałych obszarach polszczyzny północnokresowej, jak u Wilna [Nowowiejski 1989, 
s.116, Grek-Pabisowa 2002, s.16., Grek-Pabisowa 1998, s.93, Smułkowa 2002, s.70, Rieger 
1999, s.78].  

m) Przedniebienny l: Zjawisko, które istniało przynajmniej do siedemnastego wieku też w 
literackim języku polskim, odkąd było wysuwane stopniowo z języka. Podobnie do wyżej 
wymienionego wypadku, gdzie pewne zmiany w peryferyjnych położeniach dłużej się 
zachowują. Dopiero w dziewietnastym wieku zmiana ł > ⊇ została zakończona [Stieber 
1973, s.110.].67 Między Suwałkami i Białą Podlaską do dzisiejszego dnia można spotkać tę 
wymowę [Dejna 2000, mapa 36].  

Jak wynika z tej listy znaczna liczba cech, które uważa się za typowe kresowe, występują 
też w dzisiejszej Polsce zarówno na pograniczu polsko-białoruskim, jak też w głębu kraju, 
gdzie już nie ma białoruskojęzycznego osiedlienia. Trudno tu ustalić dokładną granicę 
polszczyzny północnokresowej. W każdym wypadku obszar dzisiejszej Białostocczyzny 
posiada większość tych cech, które zauważa się za typowo kresowe. Obszary, które są już 
bardziej oddalony od pograniczu polsko-białoruskiej stopniowo zawierają mniej tych typowo 
kresowych cech. Trzeba jednak powiedzieć, że obszary tradycyjnej Polszczyzny kresowej też 
wyróżnią się dość silnie i frekwencja poszczególnych cech się zmienia.   

Zewnętrznojęzykowe czynniki 
Już od dawna na tym obszarze, gdzie spotykają się języki słowiańskie i bałtyckie, ludność 

posiadała przynajmniej bierną znajomość wielu języków. Skoncentrowałem się tu na tym 
obszarze, który jeszcze po pierwszej wojnie światowej całościowo znajdował się w granicach 
państwa polskiego.68 Poza tym we wszystkich tu wymienionych wsiach Kościół katolicki już 
od dawna istniał i obrządek rzymsko-katolicki dominował wśród ludności.  

Wiara, więcej niż w innych krajach, miała i dalej ma centralne znaczenie. Grała taką rolę, 
że aż do dzisiejszego dnia w pewnych pokoleniach (starszych) wiara zastępuje przynależność 

                                                   
67 Jeszcze w dwudziestoleciu wymowa [⊇] jako [ł] była zwyczajna na scenach polskich teatrów.  
68 Te obszary nazwali się jeszcze w dziewietnastym wieku pod panowaniem Rosji województwo grodzieńskie 
(Hrodzenskaja gubernja), województwo wilnieńskie (Vilenskaja gubernja), województwo Suwałki (Suvalkaŭvskaja 
gubernja) i częściowo zachodnie obszary mińskiego województwa (Minskaja gubernja). W dwudziestoleciu 
międzywojennym obejmowało to województwa białostockie, wileńskie, nowogródzkie i poleskie z Wilniem jako 
ośrodek kulturny i polityczny. 
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do pewnego narodu. Można też powiedzieć, że świadomość narodowa składa się z wyznania. 
Z tego wynika, że uważa się katolika prawie zawsze za Polaka i prawosławnego za 
Białorusina abo Rusina [Por. Straczuk 1999]. Podobnie do tego w badaniach w 
północnowschodniej Polsce dostrzegano pewne zgodności co do wiary i świadomości 
narodowej. A. Sadowski słusznie zauważył, że 

w życiu codziennym świadomość przynależności religijnej poszczególnych jednostek i 
zbiorowości służy m. in. do „naznaczania” przynależności do określonej grupy etnicznej. 
Potoczne segregacje według czynnika religijnego są na tyle silne, że niejednokrotnie 
obejmują nawet osoby niewierzące. […] Za segregacją religijną kryją się szeroko 
manifestowane stereotypy trzech podstawowych wyznań oraz związanych z nimi 
historycznie dominujących na tym obszarze narodów: Polaków-katolików, Rosjan (ruskich)-
prawosławnych oraz Niemców-ewangelików [Sadowski 1997, s.22]. 

Zbieżności nie ograniczają się tylko do tego czynniku. Aż do dzisiejszgo dnia zachowała 
się świadomość socjalna, która dzieli się na dwie odmiany: polszczyzna szlachecka albo 
język szlachecki w przeciwieństwie do języka „prostego” albo „niszl’achetnego” [Por. 
Straczuk 1999, s.54].69 Ta różnica znajduje swoje odbicie też w ksztalcie języka. W języku 
tak zwanym „szlachetnym” można na przykład - przeciwnie do „chamowatego języka” - 
znaleźć częściej konstrukcję [Por. dalej Kozłowska-Doda 2006] celownika analitycznego niż 
konstrukcję dla+dopełniać. To samo dotyczy pluralis majestatis w wyrazach 
grzecznościowych i form nieskróconych. Wołacz jak i czasowniki z końcówkami osobowymi 
albo złożonych konstrukcji przyszłościowych prawie wyłącznie można zastać w tej 
„polszczyźnie szlachetniej”. Odwrotnie można zauważyć znacznie częściej w języku 
ludności, która jeszcze posiada świadomość ich chłopskiego pochodzenia, formy językowe 
jak zdrobnienia, skrócone formy czasowników albo już wyżej wymieniona forma 
dla+dopełniać. Trzeba jeszcze podkreślić, że chociaż istnieją możliwości podporządkowania 
pewnych cech do pewnej odmiany języka, większość tych cech występuje w obu wersjach. 
Decydująca tu jest jedynie ich frekwencja.  

Ta różnica co do warstw społecznych, albo lepiej mówiąc, co do świadomości społecznej, 
występuje nie tylko w tradycyjnych obszarach Polszczyzny kresowej, jak na Białorusi albo 
na Litwie. Nie tylko w bezpośrednim polsko-białoruskim pograniczu, lecz też w rejonach, 
oddalonych już znacznie od granicy, jak na Mazowszu Dalszym, występują te formy 
językowe [Por. Zielińska 2004, Handke 1998, Gołachowska 2006, Morita 2006].  

Jak można dostrzec w innych wielojęzycznych sytuacjach, gdzie ludność jest bi- abo 
trilingwualna, z pewnych języków korzysta się tylko w pewnych sociolingwistycznych 
sytuacjach. Rozróżnia się w tych tak zwanych sferach wśród rodzinno-sąsiedzkiej, religijniej 
i administracyjno-politycznej. Na Białorusi to odpowiada tzw. mowie prostej w rodzinie i 
wśród sąsiadów [Por. Zielińska 2004, Wiemer 2003a]70, językowi polskiemu w kościele i 
religijnych sytuacjach i językowi rosyjskiemu w sytuacjach oficjalnych. Nie zwracając 
uwagę na brak rosyjskiego i tak zwanej mowy prostej w Polsce, spotykamy podobną sytuację 
na Białostocczyźnie i Podlasiu, gdzie z pewnych odmian języka korzysta się wyłącznie w 

                                                   
69 Wąsko z tym związane jest prestiż języka. Tak mówią ludzie na Białorusi o tym, że ich język „prosty, białoruski, 
chamowaty trochę” albo „dubowyj, nijaki, twardy”.  
70 Pod tą nazwą rozumie się pewną odmianę białoruskiego dialekta, która jest w pewnym mierze nasycona polonizmami 
albo rusycyzmami. Nie ma normy językowej i charakterystyczne jest brak prestiżu. Mowa prosta zawsze znajduje się w 
opozycji do języków literackich i jest używana przez ludność regionalną, to znaczy, że może się rozróżnić w 
poszczególnych obszarach Białorusi dość znacznie.  
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pewnych sferach. Jak E.Gołachowska (2006, s.149) obserwowała, dialekt polski stanowi w 
północnowschodniej Polsce w opozycji do tak zwanej „polszczyzny ogólnej w wariancie 
regionalnym północnowschodnim”.  

Porówniliśmy się obszary po obu stronach granicy co do zewnętrzno- i 
wewnętrznojęzykowych czynników. Świadomość społeczna, znaczenie wiary i stosowanie 
różnych odmian w różnych sferach mają regionalne niezwykłości. Jak i pod czysto 
językowym czynnikam, tak przy pomocy socjolingwistycznych faktorów obszar 
funkcjonowania Polszczyzny kresowej sięga do Polski. Przynajmniej pogranicze, dokładniej 
mówiąc aż do rzeki Narwa, wykazuje większość tych cech, zauważono za typowe kresowe. 
Mazowsze Dalsze, obszar między Białymstokiem, Łomżą i Białą Podlaską nazwałbym z 
wyższej wymienionych przyczyń obszar strefę przejściową.71 
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Г. Зур (Мінск, Беларусь) 
ТЫПАЛОГІЯ ІНТЭР’ЕКТЫЎНЫХ ВЫКАЗВАННЯЎ 

БЕЛАРУСКАЙ І НЯМЕЦКАЙ МОЎ: 
ДА ПАСТАНОЎКІ ПРАБЛЕМЫ 

У апошнія дзесяцігоддзі прадстаўнікоў розных навук, найперш псіхолагаў, 
лінгвістаў, філасофаў, усё болей цікавяць эмацыянальныя рэакцыі чалавека. 
“Чалавекам рухаюць эмоцыі” (Изард 1980, 15), яны з’яўляюцца састаўной часткай 
культуры любога народа; культура адлюстроўваецца ў мове, а таму эмоцыі абавязкова 
вербалізуюцца. 
Эмоцыі фарміруюцца пад уплывам сацыяльнага акружэння асобы і маюць 

нацыянальную спецыфіку выражэння. Яны шматгранныя і разнастайныя, іх можна 
класіфікаваць, абапіраючыся на розныя крытэрыі. Большасць даследчыкаў падзяляе 
эмоцыі на станоўчыя (радасць) і адмоўныя (сум) і лічыць магчымым вылучэнне 
фундаментальных эмоцый. Гнеў, страх, радасць, цікавасць, здзіўленне, – менавіта 
гэтыя эмоцыі вылучае як асноўныя Поль Экман пры міжкультурным даследаванні 
(Ekman, 1980, 32). Да мовы эмоцый даследчык адносіць рух мышцаў твару (міміка), 
рухі галавы, канечнасцяў, тулава (пантаміміка), і спецыфічныя галасавыя рэакцыі. 
Аднак побач з мімікай і пантамімікай найважнейшым матэрыяльным выразнікам 
эмоцый з’яўляецца маўленне. У ім эмацыянальнае значэнне перадаецца з дапамогаю 
лексічных, граматычных і фанетычных сродкаў, якія выступаюць у цесным 
узаемадзеянні.  
Сярод вербальных сродкаў, якія абслугоўваюць эмацыянальнасць маўлення, 

“дробныя словы” (па вызначэнні Л.У.Шчэрбы), займаюць цэнтральнае месца 
(Анищенко 2004; Борисова 2004; Валеева 2004; Иомдин 2004; Шаронов 2002, 2004, 
2005). Найноўшыя даследаванні праблемы дробных слоў, да якіх належыць выклічнік, 
паказваюць, што адной са складаных праблем на сённяшні дзень застаецца праблема 
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нястрогасці вызначэння самога паняцця выклічнік. У выніку вельмі розныя групы 
моўных адзінак могуць прэтэндаваць на статус выклічнікаў.  
Інтэр’ектыўныя выказванні – гэта клас выказванняў, якія нясуць эмацыянальную 

інфармацыю пачуццяў, душэўнага стану, эмацыянальна-валявых рэакцый на 
рэчаіснасць, аформленыя выклічнікамі і іх эквівалентамі.  
Да інтэр’ектыўных выказванняў належаць: 
1. Вытворныя выклічнікі, якія ўтварыліся на базе абсалютнага выкарыстання: 
• некаторых назоўнікаў: Verflucht!/Verdammt! (бел. 

Пракляцце!/Чорт!/Д’ябальшчына!/Д’ябал!); Unsinn!/Ach was! (бел. Глупства!/Лухта!);  
• архаічных вакатываў: Mein Gott!/Herrgott!/Himmel!/Lieber Gott! (бел. Божа 

мой!/Божа мілы!/Божа!/Божухна!);  
• некаторых, страціўшых сінтаксічныя сувязі форм дзеясловаў, прыслоўяў і іншых 

часцін мовы: Basta!/Zieh die Bremse an!/Nun ist Schluss!/Nun ist es aber genug! (бел. 
Годзе!, Досыць!); Großartig! (бел. Шыкоўна!);  

• ідыём і адзінак, якія складаюцца з займеннікаў, часціц, дэсемантызаваных 
самастойных лексем: Welche Auszeichnung! (бел. Які гонар!); Zeichen und Wunder! (бел. 
Дзіва, ды і ўсё тут!).  

2. формулы моўнага этыкету: Servus!/Salute! (бел. Прывітанне!/Бывай!); Laß dich 
nicht unterkriegen! (бел. Трымайся!); Nacht!/Schlaf gut! (бел. Дабранач!). Здольнасць 
формул этыкета ўжывацца ў гутарковай мове “проста як вокліч” адзначае, у 
прыватнасці, Р.Якабсон у працы “Мозг и язык” (Якобсон, 275-276). З дапамогаю 
этыкетных формул можа перадавацца і адмоўная канатацыя: Da haben wir die 
Bescherung!/Da haben wir den Salat!/Na dann prost Mahlzeit! (бел. Вось табе і 
прывітанне!). 

3. пажаданні, зычэнні: Herzlichen Glückwunsch! Zaster in Fülle! (бел. Віншую ад 
усяго сэрца! Каб грошы не выводзіліся!);  

4.  запазычаныя выклічнікавыя формулы: Карамба! [ісп. Caramba!] – іспанскі 
вокліч “Чорт пабяры!; (Комлев 2000, 161); Банзай! (яп. bansai ад ban дзесяць+ sai год) 
– японскі прывітальны вокліч у гонар каго-небудзь: “Няхай (хай) жыве дзесяць тысяч 
год!” (тамсама, 49); Дарлінг! (англ. darling любімы/каханы) – жарт. Мая любая! (Мой 
любы! Галубок!) (тамсама, 101).  
Маўленчыя формулы, па назіраннях даследчыкаў, могуць “развіваць другасныя 

значэнні і функцыянаваць у якасці сродкаў экспрэсіўна-эмацыянальнага выражэння 
здзіўлення ці нязгоды, адпору, супрацьдзеяння“ (Кручинина, 734). 

5. абсцэнізмы (ад лац. оbscenus ‘непрыстойны, ганебны’) – лінгв. непрыстойныя 
(брыдкія, зняважлівыя) словы і выразы, лаянка (Комлев 2000, 249): Ein scheußlicher 
Idiot! (бел. Агідны ідыёт!); Kaffer! (бел. Дурніла!); Du Natter! (бел. Гадаўка!). 

6. Так званыя рэплікі-паўторы: Напрыклад, размова бацькі з дачкою:  
Дачка: – Ich gehe hin! (– Я туды пайду!) 
Бацька: – Gehe hin! (– Пайду!) Und wer erlaubt dir das?! (– А хто табе дазволіць!?). 

У словах бацькі лагічны націск падае на літаральны паўтор рэплікі дачкі, 
інтэр’ектыўная асоба захоўваецца. Вымаўляецца дадзенае выказванне ў адпаведнасці з 
сітуацыяй – з інтанацыяй дакору: бацька паказвае, што паводзіны дачкі, яе “нежаданне 
ісці” яго абурае.  
Прыклады з мастацкіх твораў:  
„Deine Zöpfe lässt du dir nicht abschneiden, aber andere hetzt du auf!“ 
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„Mir stehen Zöpfe besser!“ 
„Besser! Du darfst hier schöne Kleider und Stutzerfrisuren nicht durcheinander 

bringen.“ (I.Schamjakin. Das Modemädchen). 
– Свае косы ты не абразаеш, а другіх падбіваеш. 
– Мне прыгажэй з косамі. 
– Прыгажэй! Ты не блытай розныя рэчы – прыгожую сукенку і стыляжную 

прычоску (І.Шамякін. Модніца). 
7. выказванні, якія ўтрымліваюць спасылкі да агульнавядомых крыніц, ствараючы 

тым самым пэўны эмацыянальны настрой: “Няма таго, што раньш было!”; “Асадзі 
назад!”; і інш. (У нямецкай мове гэты тып інтэр’ектываў амаль не прадстаўлены). 
З фармальнага пункту гледжання інтэр’ектыўныя выказванні прадстаўлены 

адзінкамі розных узроўняў: пачынаючы ад асобнага слова і заканчваючы цэлым 
выказваннем: Meinetwegen! (бел. Ну добра!); Lass das! (бел. І думаць няма чаго!). 
Такім чынам, інтэр’ектыўныя выказванні з’яўляюцца самастойнымі, сэнсава 

завершанымі, інтанацыйна аформленымі выказваннямі, якія нельга раскласці на 
складнікі і якія не дапускаюць далучэння ці выпадзення існуючых кампанентаў. У 
маўленні адбываецца інтэр’ектывацыя і асобных слоў, і цэлых выразаў. 
Інтэр’ектыўныя выказванні – гэта найбольш кандэнсаваны, эканомны, сціслы спосаб 
выражэння эмоцый. 
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Иванов К. И. (Минск) 
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ СТИЛИСТИЧЕСКОГО СВОЕОБРАЗИЯ 
БЕЛОРУССКОЙ ПРОЗЫ В ПЕРЕВОДЕ  НА БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК 

 Наблюдения над переводами белорусской беллетристики на болгарский язык 
свидетельствуют об особой актуальности компаративного анализа оригинала и 
перевода в случаях, в которых исходный текст отличается насыщенностью 
стилистических компонентов поэтики. Именно этим привлекли наше внимание рассказ 
Алеся Жука «Душа над чыстым полем» и его болгарский перевод, сделанный Иваном 
Дойчиновым. 
 Главный герой Иван Вечар живет в городе, но его душа стремится к природе. 
Рассказ состоит из двух стилистических пластов. Один из них относится к реальному 
миру, другой - к миру сновидений. Мифологическая основа рассказа - представления о 
душе, отделяющейся от тела человека во время сна и посещающей те места, которые 
ему приснились. Содержательная ткань произведения пронизана смысловыми, 
лексическими и синтаксическими повторами, среди которых главную роль выполняет 
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мотив «запаха цветущей ржи» (пах (водар) закрасавалага жыта). Художественными 
средствами в рассказе создается особая атмосфера на грани реального и нереального. 
Фамилия героя в контексте содержания воспринимается как «говорящая». Переводчик 
не калькирует, а транскрибирует ее с расчетом на то, что контекст подскажет читателю 
скрытый смысл. Уже в переводе названия осуществлен семантический сдвиг в сторону 
большей конкретизации и динамики. В болгарском варианте названия -  Душа, 
полетяла над чисто поле,  причастие  выражает только одно из возможных 
толкований. Есть поверие, что во время сна нельзя кричать, говорить громко, иначе 
покинувшая на время тело душа может не вернуться. В связи с этим становится 
понятной частотность употребления лексики семантического поля «тишины и покоя». 
Переводчик  увидел эту особенность и постарался передать ее в тех же местах текста, 
используя  по возможности однокоренные  слова (тишина, тихо, безшумно, успокои 
се, поуспокоен, гледаше застинало). Герой рассказа старается не нарушать своими 
действиями тишину и спокойствие в природе. Это показано через адвербиальные 
предикаты его действий (нячутна, лёгенька, паволi, асцярожна). Человек и природа - 
равноправные и зависимые друг от друга субстанции. Параллелизм их существования 
формально подчеркнут одинаковыми глагольными предикатами: знаходзiць яго пах 
закрасавалага жыта - ён знаходзiць магчымасць; поўня глядзела - Iван глядзiць; 
стаяла мацi - стаяла ноч, стаяла постаць; далонь лягла на яго лоб - наперадзе у iх 
ляжала белае бязлюддзе. В большинстве случаев повтор в переводе отсутствует. 
Иногда этому способствуют особенности лексической  сочетаемости: болгарские 
глаголы со статической  семантикой лежа, стоя, седя обычно связаны с подлежащим - 
лицом. В  других случаях отказ от повтора - решение переводчика.  
 Интересны  синтаксические конструкции, подчеркивающие 
«неконтролируемость» ситуации главным героем. Их употребление оправдано 
сюжетным ходом «сна». Некоторые типы безличных предложений закономерно 
трансформируются в предложения с грамматическим субъектом: 1. Апякло марозам 
шчокi. - Студът опари бузите му. 2. Хацелася паху жытнёвага палетку. - Искаше му 
се това да е дъхът на цъфнала ръж. 3. Яму чуецца водар закрасавалага жыта. - Иван 
долавя дъха на цъфналата ръж. Стилистические возможности синтаксиса  
проявляются в некоторых специфических конструкциях: Соладка было думаць, што 
ты адзiн на ўсю вёску не спiш. Предикат в форме второго лица создает диалогичность 
и обобщеность, подключает к ситуации и читателя, создает возможность для смены 
плана повествования. В переводе все эти нюансы отсутствуют: Беше му приятно да 
мисли, че единствено той от цялото село не спи (букв. Ему было приятно думать, что 
один  лишь он во всей деревне не спит).  Экспрессивность рассказа основана также на 
широком использовании деминутивов. В оригинале  разных  слов с уменьшительно-
ласкательными суффиксами - 21, в переводе - 15 (некоторые из них повторяются).  
 Достоинством перевода является нюансированное употребление лексики, 
обозначающей обонятельную апперцепцию. Лексемы пах и водар имеют в болгарском 
тексте  четыре соответствия в зависимости от их контекстуального употребления: 
полъх, дъх, миризма, аромат.К существенным семантическим потерям приводят 
замены лексем с более общей семантикой на более конкретные: каб пражыць i не 
ўпасцi, такога не бывае - няма как да скочиш и да не паднеш (скоча - прыгнуть); 
неточный перевод межъязыкового омонима:  позiрк ўвесь час пасе - цял час не сваля 
поглед; замена  лексемы: зверху было дзiўна глядзець - беше удивително да се 
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наблюдава отстрани (отстрани - со стороны, сбоку). Взгляд с высоты концептуально 
важен с учетом использования мотива полета души. 
 Сопоставительный анализ оригинала и болгарского перевода рассказа А. Жука 
показал, что  основная идея и содержание в них соответствуют. При этом  объективные 
причины и  субъективный выбор переводчика приводят иногда к неполному 
представлению набора стилистически значимых для данного текста  художественных 
средств.  

 
 
 

А. Кавалёва (Мазыр, Беларусь) 
АЙКОНІМЫ-САВЕТОНІМЫ, СУАДНОСНЫЯ З  
АПЕЛЯТЫВАМІ-СІМВАЛАМІ ТАГО ЧАСУ 

Характэрная прыкмета беларускай айканіміі савецкага перыяду – вялікая колькасць 
новых айконімаў і перайменаванняў, на што звярталі ўвагу такія тапанімісты, як Я. 
Адамовіч, Э. Бірыла, В. Лемцюгова, Г. Мезенка, В. Шур, аднак такія адзінкі яшчэ не 
атрымалі сістэмнага і падрабязнага даследавання. Новыя айконімы ўзніклі ў 
пераважнай большасці ў 30-70-я гады ХХ стагоддзя і апелятывамі адлюстроўвалі рэаліі 
савецкага часу, некаторыя з іх часткова замянілі традыцыйныя беларускія айконімы, 
якія, на думку новых кіраўнікоў, былі абразлівымі (Гараватка, Кабылкі), нагадвалі пра 
старыя сацыяльныя адносіны ў грамадстве (Стары Мар’янфельд), сведчылі пра іх 
канфесійную прыналежнасць (Папоўка) і інш. Як намі было выяўлена, у межах 
Беларусі за гады савецкай улады было перайменавана амаль 1200 паселішчаў, апрача 
гэтага, узнікла каля 190 зусім новых айконімаў, якія сваімі семантычнымі і 
словаўтваральнымі асаблівасцямі былі блізкімі да тыповых наватвораў савецкага часу. 
Значную семантычную групу сярод такіх наватвораў ХХ стагоддзя ў беларускай 

тапаніміі (больш за 300 адзінак) складаюць найменні, утвораныя ад умоўных назваў-
сімвалаў савецкага перыяду. Іх тапаасновамі былі ў шматлікіх выпадках абстрактныя 
субстантывы тыпу прагрэс, свабода, якія адлюстроўвалі сэнс новай савецкай ідэалогіі. 
Сярод іх можна вызначыць наступныя падгрупы: 

– айконімы, утвораныя ад апелятываў-назваў, якія выражаюць абнаўленне жыцця 
тыпу Адраджэнне, Зара, Свабода; 

– айконімы, утвораныя ад апелятываў-назваў, якія з’яўляюцца аптымістычнымі 
рэвалюцыйнымі вобразамі тыпу Іскра, Знамя; 

– айконімы, утвораныя ад апелятываў-назваў, якія выражаюць грамадскі рух 
наперад, ідэі сацыяльных прагрэсіўных пераўтварэнняў тыпу Прагрэс, Пражэктар; 

– айконімы, утвораныя ад апелятываў-назваў ідэалагічных арганізацый, грамадскіх 
суполак тыпу Камсамол, Пралетарый; 

– айконімы, утвораныя ад апелятываў-назваў, якія адлюстроўвалі ідэі сяброўства, 
інтэрнацыяналізму тыпу Дружба, Камінтэрн; 

– айконімы, утвораныя ад апелятываў-ідэалаў новага ладу тыпу Пяцігодка, Слава. 
Дыяграма 1. Семантычныя падгрупы айконімаў, суадносных з апелятывамі-сімваламі. 
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Разгледзім падрабязна прадстаўленыя ў дыяграме падгрупы. 
Амаль палову айконімаў (40%) ад усіх выяўленых складаюць найменні, якія 

ўтвораны ад апелятываў, што перадаюць абнаўленне жыцця, сімвалізуючы пачатак 
новай эпохі. Найбольш прадуктыўнай ў гэтай разнавіднасці з’яўляецца лексема зара 
(зара – “пачатак, зараджэнне чаго-небудзь” [ТСБМ, т.2, с.373]): Зара (п., Б-К., Ветк.; в., 
Чач.; х., Ашм.), Чырвоная Зара (п., Хойн., Касц.). Другая па частотнасці – лексема свет 
з рознымі тапафармантамі (яе беларускі адпаведнік – святло – “крыніца і 
прыстасаванне для асвятлення чаго-небудзь” [ТСБМ, т.5, с.100]): Свет (п., Хоц.), 
Светлы (п., Гр.), Светлагорск (г., да 1961 г. Шацілкі). Існуюць таксама адзінкі 
Прасвет (п., Чэр.), (в., да 1926 г. Яўтушкавічы, Светл.), Рассветная (в., да 1964 г. 
Цыцкавічы, Клец.), (в., да 1964 г. Кабылянка, Б-К.) і інш. У імкненні надаць такім 
айконімам ідэалагічны каларыт здараліся пэўныя кур’ёзы, так, у наватворы Савецкая 
Морач (Саліг., да 1939 г. Радацэнь) стваральнікі айконіма, як справядліва заўважае В. 
Лемцюгова, не звярнулі ўвагі, што апелятыў “морач – цёмнае балота” [Лемцюгова 
2003, с. 13]. Высокую частотнасць маюць такія айконімы-сімвалы, як Барацьба 
(барацьба – “актыўная дзейнасць, накіраваная на дасягненне пэўнай мэты, змаганне 
супрацьлеглых класавых сіл” [ТСБМ, т.5, с.100] (п., Беш.), Барба (в., да 1928 г. 
Раманава, Ветк.), Свабода (свабода – “адсутнасць палітычнага і эканамічнага 
прыгнёту” [ТСБМ, т.5, с.580] (п., Ветк., Чач., Клім., Кругл.; в., Петр., Асіп., Кліч.), 
Радзіма (радзіма – “краіна, якая гістарычна належыць пэўнаму народу” [ТСБМ, т.4, 
с.554] (в., да 1964 г. Самадураўшчына, Дзярж.). 
Другую па колькасці семантычную падгрупу (17%) складаюць айконімы, 

утвораныя ад апелятываў-назваў, якія лічыліся аптымістычнымі рэвалюцыйнымі 
вобразамі. Высокай прадуктыўнасцю ў гэтай падгрупе вызначалася лексема зорка 
(зорка – “геаметрычная фігура з востраканцовымі выступамі” [ТСБМ, т.2, с.510]), якая 
ў роўнай ступені выкарыстоўвалася разам з яе рускамоўным адпаведнікам звязда: 
Зорка (в., да 1939 г. Старцы, Верхн.), (в., да 1964 г. в. Астабожы, в. Рэдзікі, в. Сініцы, 
Шарк.), (в., да 1930 г. Самуйлаў, Б-К.), Звязда (п., Гом., Бабр., Бял., Чэр.; х., Светл.), 
Чырвоная Звязда (п., Бабр., Бял.). Прадуктыўнай была і рускамоўная лексема знамя з 
рознымі тапафармантамі (сцяг – “умацаванае на дрэўку палотнішча рознай формы; 
ідэя, якая служыць асновай адзінства” [ТСБМ, т.5, с.423]): Знамя (в., да 1964 г. Быкі, 
Добр.), (в., да 1964 г. Старцавічы, Слуцкі), Краснае Знамя (п., Красн. (да 1960 г. 
Падгоранка), Смал., Чэрв.). Беларускамоўныя адпаведнікі сустракаюцца адзінкава: 
Чырвоны Сцяг (чыг.ст., Смал.), Сцяг (в., да 1967 г. Заграбелле, Глускі).  
Айконімы, утвораныя ад апелятываў-назваў тыпу прагрэс (“рух наперад, пераход 

на больш высокую ступень у развіцці” [ТСБМ, т.4, с.315], авангард (“найбольш 
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свядомая, вядучая частка якой-небудзь грамадскай групы” [ТСБМ, т.1, с.96], якія 
перадаюць дынаміку сацыяльных прагрэсіўных пераўтварэнняў, што, на думку 
тагачасных кіраўнікоў, павінны былі абавязкова мець месца ў тагачаснай рэчаіснасці, 
ствараюць 13%. Такія апелятывы, што абазначаюць абстрактныя паняцці, без усялякіх 
змен сталі асновай многіх тапонімаў-штампаў: Прагрэс (п., Лоеўскі, Маз., Чач., Бабр., 
Саліг.; в., да 1964 г. Ліхадзеі, Слуцкі), Авангард (в., да 1937 г. Камуна, Калінк.), 
Авангардная (в., да 1964 г. Стары Мар’янфельд, Бешанк.), Новая Культура (п., Маг.), 
Дасціжэнне (в., Маг.). У гэтую падгрупу ўвайшлі таксама і апелятывы, якія 
абазначаюць паток святла на вялікія адлегласці, сімвалізуючы напрамак 
пераўтварэнняў: Прамень (прамень – вузкая паласа святла [ТСБМ, т.4, с.345] (в., Чэрв.; 
п., Кап.), Луч (п., Акц., Красн.), Пражэктар (пражэктар – асвятляльны прыбор, які 
пасылае яркі пучок прамянёў” [ТСБМ, т.4, с.326] (в., Кір. (да 1969 г. п. Атрадны, п. 
Пакроўскі); п., Бял.).  
Назвы новых сацыяльных груп, класаў, утвораныя ад апелятываў-назваў 

ідэалагічных арганізацый, вучэнняў, інстытутаў тыпу пралетарый (“наёмны рабочы ў 
капіталістычным грамадстве” [ТСБМ, т.4, с.339], піянер (“той, хто першы пракладае 
дарогу ў якой-небудзь галіне” [ТСБМ, т.4, с.262]), камсамолец (“член камуністычнай 
арганізацыі, якая аб’ядноўвае перадавую моладзь СССР” [ТСБМ, т.2, с.607]) 
адлюстраваны ў 12% ад зафіксаваных адзінак. Найбольш прадуктыўнай у гэтай 
падгрупе з’яўляецца лексема Пралетарый: Пралетарый (п., Б-К., Гом., Касц., Кругл., 
Смал., Слуцкі; в., Бых., Дзярж., Старадар.), Пралетарская (в., да 1917 г. Царковішча, 
Касц.). Зафіксаваны таксама паселішчы Бальшавік (бальшавік – “член бальшавіцкай 
партыі“ [ТСБМ, т.1, с.335] (в., Мін.; р.п., Гом.). Распаўсюджанымі ў тапаніміі савецкага 
часу з’яўляюцца апелятывы, суадносныя з ідэалагічнымі арганізацыямі моладзі: 
Камсамолец (в., Мін., Саліг.; п., Уздз.), Школьны (п., Смал., Стаўбц.), Піянерская (в., 
Мін.).  
Айконімы ад апелятываў-назваў, што выражаюць ідэі сяброўства, 

інтэрнацыяналізму таксама складаюць асобную падгрупу (10% ад усіх такіх адзінак) – 
найбольш частотным з’яўляецца ў гэтай падгрупе апелятыў дружба (“блізкія 
прыязныя адносіны паміж кім-небудзь” [ТСБМ, т.2, с.201]: Дружба (п., Маз., Кобр.; в., 
Раг., Хоц.; Мін. (да 1964 г. Рылаўшчына); Ашм. (да 1964 г. Калатуны); Бр. (да 1964 г. 
Скарбічы), Дружны (п., Жл., Пін.). Зафіксаваны айконімы Камінтэрн (п., Уздз., Б-К.; 
в., Маг.), Інтэрцыянальны (п., Пруж.).  
Агульныя назоўнікі тыпу гудок, рэкорд, пяцігодка ў адпаведнасці з тагачасным 

савецкім ідэалагічным вучэннем набылі новы пафасны сэнс, па-свойму перадаючы 
ідэалы новага ладу (8%): Гудок (гудок – “сігнал, пададзены з дапамогай пэўнага 
прыстасавання” [ТСБМ, т.2, с.92] (п., Б.-К., Чач.), Пяцігодка (пяцігодка – “пяцігадовы 
план развіцця народнай гаспадаркі СССР” [ТСБМ, т.4, с.542]) (в., Смал.), Залог 
Пяцігодкі (п., Пух.), Рэкорд (рэкорд – найлепшы вынік, дасягнуты ў спорце, у працы” 
[ТСБМ, т.4, с.756] (п., Б.-К., Жл., Петр.), Адзінства (адзінства – “цэльнасць, 
непадзельнасць” [ТСБМ, т.1, с.137] (п., Чач.). 
Па сваіх марфалагічных характарыстыках адзінкі гэтай семантычнай групы ў сваёй 

большасці не адпавядалі нормам беларускай мовы (31%), бо назвы паселішчаў 
утвораны пры дапамозе рускамоўных апелятываў. Адметная словаўтваральная рыса 
гэтых айконімаў (44,3% адзінак) тое, што па сваёй структуры яны з’яўляюцца 
простымі невытворнымі субстантывамі. Да прадуктыўнай структурнай мадэлі можна 
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аднесці састаўныя айконімы атрыбутыўнага тыпу – Чырвоны Прамень, Новае Жыццё 
(24,7%). Адзінкавымі з’яўляюцца простыя вытворныя субстантывы (пераважна пры 
дапамозе тапафармантаў -ск (Пралетарск), -енка (Знаменка), а таксама састаўныя 
назвы, утвораныя па мадэлі “субстантыў + субстантыў” (Зара Камунізму, Луч Сонца) 
і простыя ад’ектывы (Савецкая, Дружная). 
У гэтай семантычнай групе амаль не сустракаюцца тыповыя беларускія мадэлі 

айконімаў тыпу Адрынішча, Барысаў. Такім чынам, набор тапалексем быў вельмі 
абмежаваны, прычым у пераважнай большасці не беларускамоўны, не абышлося і без 
паўтораў, што прывяло да шматлікіх шаблонаў і тапанімічных штампаў, і парушэнняў 
анамастычных традыцый.  
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Ф. Клімчук (Мінск, Беларусь) 
ПЕРАПІС (ПАРАФІЯЛЬНЫЯ СПІСЫ) 1857 Г.: 

КАТОЛІКІ БЕЛАРУСІ 
Улік насельніцтва (перапіс, парафіяльныя спісы) ў 1857 г. і ў наступныя гады па 

«племянных» і рэлігійных прыкметах спецыфічны. Праведзены ён па ініцыятыве 
акадэміка П.І. Кеппена з дазволу Сіноду  [Кабузан 1993, с. 7–13]. Святары атрымалі 
прадпісанне ў сваіх парафіях правесці ўлік усіх парафіян, у прыватнасці, іх агульную 
колькасць і «племянную» прыналежнасць. Матэрыялы гэтана ўліку па 9-ці заходніх 
губернях часткова апублікаваны М. Лябёдкіным [Лебедкин 1861, с. 131—160]. Гэта 
губерні Ковенская, Віленская, Віцебская, Гродзенская, Мінская, Магілёўская, 
Валынская, Кіеўская, Падольская. Яны ўключаюць тэрыторыю, якую атрымала Расія ў 
1770–90-я гады ў выніку падзелаў Рэчы Паспалітай. 
Найбольш блізкія да першакрыніцы дадзеныя перапісу 1857 г., апублікаваныя М. 

Лябёдкіным. Таму на іх мы і спынімся. Але закранем толькі адно пытанне: праблема 
нацыянальнай самаіндэфікацыі каталіцкага насельніцтва Беларусі. Намі ўзяты Мінская 
і Магілёўская губерні цалкам, Гродзенская губерня – без паветаў Беластоцкага, 
Бельскага і Сакольскага, у Віцебскай губерні – паветы Віцебскі, Дрызенскі, Лепельскі, 
Полацкі, Суражскі, у Віленскай губерні – паветы Ашмянскі, Вілейскі, Дзісненскі, 
Лідскі. 
Як вядома, улік насельніцтва ў 1857 г. праводзілі святары у сваіх парафіях, 

адпаведна, у каталіцкіх парафіях улік праводзілі мясцовыя каталіцкія святары. Гэтым 
перапіс 1857 г. адрозніваецца ад іншых перапісаў, якія праводзілі дзяржаўныя 
чыноўнікі. Таму перапіс 1857 г. павінен больш дакладна адлюстраваць нацыянальную 
самаідэнтыфікацыю калі не ўсіх парафіян, дык святароў, якія праводзілі ўлік 
насельніцтва ў сваіх парафіях па яго «племянной» прыналежнасці. 

«Племянны» склад каталіцкага насельніцтва на тэрыторыі сучаснай Рэспублікі 
Беларусь па асобных губернях і паветах паказаны на табліцы. 
Табліца. 1857 г. Каталіцкае насельніцтва на тэрыторыі сучаснай Рэспублікі Беларусь72 

                                                   
72 Як паказала перакрыжаванае складанне колькасці асоб па паветах і «плямёнах», у прыведзеных лічбах ёсць 
недакладнасці. 
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  З іх зарэгістраваны 
№ 
п/п 

Рээгіён 
Усяго 
католі- 
каў 

Паляка-
мі 

Літоў- 
цамі 

Бела- 
русамі 

Крыві-
чамі 

Іншымі 

        
І Віцебская 

губерня 
      

 Паветы:       
1 Віцебскі 4.283 4.283     
2 Дрызенскі 24.564 12.713  10.078  1.773* 
3 Лепельскі 10.571 2.196 219 8.156   
4 Полацкі 7.666 3.524  4.142   
5 Суражскі 1.682 1.682     
 Усяго 48.766 24.398 

50,03 % 
219 
0,45 % 

22.376 
45,88 % 

 1.773* 
3,64 % 

        
II Віленская 

губерня 
      

 Паветы:       
1 Ашмянскі 83.167 20.650 62.517    
2 Вілейскі 55.627 24.092 28.926 2.609   
3 Дзісненскі 45.469 45.469     
4 Лідскі 75.599 7.385 45.198  23.016  
 Усяго 259.862 97.596 

37,56 % 
136.641 
52,58 % 

2.609 
1,00 % 

23.016 
8,86 % 

 

        
IІІ Гродзенская 

губерня 
      

 Паветы:       
1 Гродзенскі 32.840 16.426 16.414    
2 Брэст-

Літоўскі 
9.017 5.129 3.888    

3 Ваўкавыскі 42.963 9.032 32.168 1.763   
4 Кобрынскі 5.138 4.599 539    
5 Пружанскі 11.954 6.447 5.507    
6 Слонімскі 21.453 9.890 11.563    
 Усяго 124.463 51.523 

41,40 % 
70.079 
56,31 % 

1.763 
1,42 % 

 1.098** 
0,88 % 

        
ІV Мінская 

губерня 
      

 Паветы:       
1 Мінскі  43.029 7.858   403*** 
2 Бабруйскі  5.559 230   230*** 
3 Барысаўскі  6.377 19.082 166   
4 Ігуменскі  14.019    836*** 
5 Мазырскі  4.462 1.205    
6 Навагрудскі  17.804 9.744 4.183   
7 Пінскі  5.317 5.309    
8 Рэчыцкі  4.041  1.135   
9 Слуцкі  15.981 11.695    
 Усяго: 180.735 116.789 

64,62 % 
55.123 
30,50 % 

7.354 
4,07 % 

 1.469*** 
0,81 % 
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VI Магілёўская 
губерня 

      

 Паветы:       
1 Магілёўскі  3.150 932 4.409   
2 Аршанскі  2.917  1.137   
3 Быхаўскі  2.750  64   
4 Гомельскі  710  597   
5 Клімавіцкі  1.547     
6 Капыскі  2.148  1.478   
7 Мсціслаўскі  1.198  1.026   
8 Рагачоўскі  5.656  1.091   
9 Сенненскі  3.508  494   
10 Чаўскі  1.941     
11 Чэрыкаўскі  1.723  1.092   
 Усяго: 39.558 27.238 

68,86 % 
932 
2,36 % 

11.388 
28,79 % 

  

        
 Усяго 653.384 317.544 

48,60 
262994 
40,25 

45.490 
6,96 

23.016 
3,52 

4.340 
0,66 

_______________ 
*латышы 
**немцы 
***маларасіяне (украінцы) 

Як бачым з табліцы, у 1857 г. на тэрыторыі сучаснай Беларусі пражывала 653,4 тыс. 
католікаў. З іх 317,5 тыс., альбо 48,6 % запісана палякамі, 263 тыс., альбо 40,3 % – 
літоўцамі, 45,5 тыс., альбо 7 % – беларусамі, 23 тыс., альбо 3,5 % – крывічамі, 4.340 
чал., альбо 0,7 % – латышамі, маларасіянамі, немцамі. 
Па нашых падліках, калолікі Беларусі па мове прыблізна размяркоўваліся 

наступным чынам: 
 беларускамоўныя – 507 тыс. – 77,6 %, 
 польскамоўныя – 127 тыс. – 19,4 %, 
 літоўскамоўныя – 15 тыс. – 2,3 %, 
 іншыя – 4,4 тыс. – 0,7 %, 
 усяго – 653,4 тыс. 
Да беларускамоўнага насельніцтва ўмоўна адносім беларуска-літоўскіх білінгваў73 і 

носьбітаў спецыфічных палескіх гаворак, моўны статус якіх вызначаўся па-рознаму. 
Беларускамоўнае каталіцкае насельніцтва (уключаючы перыферыйныя групы) 

перапісам 1857 г. аднесена да наступных «плямённаў»: 
літоўцы – 248 тыс. – 48,9 %, 
палякі – 190,5 тыс. – 37,6 %, 
беларусы – 45,5 тыс. – 9,0 %, 
крывічы – 23 тыс. – 4,5 %,  
усяго – 507 тыс. 
На Правабярэжнай Украіне, у губернях Кіеўскай, Падольскай, Валынскай, у 1857 г. 

зарэгістравана 443.820 чал. славян-католікаў. З іх 428.139 або 96,5 % зарегістраваны 
палякамі, 7.254 або 1,6 % – маларасіянамі, 8.427 або 1,9 % – ціверцамі і углічамі. 

                                                   
73 Аб моўнай сітуацыі ў ХІХ ст. на беларуска-літоўскім узмежжы гл.: [Гаучас, Видугирис 1983, с. 26–72]. 
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Калі зыходзіць з прыведзеных дадзеных, дык напрошваецца наступная выснова. У 
сярэдзіне ХIХ ст. істотна адрознівалася нацыянальная самаідэнтыфікацыя 
беларускамоўнага і ўкраінскамоўнага каталіцкага насельніцтва. Калі ва 
ўкраінскамоўных католікаў Правабярэжнай Украіны польская самаідэнтыфікацыя, 
відаць, пераважала, дык яна была характэрна менш чым для палавіны 
беларускамоўных католікаў. Здаецца, гэта можна растлумачыць гістарычнымі фактамі. 
Рэч Паспалітая да яе падзелаў з’яўлялася федэратыўнай дзяржавай. Яна складалася з 
дзвюх частак – Кароны Польскай і Вялікага княства Літоўскага. Правабярэжная 
Украіна пасля Люблінскай уніі 1569 г. уваходзіла непасрэдна ў склад Кароны 
Польскай. Беларусь жа да падзелаў Рэчы Паспалітай (1772, 1793, 1795 гг.) уваходзіла ў 
склад Вялікага княства Літоўскага. Апошняму былі характэрны многія атрыбуты 
дзяржаўнасці. У сувязі з гэтым пашырэнне польскай самаідэнтыфікацыі сярод 
беларускамоўных католікаў было слабейшым, чым сярод католікаў украінскамоўных. 
Існуе яшчэ адна прычына. Міграцыі з этнічнай Польшчы на Украіну былі значна 
большымі, чым міграцыі этнічных палякаў на Беларусь. Таму многія ўкраінскамоўныя 
католікі з’яўляюцца нашчадкамі палякаў, якія перайшлі на ўкраінскую мову. 
Украінская (русінская) самаідэнтыфікацыя была характэрна для часткі 
ўкраінскамоўных католікаў Галічыны [Охримович 1912]. 
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О. Ковш (Мінск, Беларусь) 
О МЕРЕ НЕДОВЕРИЯ (ПО ДАННЫМ БЕЛОРУССКОГО И  

БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКОВ) 
Анализ средств выражения недоверия в разных языках приводит к мысли о том, что 

одной из основных характеристик недоверия является его мера или степень. В отличие 
от доверия, которое выступает пресуппозицией большинства речевых актов (т.е. его 
явное выражение в речи является избыточным), степень недоверия нередко 
формализуется. Проследим это на примере фразеологизмов, используя дефиниции в 
качестве условного критерия их дифференциации. 
Изучение устойчивых сочетаний позволяет выявить ряд конструкций, 

эксплицирующих абсолютную степень проявления недоверия. К ним мы относим: 
а) Фразеологические единицы (ФЕ) со значением «совсем, нисколько»: На 

<ломаны> грош не верыць, Ні на кроплю не верыць, На мезены палец не верыць; За 
аспра, за дукато нямам вяра, Нямам <ти> грам вяра / доверие и др.  
Поскольку большинство приведенных конструкций архаичны, говорящие нередко 

прибегают к переосмыслению фразеологической модели. Это может достигаться 
заменой архаизмов в составе ФЕ на лексемы активного словарного запаса (например, 
“грош” на “цент”) или расширением ФЕ (например, посредством конструкций с 
повторяющимся союзом ни):  
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– Ты не верыш? Агi, я бачу — ты не верыш мне нi на грош, нi на талер, нi на 
цэнт. Дарэчы, якая валюта ў Венгрыi? 

– Форынт! 
– Значыць, Агi, ты не верыш на цэлы вялiкi венгерскi форынт! 
– Адам, я табе не паверыла на цэлы вялiкi, жалезны рубель! (А. Гллбус. Дарагі 

мой сябра Адам...). 
Коммуникативная цель такой “реконструкции” ФЕ – усиление их модальной 

составляющей и, вместе с тем, градация меры недоверия. 
б) ФЕ со значением “никогда”, функционирующие как недоверчивая реакция на 

слова собеседника. Они оформляются по модели придаточного обстоятельственного 
предложения времени с союзом калі/ як/ кога (то) или представляют сочетание 
предлога на с именем существительным или словосочетанием: Калі рак <на гары> 
свісне, На грэчаскіе календы, На польскія акцябарскскія, На святыя нігды, Пасля 
дожджыку (дожджычку) у чацвер <на сухую пятніцу>, Як на слупку кветкі 
зацвітуць, Як рак за гарой свісне, Як рак на лысай гары засвішча и др.; Кога върба 
роди грозде / круши / дренки, Кога направят котката калугерка, Кога се върнат 
чифутите от Божи гроб, Кога се покачи свиня с жълти чехли на круша, Кога си 
дойдат евреите от хаджилък, Кога стрижат яйцата, На конски Великден, На 
куковден и др. 

– Ще се проумее, ще се проумее — отвърна дядо му… 
– Ще се проумее, ама когато тая кожа отново се върне върху овцата — посочи 

баща му разпънатата върху дъските овча кожа (Г. Алексиев. Господ е болен). 
Значение крайнего недоверия нередко имеют и фразеологизмы со значением 

“никогда” с императивной формой глагола: Лаві бягучага ваўка, Лаві вецер (ветру) у 
полі, Шукай ветру ў полі; Пиши го бегал, Пиши го умрял и др. 

- Авой, нахаба! Знайшла сабе набрыдзь - цыгана паганага. Няма й людскага 
хлопца... Скруціць, збаламуціць, а тады - шукай ветру ў полі!.. Галеча дзіравая... (М. 
Зарэцкі. Пачатак шчасця). 
в) ФЕ со значением “совсем не правда”, “совсем не верить/ не доверять”, 

функционирующие в сочетании с лексемами “правда”, “верить” и характерные только 
для белорусского языка: Як сабака у дзесянцеры, Як сабака сякеру з’еў, Як сучка 
дзегаць піла, Як у рэшаце вада и др. 

– Тое, што яна табе сказала, гэта такая праўда як сабака сякеру з’еў.  
Рассмотренная нами абсолютная степень недоверия представляет собой крайнюю 

точку в спектре отношений доверие-недоверие. Кроме этого, известны 
фразеологические единицы, которые находятся вне точек абсолютного доверия и 
недоверия и эксплицируют среднюю степень проявления как одного, так и другого 
отношения. Эти фразеологизмы используются при неопределенности и невозможности 
предугадать развитие событий: Віламі па (на) вадзе пісана (ы), Бабка надвое (надвае) 
варажыла (гадала), Пісана як віламі на плоце, Як Бог паспрыяе; (Ама) де да видим, 
Един Бог знае, Кой знае, На две баба баяла, Ще видим тая работа, Я камилата, я 
камиларят, Я стане, я не, Я го бъде, я не и др. Сюда же мы относим оптативные 
речевые формы: Вашымі (тваімі) вуснамі мед піць, Дай, Божа, чутае відзіць/бачыць; 
Чул те господ (и с двете уши);Твоите думи в Божиите уши и др. Нельзя не обратить 
внимание и на конструкции, приводящие к снижению меры доверия и активизации 
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механизма недоверия в общении: Абманвай ды знай меру, Брашы, ды меру знай; Като 
лъжеш, лъжи с мярка, Полека да се не препънеш и др.  
Таким образом, можно предположить, что переход от модального значения 

недоверия к значению доверия имеет градуальный характер, т.е. в каждом языке за 
определенной мерой, степенью доверия или недоверия закреплены свои способы ее 
выражения. Их выявление в речи составляет предмет отдельного исследования. 
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Л. Лапіцкая (Мазыр, Беларусь) 
ФУНКЦЫЯНАВАННЕ І СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫ ДЫЯПАЗОН ЛЕКСЕМ 

ЗМІЦЕР, ПАРАСКА, КУЗЬМА І ДЗЯМ’ЯН ЯК НАЗВАЎ СВЯТ  
У ГАВОРКАХ УСХОДНЯГА ПАЛЕССЯ 

У восеньскі народны каляндар уваходзяць святы, з якімі звязаны прыкметы, 
павер’і, што традыцыйна склаліся ў побыце беларусаў Усходняга Палесся.  

8 лістапада (28 кастрычніка ст. ст.) праваслаўнай царквой ушаноўваецца дзень 
велікамучаніка Дзмітрыя Салунскага [Православный 1999, с. 41]. У народным 
календары гэта дзень наступлення халадоў.  
Для абазначэння свята распаўсюджана найменне Зміцер ва ўсходнепалескіх 

гаворках: Як прыйдзе Зміцер, дык замерзнуць рэкі [Балажэвічы, Мазырскі]; [Толстая 
1986, с. 116]; у паўночна-ўсходніх гаворках [Песні 1974, с. 96]. 
Слова Зміцер звязана з уласным іменем Дзмітрый. На нашу думку, найменне 

Зміцер утварылася ад асновы Дзмітр- у выніку адпадзення пачатковага зычнага д і 
з’яўлення ўстаўнога галоснага е, каб пазбегнуць спалучэння зычных на канцы слова. 
У гаворках Усходняга Палесся таксама функцыянуюць фанетычныя варыянты 

Зіміцер, Змітар, Змітро ‘тс’: Зіміцер, кажуць, хіцер, ён сыноў жэніць, а дзеўкам 
перабіраць не даець [Мялешкавічы, Мазырскі]; Уперадзе ідуць дзеды, а тады – Змітар 
[Загорыны, Мазырскі]; Колі празнік Змітро, тогды бацюшко ў цэркві поздроўляе тых, 
у кого буў бацько Змітро [Града, Жыткавіцкі].  
Назвы Зміцер, Зіміцер, Змітар, Змітро не з’яўляюцца нарматыўнымі лексічнымі 

адзінкамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы.  
10 лістапада (28 кастрычніка ст. ст.) праваслаўнй царквой адзначаецца дзень святой 

Параскевы, нарачонай Пятніцы [Православный 1999, с. 41]. У народным календары – 
дзень “забароны прадзення і ткання” [Беларускі 1992, с. 179]. 
Для абазначэння свята на тэрыторыі ўсходнепалескіх гаворак распаўсюджана 

найменне Параскі: Параскі буваюць у пятніцу [Мялешкавічы, Мазырскі]; Казалі, колі 
ручнік повісіць на абразе светой Параскі, то трэ выцерці вочы, загоіць хворые вочы 
[Вербавічы, Нараўлянскі], а таксама ў палескай групе гаворак паўднёва-заходняга 
моўнага арэалу [Толстая 1986, с. 212]. 
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Слова Параскі звязана з уласным іменем Параска. На нашу думку, адарваўшыся ад 
агульнага назоўніка свята форма роднага склону Параскі стала ўспрымацца формай 
назоўнага склону множнага ліку: свята Параскі – Параскі.  
Ва ўсходнепалескіх гаворках функцыянуюць марфолага-фанетычныя варыянты 

Параскімка, Параскіммя, Перэском’я ‘тс’: Параскімка бувае ў пятніцу, тады мы 
дзетак малых не купаем, могуць захворэць [Васькаўка, Мазырскі]; Мне казалі, і я так 
кажу, што Параскіммя ў пятніцу [Мялешкавічы, Мазырскі]; [Толстая 1986, с. 212]; 
На Перэском’ю ходзілі ў госці ў Вербовічы [Завайць, Нараўлянскі]. Лексемы 
Параскімка, Параскіммя ў якасці назвы свята абмежаваны ва ўжыванні. 
Лексема Пяцёнка ‘тс’ фіксуецца ва ўсходнепалескім дыялектным асяроддзі: 

Пяцёнка дае здороўе тым, хто просіць [Маркоўскае, Лельчыцкі]; у гаворках 
паўночна-ўсходняй дыялектнай зоны [Песні 1974, с. 96]. Назва, на нашу думку, звязана 
з пятніцай, жаночым днём, за якім замацаваўся няцотны лік 5. Утворана ад 
колькаснага лічэбніка пяць суфіксальным спосабам. 
Побач з аднаслоўнымі назвамі свята ва ўсходнепалескай дыялектнай зоне 

функцыянуе двухкампанентная назва Параскімка Восеньская: Калі настае 
Параскімка Восеньская, дзяўчаты ходзяць на вечоркі, ворожаць [Загорыны, 
Мазырскі]. 
Трэба адзначыць, што ні адно з аналізуемых найменняў не кадыфікавана сучаснай 

беларускай літаратурнай мовай. 
14 лістапада (1 лістапада ст. ст.) праваслаўная царква адзначае дзень памяці 

цудатворцаў Космы і Даміяна Асійскіх [Православный 1999, с. 42]. У народным 
календары – свята кавалёў, шаўцоў, а Кузьма і Дзям’ян – апекуны земляробства і 
вяселля. 

 Кузьма – імя ўласнае, ст.-рус. Косма, Козма. Паходзіць ад грэч. Κοσμαç, 
набліжанага да кузнец [Фасмер 1986, с. 403]. Дзям’ян – імя ўласнае, паходзіць ад грэч. 
Dαμιανός [Фасмер 1984, с. 497]. 
Ва ўсходнепалескіх гаворках выкарыстоўваецца спалучэнне лексем Кузьма і 

Дзям’ян, Кузьма і Дзем’ян, Кузьма-Дзям’ян, Кузьма-Дзем’ян, Кузьма-Дземян ‘дзень 
Кузьмы і Дзям’яна’: За Параскімкай – Кузьма і Дзям’ян [Навасёлкі, Хойніцкі]; Колісь 
було свято – Кузьма і Дзем’ян [Валаўск, Ельскі]; Перэд Міхайлом – Кузьма-Дзям’ян 
[Мікулічы, Брагінскі]; Колісь на Кузьму-Дзем’яна хлопцы ішлі ў армію [Завайць, 
Нараўлянскі]; Той не будзе голонной смерцю поміраці, хто будзе посціць у пятніцу 
перэд Кузьма-Дземян [Маркоўскае, Лельчыцкі], а таксама ў сярэднебеларускіх 
гаворках [Восеньскія 1995, с. 11], у палескай групе гаворак паўднёва-заходняга 
дыялекту [Толстая 1986, с. 188].  
У віцебска-магілёўскіх гаворках паўночна-ўсходняй дыялектнай зоны зафіксавана 

найменне Дзям’ян ‘дзень Кузьмы і Дзям’яна’ [Песні 1974, с. 94]. У брэсцкіх гаворках 
паўднёва-заходняй дыялектнай зоны зафіксавана ўтварэнне Кузьмодзям’ян [Толстая 
1986, с. 188]. Лексемы носяць лакальны характар. 
Усходнепалескім гаворкам уласціва найменне Кузьма-Земян ‘тс’: Кузьма-Земян – 

свята кавалёў [Казловічы, Калінкавіцкі]. На нашу думку, намінацыя Кузьма-Земян 
семантычна звязана з паданнем пра кавалёў Кузьму, Дзям’яна і Змея. Лексема 
з’яўляецца лакальнай. 
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Нягледзячы на пашырэнне ў беларускім народна-дыялектным асяроддзі, найменні 
Кузьма і Дзям’ян, Кузьма і Дзем’ян, Кузьма-Дзям’ян, Кузьма-Дзем’ян, Кузьма-Дземян, 
Кузьма-Земян. не сталі здабыткам сучаснай беларускай літаратурнай мовы.  
Аналіз геаграфіі пашырэння разгледжаных у артыкуле каляндарна-абрадавых 

лексем і іх варыянтаў паказвае, што на тэрыторыі ўсходнепалескіх гаворак для 
абазначэння народных свят ў лістападзе выкарыстоўваюцца аднаслоўныя назвы 
Зміцер, Зіміцер, Змітар, Змітро, Параскі, Параскімка, Параскіммя, Перэском’я, 
Пяцёнка і двухкампанентныя найменні Кузьма і Дзям’ян, Кузьма і Дзем’ян, Кузьма-
Дзям’ян, Кузьма-Дзем’ян, Кузьма-Дземян. Менш распаўсюджана двухкампанентнае 
найменне Параскімка Восеньская. Частка прааналізаваных лексем уваходзіць у 
вузкарэгіянальную лексічную сістэму: Параскімка, Параскіммя, Перэском’я, Кузьма-
Земян.  
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С. Мароз, М. Ржавуцкая (Мінск, Беларусь) 
КАНСТРУКЦЫІ З ПАСЕСІЎНЫМІ АД’ЕКТЫВАМІ 
І СРОДКІ ІХ ПЕРАКЛАДУ НА РУСКУЮ МОВУ 

Катэгорыя пасесіўнасці – гэта функцыянальна-семантычная катэгорыя, якая 
выражае такія адносіны паміж дзвюма субстанцыямі, пры якіх адно з іх (аб’ект) 
становіцца часткай другой (суб’екта). Словазлучэнне перадасць значэнне 
прыналежнасці (адно з субкатэгарыяльных значэнняў пасесіўнасці) тады, калі 
галоўным кампанентам у ім будзе слова, што абазначае аб’ект. Да такіх 
словазлучэнняў у беларускай мове адносяцца канструкцыі з прыналежнымі 
прыметнікамі. На думку навукоўцаў, у беларускай мове пасесіўныя ад’ектывы – жывы 
і спецыфічны сродак перадачы значэння прыналежнасці [Баркоўскі 1954, с. 101-102; 
Булахаў 1971, с. 14; Наркевіч 1968, с. 89; Янкоўскі 1987, с. 118]. 
Мэта артыкула – прааналізаваць сродкі замены беларускіх канструкцый з 

пасесіўнымі ад’ектывамі пры перакладзе іх на рускую мову. Крыніцай ілюстрацыйнага 
матэрыялу паслужылі творы І. Мележа і іх пераклады розных аўтараў (Н. Кісліка, М. 
Гарбачова і інш.) 
Словазлучэнні з пасесіўнымі ад’ектывамі на -аў, -оў(-ёў), -еў, -ін(-ын) у ролі 

залежнага кампанента выражаюць азначальныя адносіны з указаннем на 
індывідуальную прыналежнасць прадмета асобе. У рускай мове пасесіўныя ад’ектывы 
малапрадуктыўныя ва ўжыванні, найбольш характэрнай формай выражэння 
прыналежнасці з’яўляецца родны склон залежнага назоўніка без прыназоўніка. 
Пераважнае ўжыванне ў рускай мове словазлучэнняў з назоўнікамі роднага склону над 
словазлучэннямі з пасесіўнымі ад’ектывамі тлумачыцца тым, што родны склон 
назоўніка можа выражаць як адзінкавую, так і калектыўную прыналежнасць, у той час 
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як прыметнікі могуць указваць толькі на прыналежнасць адной асобе [Наркевіч 1968, 
с. 166]. 
Перадача канструкцый з пасесіўнымі ад’ектывамі ў перакладах на рускую мову 

словазлучэннямі з родным склонам назоўніка – з’ява прадуктыўная: … значэнне 
Шабетавага пытання … (Людзі на балоце). – … значение вопроса Шабеты 
(пераклад Н. Кісліка); … заўважыў Васілёў позірк (Людзі на балоце). – …заметил 
взгляд Василя (пераклад М. Гарбачова); … успомніла свёкравы словы (Подых 
навальніцы). – … вспомнила слова свёкра (пераклад Дз. Кавалёва); … пацешыў сынаў 
гнеў (Завеі, снежань). – … потешил гнев Миконора (пераклад Дз. Кавалёва і Т. 
Залатухінай); … тут Драздова рота … (Мінскі напрамак) . – …здесь рота Дрозда 
(пераклад І. Мележа). – … рота Дрозда…(пераклад Л. Ракоўскага). – … рота Дрозда 
(пераклад Л. Шапіры).  
Аналіз арыгінала і перакладу паказаў, што беларускае словазлучэнне з пасесіўным 

ад’ектывам можа перадавацца і дакладна (словазлучэннем з пасесіўным ад’ектывам): 
… убачыў Чарнушкавы калёсы, белую Ганніну хустачку … (Людзі на балоце). – … 
увидел впереди Чернушкову телегу, белую Ганнину косынку …(пераклад Н. Кісліка). 
Ужыванне словазлучэнняў з пасесіўнымі ад’ектывамі ў мове перакладу можна 
растлумачыць і імкненнем перакладчыкаў захаваць нацыянальную спецыфіку мовы 
арыгінала, а таксама ўплывам тэксту арыгінала на выбар сродкаў для перадачы 
прыналежнасці ў перакладзе. 
Трэба адзначыць, што, акрамя названых адпаведнікаў да беларускай канструкцыі з 

пасесіўнымі ад’ектывамі, перакладчыкі ўжываюць і наступныя: а) прыназоўнік к і 
давальны склон: У Крыўцоў акоп … (Мінскі напрамак). – К Кривцу в окоп … (пераклад 
Л. Ракоўскага); б) прыназоўнік у і родны склон: У Васілёвых грудзях … (Людзі на 
балоце). – В груди у Василя … (пераклад Н. Кісліка); в) прыназоўнік от і родны склон: 
… дзіця не Васілёва (Завеі, снежань). – … дитя не от Василя (пераклад Дз. Кавалёва і 
Т. Залатухінай); г) прыназоўнікавае спалучэнне со стороны і родны склон: – … не 
дачакаўшыся Цімохавай падтрымкі … (Людзі на балоце) . – … не дождавшись 
поддержки со стороны Тимоха … (пераклад Н. Кісліка). Для канструкцый з 
прыназоўнікамі к, у, от характэрна сумяшчэнне семантыкі аб’ектнасці і пасесіўнасці. 
Канструкцыя з прыназоўнікам со стороны сумяшчае ў сабе пасесіўнае і лакатыўнае 
значэнні. Варта адзначыць, што “связь посессивности с локативностью … – одно из 
древнейших языковых катэгориальных совмещений” [Категория 1989, с. 218]. 
Пры даследаванні твораў І. Мележа і іх перакладаў на рускую мову былі выяўлены 

такія сродкі замены канструкцый з пасесіўнымі ад’ектывамі, як даданая дапаўняльная і 
даданая азначальная прэдыкатыўныя часткі: Ён [Васіль] згадаў Міканораву гаворку 
пра балота … (Людзі на балоце). – Вспомнил [Василь], что сказал Миканор о болоте 
(пераклад М. Гарбачова); …Ведаць ніхто не будзе пра Васілёву сцежку … (Людзі на 
балоце). – … Знать никто не будет дороги, по которой Василь ведёт бандитов … 
(пераклад М. Гарбачова). Такія замены, відавочна, не толькі поўнасцю змяняюць 
структуру сказаў, але і часам у значнай меры ўплываюць на іх семантыку. Так, 
канструкцыя арыгінала Васілёва сцежка мае прамы і пераносны сэнс. Гэта не толькі 
сцежка, па якой Васіль вядзе бандытаў, гэта сцежка Васілёвай ганьбы, бяды, сцежка, 
якая паўплывала на далейшы лёс героя. У перакладзе такі сэнс у пэўнай ступені 
страчаны. 
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Такім чынам, пры перакладзе беларускай канструкцыі з пасесіўнымі ад‘ектывамі ў 
рускай мове выкарыстоўваюцца разнастайныя сродкі замены: канструкцыі з родным 
склон назоўніка без прыназоўніка, канструкцыі з прыналежнымі прыметнікамі, 
іменныя спалучэнні з прыназоўнікамі к, у, от, со стороны, прэдыкатыўныя 
дапаўняльныя і азначальныя канструкыі. Адны з названых сродкаў поўнасцю 
ўзнаўляюць у перакладзе семантыку пасесіўнасці, другія спалучаюць пасесіўнае 
значэнне з аб’ектным і лакатыўным, трэція значна трансфармуюць пасесіўную 
семантыку арыгінала ў агульную семантыку дапаўняльнасці або азначальнасці. Ад 
здольнасці перакладчыка правільна падабраць адпаведнік да беларускай пасесіўнай 
канструкцыі залежыць якасць тэксту перакладу. 
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В. Мяснікова (Мінск, Беларусь) 
НЕКАТОРЫЯ АСАБЛIВАСЦI ВЫВУЧЭННЯ БЕЛАРУСКАЙ  

I РУСКАЙ МОЎ ВА ЎМОВАХ БЛIЗКАРОДНАСНАГА БIЛIНГВIЗМУ 
Выкладанне беларускай i рускай моў у вышэйшых i сярэднiх спецыяльных 

навучальных установах Рэспублiкi Беларусь падчас рэальнага iснавання 
блiзкароднаснага бiлiнгвiзму (двухмоўя) прымушае нас мець на ўвазе цэлы шэраг 
спецыфiчных i спецыяльных аспектаў, якiя выкладчыкi павiнны ў абавязковым 
парадку ўлiчваць у сваёй працы. Гэтыя лiнгвiстычныя, агульна-функцыянальныя, 
метадычныя, грамадска-функцыянальныя i iншыя аспекты павiнны даследавацца, 
разглядацца i аналiзавацца i ў навуковых распрацоўках i метадычных указаннях па 
беларускай i рускай мовах. Агульныя каранi паходжання i развiцця, сама аснова 
вызначаюць блiзкасць i падабенства структур беларускай i рускай моў на ўсiх 
узроўнях. Гэтыя блiзкасць i падабенства спрадвеку падтрымлiвалiся i 
падтрымлiваюцца непарыўнымi кантактамi ў гiстарычным развiццi дзвюх моў, а 
таксама наяўнасцю натуральнага двухмоўнага асяроддзя ў нашым, беларускiм 
грамадстве − беларуска-рускага i руска-беларускага.  
Блiзкасць лексiчнага складу, фанетычных сродкаў, марфалагiчных i сiнтаксiчных 

асаблiвасцей беларускай i рускай моў у вельмi вялiкай ступенi спрыяюць вывучэнню i 
дасканаламу авалоданню кожнай з iх, аблягчаюць iх засваенне, робяць рускую мову 
для беларусаў самай лёгкай i даступнай з усiх iншых славянскiх моў. Аднак зноў жа 
гэта блiзкасць стварае i шэраг дадатковых цяжкасцей падчас паглыбленага вывучэння 
рускай мовы, i найбольш − пры выкарыстаннi яе ў розных стылях i лiтаратурных 
жанрах.  
Разам з гэтым, блiзкасць беларускай i рускай моў паводле паходжання, станаўлення 

i развiцця тоiць у сабе шэраг момантаў, што патрабуюць пiльнай увагi да агульнай 
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моўнай культуры, нармiраванасцi i правiльнасцi вымаўлення падчас вывучэння моў у 
вышэйшых i сярэднiх спецыяльных навучальных установах, i, такiм чынам − 
дасканалага авалодання абедзвюма мовамi. На ўласным вопыце работы ў адной з 
вышэйшых навучальных устаноў беларускай сталiцы мы пераканалiся, што ў многiх 
выпадках вывучэнне i авалоданне блiзкароднаснымi мовамi сутыкаецца з куды 
большымi цяжкасцямi i перашкодамi, чым навучанне мовам з рознымі лексiчнымі 
сiстэмамі. Парадокс ды i толькi! Галоўнай жа, на нашу думку, з перашкод з'яўляецца 
тое, што выкладчыкi, характарызуючы лексiчныя, граматычныя, фанетычныя i 
стылiстычныя асаблiвасцi рускай мовы, свядома цi не параўноўваюць iх з адпаведнымi 
асаблiвасцямi беларускай мовы. Таму разуменне i авалоданне сiстэмамi 
блiзкароднасных моў, што вывучаюцца ў навучальных установах, перш за ўсё павiнна 
папярэдзiць блытанiну ў свядомасцi студэнтаў i навучэнцаў элементаў сiстэм рускай i 
беларускай моў, штучнае i неабгрунтаванае перанясенне элементаў адной мовы ў 
другую.  
У працэсе вывучэння норм беларускай i рускай моў, студэнтам i навучэнцам вельмi 

часта няпроста засвоiць асобныя прыклады i выключэннi. Так, напрыклад, 
рускамоўныя выразы кшталту "благодарю тебя (вас)" цi "через себя" (маецца на ўвазе 
ўдар, выкананы футбалiстам), перакладаюцца i гучаць па-беларуску наступным чынам: 
"дзякую табе (вам)" i "цераз сябе" ( а не "праз сябе", як гэта амаль што кожны дзень 
гучыць па Беларускаму тэлебачанню i радыё). Майстэрства параўноўваць i адрознiваць 
такiя з'явы i факты блiзкароднасных моў павiнна, на нашу думку, пастаянна 
выпрацоўвацца пры засваеннi сiстэм гэтых моў, больш таго − даводзiцца ў свядомасцi i 
маўленчай практыцы студэнтаў i навучэнцаў па сутнасцi да аўтаматызму. Бо 
сённяшнiя студэнты i навучэнцы ўжо заўтра самi стануць выкладчыкамi i педагогамi, 
тымi ж каментатарамi Беларускага тэлебачання i радыё.  
Падчас паралельнага вывучэння беларускай i рускай моў адно з галоўных месцаў 

павiнна адводзiцца знаёмству з перакладамi з рускай на беларускую i наадварот − з 
беларускай на рускую мовы твораў мастацкай, дакументальнай i навуковай лiтаратуры. 
Бо менавiта пры аналiзе перакладу можна ўбачыць i канчаткова пераканацца як у 
блiзкасцi гэтых моў, так i ў адрозненнях у лексiчных, фразеалагiчных i стылiстычных 
сiстэмах, iх граматычным ладзе.  
Адначасовае вывучэнне блiзкароднасных моў (у нашым выпадку − беларускай i 

рускай), паралельнае авалоданне iх фактамi, з’явамi, правiламi, засваенне 
характарыстык гэтых рыс у сiстэмах на лексiчным, фразеалагiчным, фанетычным, 
арфаэпiчным, граматычным, стылiстычным узроўнях можа i павiнна актывiзаваць i 
паглыбiць сам працэс навучання, раскрыць i развiць творчыя шляхi i магчымасцi 
ўзаемадзеяння i ўзаемаабагачэння беларускай i рускай моў.  
Усё вышэй адзначанае, на нашу думку, павiнна паспрыяць самаму галоўнаму: 

павышэнню культуры чалавека ўвогуле, яго адукаванасцi i светапогляду. 

М. Путрова (Полацк, Беларусь) 
УЖЫВАННЕ ІМЯ ЎЛАСНАГА НА ПОЛАЧЧЫНЕ 

Наша даследванне ставіць сваёй мэтай вывучэнне таго, як імёны ўласныя 
ўжываюцца ў рэальным камунікатыўным працэсе прадстаўнікамі розных гендэраў. Мы 
зыходзім з таго, што імёны ўласныя не могуць быць толькі меткамі ці ярлыкамі, а што 
яны з’яўляюцца носьбітамі нейкай інфармацыі.  
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Як жа ўжываюцца сёння імёны ўласныя ў аутэнтычным камунікатыўным працэсе? 
Ці ёсць нейкія асаблівасці такога ўжывання ў залежнасці ад гендэра камуніканта? 
Каб грунтоўна адказаць на гэтыя пытанні, намі быў падрабязна вывучан вялізны 

масіў тэкстаў, атрыманых у выніку аудыёзапісу аўтэнтычнай гаворкі ў дзвюх 
культурах: беларускай і рускай. Матэрыял для аналізу быў сабраны ў адпаведнасці з 
патрабаваннямі корпуснай лінгвістыкі [Biber 2000, с. 246-280] і склаў 40 120 слоў 
тэксту на беларускай мове і 39 850 – на рускай. Акрамя таго, разглядаўся таксама масіў 
з 40 062 слоў на так званай трасянцы, бо яна з’яўляецца рэальнай мовай значнай часткі 
насельніцтва Полацкага рэгіёна, і без яе малюнак ужывання імён уласных быў бы не 
поўным. З гэтых трох масіваў запісаў аўтэнтычных камунікатыўных паводзін былі 
выбраны імёны ўласныя, якія аказаліся рэалізаванымі не толькі ў сваёй асноўнай 
функцыі, гэта значыць, як назвы асобных жывых істот, але і як часткі фразеалагічных 
адзінак (прадажны, як Юда), і як метафарычныя антанамазіі (Бач, які Чубайс 
знайшоўся! Адключыць ён нас!).  
Найбольш варыятыўнымі аказаліся імёны ў гаворках камунікантаў, якія 

прадстаўлялі рускую культуру, бо руская мова, як вядома, мае найбольш багатую 
парадыгму так званых імён-дымінутываў. Апошнія прадстаўляюць носьбіта імя 
ўласнага ў паменьшаным памеры ці такім, які знаходзіцца на меньш кароткай 
дыстанцыі ад таго, хто рэалізуе гэты варыянт імён уласных. Дымінутывы, як сведчаць 
лічбы зводнай табліцы, як раз і з’яўляюцца найбольш паказальнымі пры адлюстраванні 
гендэрных асаблівасцей ужывання імя ўласнага. 

Зводная табліца ўжывання дымінатыўных імён у % 
Мова Руская Беларуская Трасянка 

Ж М Ж М Ж М % 
рэаліза-
цыі 75 25 80 20 80 20 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж аб’ект 
азначэння 7,5 17,5 32,5 47,5 8,75 11,25 30 50 8,75 11,25 

За 100% прымаюцца ўсе дымінутывы ў адной мове. 
Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў інтэрпрэтуе дымінутыўную намінацыю як тую, 

якая сведчыць аб эмацыянальнасці намінанта.Менавіта так тлумачыцца розніца паміж 
словамі сонца і сонейка [Слоўнік 1998, с. 336]. На наш погляд, дымінутыўныя назвы 
адлюстроўваюць не толькі эмацыянальны настрой камунікантаў, але і дыстанцыю, з 
якой яны ўспрымаюць рэаліі свету. Сонейка падаецца як нешта больш блізкае, чым 
нейтральнае сонца. Тое ж самае можна сказаць і пра імёны асабовыя Васілёк і Васіль. 
Дымінутыўныя імёны, як і дымінутывы ўвогуле, адлюстроўваюць значныя асаблівасці 
таго свету, які збудаваў сабе з іх дапамогай камунікант. Моўны свет жанчыны ў значна 
большай ступені атрымліваецца збудаваным з кароткіх перспектыў, чым свет 
мужчыны. 
Калі правесці класіфікацыю атрыманых намі вынікаў з улікам таго, каго канкрэтна 

камуніканты называлі поўным імем, а каго дымінутыўным, то гендэрная 
дыферэнцыяцыя становіцца яшчэ больш выразнай, асабліва ў вербальных паводзінах 
мужчын. Так, ва ўсіх культурах жанчыны часцей называюць дымінутыўным імем 
другіх жанчын. Гэта могуць быць дочкі, сёстры, сяброўкі, супрацоўніцы. Але ж і 
мужчыны таксама дастаткова часта вызначаюцца праз дымінутыўныя імёны. Часцей за 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 180

ўсё, калі яны з’яўляюцца сынамі, братамі ці хаця б сябрамі камунікантак-жанчын, але 
ж проста знаёмыя і супрацоўнікі могуць быць таксама азначаны праз дымінутывы. 
У камунікантаў-мужчын падыход іншы. Дымінутывы ў іх рэалізацыі часцей за ўсё 

суадносяцца з жанчынамі. Другія мужчыны азначаюцца імі імёнамі такой 
разнавіднасці вельмі рэдка, асабліва беларусамі, прычым незалежна ад той мовы, на 
якой яны размаўляюць: рускай, трасянцы ці беларускай. Больш таго, калі ўдакладніць, 
як усё-такі ўжываецца той працэнт дымінутыўных імён, якія былі рэалізаваны 
мужчынамі для азначэння другіх мужчын, то праяўляецца вельмі цікавы малюнак. 
Самымі распаўсюджанымі дымінутывамі ў такім выпадку будуць тыя, якія з’яўляюцца 
імем па бацьку толькі (Пятровіч, Ягоравіч). Яны ўжываюцца значна часцей, чым 
Рыгорка ці Лёнік і складаюць большую частку такіх імён. На варыянты тыпу Лёнік у 
беларускай гаворцы мужчын прыходзіцца только 40% мужчынскіх рэалізацый 
дымінутыўных імён. Прычым амаль палова такіх форм маніфестуецца дзядулямі, хаця 
апошнія складаюць толькі каля 10% ўсіх інфармантаў-мужчын, якія рэалізавалі імёны 
тыпу Лёнік, Славік. Цікава, што не ўсе імёны з аднолькавай лёгкасцю ўжываюцца 
мужчынамі ў дымінутыўнай форме. Лёнік і Славік аказаліся маніфеставанымі некалькі 
разоў і не адным камунікантам, але ж самі па сабе яны не вельмі частотныя імёны. А 
вось самыя частотныя Саша і Воўка ўвогуле не былі рэалізаваныя камунікантамі-
мужчынамі ў дымінутыўнай форме, калі не лічыць насмешлівае ці іранічнае ўжыванне 
гэтых імёнаў. Увесь спіс дымінутыўных мужскіх імён у мужчынскіх рэпліках 
складаецца, акрамя Лёніка і Славіка, з наступных: Вовачка (з рэферэнцыямі да 
анекдота), Сашанька (у насмешлівым сказе “Ну, тады няхай Сашанька яе любы гэта 
ўсё і робіць”), Міхаська, Юрык (2 разы), Эдзік (3), Борык, Толік.  
Спецыяльнае дадатковае даследванне, якое было праведзена дзеля праверкі даных, 

атрыманых на аснове аналізу нашага матэрыялу, падцвердзіла правамоцнасць 
устаноўленай асаблівасці. Славічак, Толічак, Ленік, як іх часцей за ўсё называюць маці, 
а таксама сестры і цёткі, ператвараюцца ў Слаўку, Тольку, Лёньку ў гаворках бацькоў, 
братоў і сяброў. Тыпічным прыкладам можа быць сітуацыя кармлення дзіцяці. Так, 
калі маці ўгаворвае трохгадовага сына з’есці катлетку, то яна звяртаецца да яго як да 
Вавуські, Воўчыка (2 разы) і Вавусі (4). Калі ж яе змяняе бацька, то сын адразу 
ператвараецца ў Воўку (3), Валодзю (2) і нават Уладзіміра. 
У фармальных сітуацыях ужыванне скарочаных форм імён уласных, калі гэта не 

абазначэнні ціпа Рыгорыч, увогуле з’яўляюцца знакам жаночай гаворкі. Калі ж яны і 
трапляюць у фармальныя рэплікі мужчын, то з вельмі спецыфічнай інтэнцыяй: 
падражніць ці пасмяяцца з каго-небудзь. 
Гендэрныя даследванні, як вядома, заўважылі дыстынктыўную ролю 

дымінутыўных форм у перфармацыі асноўных гендэрных тыпаў камунікантаў. Але ж 
інтэпрэтуюць яны іх у досыць дэрагатыўным для жанчын сэнсе: выключна як знак 
слабасці, іх падабенства да непаўнацэнных членаў грамадства – дзяцей, інвалідаў, якіх 
трэба апякаць больш моцным прадстаўнікам соцыўма [Barrie 1983]. Альтэрнатыўным 
тлумачэннем з’яўляецца знакамітая рэферэнцыя да канцэпта ўлады. Адсутнасць 
уладных паўнамоцтваў, сцвярджаецца ў такіх тлумачэннях, маркіруе перш за ўсё 
жанчыну, што адбіваецца на ўсіх яе праяўленнях у грамадстве. Моўныя асаблівасці 
з’яўляюцца галоўнай разнавіднасцю гэтых праяўленняў, а ўжыванне дымінутываў – 
адной з характэрных рыс такога праяўлення [Spender 1980]. 
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На наш погляд, такія інтэрпрэтацыі цалкам адказваюць жанчыне ў праве мець свае 
нормы вербальных паводзін, бо яны ацэньваюць жаночыя рэакцыі з пазіцыі 
мужчынскіх норм. Думаецца, што гендэрныя даследванні павінны не крытыкаваць, а 
прызнаваць правамернасць існавання інакавасці і падыходзіць да яе з павагай, 
адкрываючы асаблівасці гэтай інакавасці. Адной з іх з’яўляецца ўжыванне імя 
ўласнага, якое, думаецца, звязана з адметнасцю жыццёвага вопыту жанчын і мужчын. 
Апошні (вопыт) доўгі час быў для жанчын цалкам прыватным, а для мужчын 
публічным, што прывяло да фарміравання розных моўных малюнкаў свету. 
Асаблівасці такіх малюнкаў праяўляюцца нават на ўзроўні ўжывання імён уласных. 
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Н. Савіна (Мінск, Беларусь) 
НАМİНАЦЫЯ İНШАКУЛЬТУРНЫХ РЭАЛİЙ İ ПЕРСАНАЛİЙ  

У БЕЛАРУСКİХ ЭКСКУРСİЙНЫХ ТЭКСТАХ 
Беларускамоўныя ЭТ рознай тэматыкi даюць магчымасць выяўляць i асэнсоўваць 

не толькі нацыянальна-значымую iнфармацыю, але і разнастайныя культурныя сувязi з 
iншымi народамi. Як адзначае İ.Ф. Лысенка, сучасныя даследчыкі культурнага 
ўзаемаўплыву краін сыходзяцца на думцы, што своеасаблівы культурна-моўны 
ўзаемаабмен адбываўся паміж усходнеславянскімі народамі, якія "знаходзілі глыбокую 
і моцную культурную апору ў моўных сродках і дасягненнях адзін у аднаго" [Лысенка 
1998, с. 68]. 
Гісторыя, матэрыяльная і духоўная культура беларусаў фармiравалася ва 

ўзаемаўплыве i актыўных мiжкультурных стасунках Беларусi i Расii, у склад якой у 
некаторыя гістарычныя перыяды Беларусь уваходзіла, разам з якой (і іншымі 
рэспублікамі) ўтварала СССР. Таму зусiм натуральным з'яўляецца тое, што 
экскурсiйны беларускi тэкст звяртаецца не толькi да беларускiх, але i рускiх рэалiй. 
Сярод iх – назвы дзяржаўнага ўтварэння i яго адмiнiстрацыйных / рэгiянальных частак. 
Аналізаваны матэрыял указвае на перавагу ў беларускіх ЭТ агульнаўжывальнай назвы 
краіны – Расія, у яе сучасным і гістарычным аспекце. Гістарычная назва Расійская 
İмперыя звязана з тэкставай рэтраспектывай, у розных тэкстах мае меншую 
частотнасць, але актуалізавана ва ўсім тэкставым матэрыяле. Адзінкавымі 
актуалізацыямі характарызуюцца іншыя назвы Расіі (Маскоўская дзяржава, Масковія, 
Руская дзяржава). З рэтраспекцыяй звязана і назва сумеснага для ўсходніх славян 
дзяржаўнага ўтварэння Кіеўская Русь, Русь, а таксама акрэсленасць тэрыторыі ў пэўны 
гістарычны перыяд (землі старажытнай Русі). 
Уласна рускімі рэаліямі ў беларускіх ЭТ, ужытымі для ўказання на месца падзей на 

тэрыторыі Расіі, з'яўляюцца анамастычныя назвы, сярод якіх большасць – урбонімы. 
Найперш гэта сталіцы (у розныя гістарычныя перыяды) і адначасова буйныя 
культурныя цэнтры Масква, Пецярбург / Санкт-Пецярбург, а таксама назвы некаторых 
іншых гарадоў (Ноўгарад / Вялікі Ноўгарад, Якуцк, Арэнбург, Казань, Салікамск). 
У экскурсійных беларускіх тэкстах лакалізацыя часта звязана з назвай такой 

тэрытарыяльнай часткай Расіі, як Сібір. Менавіта туды ссылаліся за сваю грамадскую 
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дзейнасць і погляды многія беларускія культурныя і палітычныя дзеячы пры царскім 
рэжыме: прысуд быў такі: ссылка на вечнае пасяленне ў Сібір; туды, у далёкую Сібір, 
пісаў з Парыжа ліст Адам Міцкевіч свайму аднадумцу [ГКМ, с. 6]; вяртанне з Сібіры; 
ён [Ксаверый, сын наваградскага ваяводы Юзафа Несялоўскага, род Несялоўскіх гербу 
Коржбок вядомы з 1500 г. – Н.С.] быў сасланы царскім судом у Сібір [ГКМ, с. 42]; 
былыя філаматы і філарэты, якія вярталіся з сібірскіх ссылак [ГКМ, с. 99]. 
Аналагічную функцыю ў тэкстах выконваюць іншыя ўласныя назвы (Урал, Арэнбург): 
будучы ў ссылцы ў Арэнбургу [ГДГБ, с. 4]; з далёкага Уралу, са ссылкі, Ян Чачот 
даслаў Марылі верш [ГКМ, с. 99]; былі сасланы з сем'ямі: Пятровіч у Табольскую, 
Юша ў Пермскую губерню; заходнія вобласці Расіі, цэнтральная Расія, у глыб Расіі і 
інш. 
Адзінкавымі рэаліямі, якія ўказваюць на тэрытарыяльную прыналежнасць да 

дзяржаўнага ўтварэння, з'яўляюцца назвы губерняў: ЕСМ – яе [ракаўскай мануфактуры 
– Н.С.] вырабы карысталіся попытам <...> далёка за межамі, у Пскоўскай, 
Пецярбургскай і іншых губерніях Расіі [ЕСМ, с. 14]; школа была эвакуіравана ў 
г. Ціхвін Наўгародскай губерніі. 
Прыналежнасць да рускай матэрыяльнай культуры ці да краіны адлюстроўваюць 

сінанімічныя прыметнікі рускі і расійскі, значна большыя па частотнасці за онім Расія. 
Словазлучэнні з прыметнікамі рускі і расійскі размяркоўваюцца ў тэкстах даволі 

раўнамерна, утвараючы пэўную сэнсавую паслядоўнасць упамінання рода-відавых 
паняццяў: КМЗП – расійскія войскі; палосы рускага футра па 10 і 12 зл.; паміж 
рускім казацкім корпусам; 2-я руская Заходняя армія; руская армія; Першая руская 
рэвалюцыя; выданні на польскай, яўрэйскай, рускай мовах; у ГДГБ – якая літаратура, 
польская ці расійская, больш была мне да спадобы; у ЕСМ – расійскі друк; расійскія 
ўлады; увесь час будзеце трапляць <…> да зарослых расійскіх акопаў; расійскія 
салдаты; расійская армія <…> выкарыстоўвала нават цяжкую карабельную 
артылерыю; пасля задушэння паўстання рускія войскі занялі Вішнева і інш. 
У кантэкстах такія ідэнтыфікатары могуць уключацца ў супастаўляльныя, 

проціпастаўляльныя і пералічальныя адносіны з аналагічна выражанымі 
ідэнтыфікатарамі іншых нацыянальных культур: у 1870 з-за канкурэнцыі рускіх і 
польскіх металургічных прадпрыемстваў завод быў зачынены; пасля руска-польскай 
вайны 1654–1667 гг.[ЕСМ]; навучанне вялося на польскай мове, у якасці прадметаў 
былі ўведзены мовы: лацінская, французская, нямецкая і з 1800 – руская; сабраў у 
Багданаве багатую бібліятэку <…> – кнігі рускіх, польскіх, французскіх класікаў 
[ЕСМ]; у школе вывучалі Закон Божы, польскую, расійскую, лацінскую, французскую і 
нямецкую мовы [ГКМ]. 
На прыналежнасць да рускіх рэалій указвае і прыметнік царскі, які актуалізаваны 

таксама ў тэкстах: КМЗП – 2 рэалізацыі: царскія ўлады; аб перамозе бальшавікоў над 
царскімі ўладамі; ЕСМ – 2 рэалізацыі: на ўціхаміранне паўстанцаў быў накіраваны 
атрад царскай арміі; на тэрыторыі Валожынскага староства <…> праходзілі 
сутыкненні паўстанцаў з царскімі войскамі; ГДГБ – 1 рэалізацыя: палітычны лад 
тагачаснай царскай Расіі; ГЛДМ – 6 рэалізацый: царскі перыяд; царскія ўказы; 
царскі загад; тады, у 1861 г., царскія ўлады расстралялі ў Варшаве бяззбройную 
патрыятычную дэманстрацыю; царскія ўлады абвясцілі яе [Камілу, дачку Дуніна-
Марцінкевіча – Н.С.] вар'яткай; можа неяк пахіснуць царскі рэжым; ГКМ – 4 
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рэалізацыі: царская ахранка; у яго руінах вялі бой з царскім войскам паўстанцы 
Тадэвуша Касцюшкі; першы бой з царскім войскам – і першая перамога. 
Значная частка кантэкстаў з прыметнікамі рускі і расійскі ўключае Уİ, пераважная 

большасць якіх выступае прэзентантамі гістарычнай і культурнай сувязі Беларусі і 
Расіі і разлічана на канкрэтныя гістарычныя веды. У тэксце ўказаныя прыметнікі часам 
канцэнтруюцца, надаючы эмацыянальна-экспрэсіўную афарбоўку інфармацыі пра тыя 
ці іншыя падзеі: рускі казацкі корпус генерала М.İ. Платава; 2-я руская Заходняя 
армія, яе камандуючы генерал П.İ. Баграціён; расійская імператрыца Кацярына 
Вялікая [КМЗП, с. 65]; імператрыца Кацярына ІІ падарыла мястэчка фельдмаршалу 
рускіх войск Мікалаю Салтыкову, прэзідэнту ваеннай калегіі [ЕСМ, с. 14]; вядомы 
расійскі гісторык С. Салаўёў, знаўца летапісаў і малавядомых архіўных дакументаў, 
распавядае ... [ЕСМ, с. 21]; расійскі пасол Штакельберг; расійскі генерал Бібікаў 
[ГКМ, с. 9, 10]; ваенныя дзеянні на гэтай тэрыторыі апісаў вядомы расійскі 
пісьменнік Аляксандр Салжаніцын у сваім рамане "Чырвонае кола". Ён сам 
прыязджаў сюды, хадзіў па гэтых пагорках і ўрочышчах, абследаваў рэшткі 
фартыфікацыйных збудаванняў [ГКМ, с. 19]; праходзіла лінія расійска-германскага 
фронту [ГКМ, с. 28] і інш.  

İмёны найбольш вядомых дзеячаў рускай культуры ўключаюцца ў ЭТ без указання 
на прыналежнасць да пэўнай культуры, аднак узнаўляюцца ў выпадку наяўнасці 
міжкультурных дачыненняў: Пушкін дзівіўся ягоным [Адама Міцкевіча – Н.С.] 
паэтычным геніем [ГКМ, с. 14]; апошнюю [карціну Ф. Рушчыца – Н.С.] набыў для 
сваёй галерэі Пётр Трацякоў [ЕСМ, с. 30] і інш. 
Кантэксты могуць утварацца толькі ці пераважна онімамі рускай культуры: вядома 

прыхільнасць Паўла і да каталіцызму, які ён, як мяркуюць, хацеў зрабіць дзяржаўнай 
рэлігіяй у Расіі [ГКМ, с. 82]; яго [Ф. Рушчыца – Н.С.] настаўнікамі сталі майстры 
рускага рэалістычнага жывапісу İ. Шышкін і А. Куінджы; мяркую, што Шышкін 
спецыяльна заехаў параіцца з Куінджы наконт каляровай танальнасці ў маіх карцінах; 
Шышкін быў у мяне даволі доўга; ведаю, Шышкін мяне паважае; "Багданаўскія" 
палотны <…>адзначаў нават İ. Рэпін; у тыя гады мастак з Беларусі завязвае 
сяброўства з В. Пурвітам, А. Рылавым, М. Рэрыхам, М. Чурлёнісам, яны таксама 
займаліся ў майстэрні А. Куінджы [ЕСМ, с. 30]; Адам Міцкевіч выехаў у ссылку ў 
Расію. На працягу 5 гадоў, будучы ў сталічных Пецярбургу і Маскве, ён знаёміцца з 
перадавымі дзеячамі культуры Расіі – дзекабрыстамі Аляксандрам Бястужавым, 
Кандратам Рылеевым, вялікім Пушкіным, іншымі вядомымі людзьмі; за сяброўскай 
бяседай у Крыме, у Маскве, Адэсе, Пецярбургу з ім побач бывалі: Жукоўскі, 
Грыбаедаў, Венівіцінаў, Туманскі, Баратынскі, Глінка, Кюхельбекер, Вяземскі ... У 
сваіх мемуарах Пётр Вяземскі пісаў ... [ГКМ, с. 4] і інш. 
ЭТ змяшчаюць адзінкавыя назвы друкаваных выданняў, таварыстваў, культурных 

устаноў, якія ўключаюць прыметнікі рускі, расійскі і прыметнікі, што ўказваюць на 
тэрытарыяльнае размяшчэнне ці дачыненне да Расіі. Надзвычай частотным выступае 
урбонім Пецярбург (цэнтр нацыянальнага руху беларусаў у Расійскай İмперыі) і 
ўтвораны ад яго прыметнік-лакалізатар: ГЛДМ – навучаўся ў Пецярбургскім 
інстытуце, які з-за хваробы мусіў кінуць; Пецярбургскі гвардзейскі корпус; 
Пецярбургская каталіцкая семінарыя; ЕСМ – вырабы мясцовых майстроў 
экспанаваліся на другой Усерасійскай саматужнай выстаўцы ў 1913 годзе; былі 
адзначаны ўзнагародамі; на 2-ой Усерасійскай саматужнай выстаўцы 1913 года ў 
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Пецярбургу сярод іншых майстроў быў узнагароджаны Міхаіл Пазнанскі з Крэва; пад 
кіраўніцтвам вопытнага настаўніка, выхаванца Пецярбургскай Акадэміі мастацтва 
К.Я. Ярмакова; пайшоў [Ф. Рушчыц – Н.С.] спачатку на юрыдычны факультэт 
Пецярбургскага універсітэта. Аднак праз два гады перавёўся вольным слухачом у 
Акадэмію мастацтва; дыплом Пецярбургскай Акадэміі мастацтва Фердынанд 
Рушчыц атрымаў у 1897 годзе; сярод папер губернатара Пахвіснева ў Дзяржаўным 
гістарычным музеі ў Маскве захоўваецца безымянная запіска; ГДГБ – вышэйшыя 
курсы ў Пецярбургу; ГКМ – Акадэмія мастацтваў ў Пецярбургу; толькі ўмяшанне 
Археалагічнай камісіі з Пецярбурга спыніла гэты вандалізм; КМЗП – у музеі-
панараме "Барадзінская бітва" ў Маскве, <…> знаходзіцца карціна мастака В.В. 
Мазуроўскага "Справа казакаў Платава пад Мірам" (холст, масла, 1912) і інш. 
Адзінкавымі ўжываннямі прадстаўлены прыметнік русіфікатарскі з паралельным 

найменнем і праз назоўнік русіфікацыя, звязаныя з гістарычнымі падзеямі на 
тэрыторыі нашай краіны і носяць абагульнена-ацэначны экспрэсіўны характар: ГЛДМ 
– у часы росквіту русіфікатарскай палітыкі на Беларусі – палітыка русіфікацыі; 
ГДГБ – у час, калі пасля паразы паўстання актыўна праводзілася русіфікатарская 
палітыка на Беларусі. 
Частка моўных сродкаў захоўвае суаднесенасць з рускай культурай шляхам 

ужывання рускамоўных тэкстаў розных гістарычных перыядаў і іх фрагментаў у 
выглядзе цытат: бо сам цар загадаў: "костёлам не быть", "униатам не быть", "жидом 
в Белоруссии не быть и жития никакого не имети" [ГДГБ, с. 25]. 
У беларускіх ЭТ яны ўжываюцца паводле беларускай навуковай і эстэтычнай 

традыцыі. У тэкстаўтварэнні яны адыгрываюць ролю семантычнай сеткі і базавай 
эўрыстычнай інфармацыйнасці. 
Назвы рускіх рэалій і персаналій па колькасці саступаюць назвам беларускіх рэалій 

і персаналій, але вызначаюцца ўстойлівасцю і рэгулярнасцю. Ствараючы тэкставую 
рэтраспектыву, яны з'яўляюцца істотнымі для экскурсійнай інфармацыі сродкамі, 
удзельнічаюць у яе структураванні і дэталізацыі і ўказваюць на гістарычную і 
культурную сувязь краін. 
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Г. Старасціна (Магілёў, Беларусь) 
ПАРАЎНАЛЬНЫЯ ЗВАРОТЫ Ў РАМАНЕ І. МЕЛЕЖА  

“ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ” І ІХ ПЕРАКЛАД НА НЯМЕЦКУЮ МОВУ 
Адной з асаблівасцей ідыястылю І. Мележа з’яўляецца шырокае ўжыванне трапных 
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параўнанняў як дзейснага вобразнага сродку. Усе параўнальныя звароты, ужытыя 
пісьменнікам у рамане “Людзі на балоце”, можна падзяліць на дзве вялікія групы. 

1. Кампаратыўныя фразеалагізмы Ї узнаўляльныя адзінкі мовы, для якіх характэрна 
ўстойлівасць сувязі элементаў параўнання. На нямецкую мову яны перакладаюцца:  
а) даслоўна: “І так сабой не асабліва відная Ї драбната. Паглядзець няма на што. І 

твар Ї худы, косткі на шчаках выпінаюць... Толькі і красы, што язык як брытва!..” 
[Мележ 1983, с. 92] // Auch sonst war an ihr nichts Besonderes Ї ein kleines, unansehnliches 
Ding, nichts Umwerfendes. Das Gesicht hager, mit vorstehenden Wangenknochen. Nur ihre 
Zunge, scharf wie ein Rasiermesser, hatte es ihm angetan [Melesh 1974, c. 116]. Ї Зямля ў іх 
Ї не наша! Панскую забралі! Як масло Ї зямля!.. Ї растлумачыў Яўхім [Мележ 1983, с. 
273]. // “Die haben besseren Boden als wir! Vom Gutsherrn”, erklдrte Jauchim. “Erde wie 
Butter” [Melesh 1974, c. 358]. Як бачна з прыкладаў, беларускамоўныя і 
нямецкамоўныя параўнальныя звароты дадзенай падгрупы з’яўляюцца семантычна 
раўназначнымі і маюць аднолькавы лексічны склад. Нягледзячы на тое, што 
ўстойлівыя параўнанні беларускай мовы не з’яўляюцца ўстойлівымі ў нямецкай, яны 
могуць быць добра зразумелымі замежнаму чытачу, бо ў іх аснове ляжаць агульныя 
для двух народаў назіранні і факты; 
б)  семантычным адпаведнікам: Ї Спяць, скажы ты, усе, як проса прадаўшы... Ї 

здзівіўся ўголас бацька [Мележ 1983, с. 51]. // “Sieh an, die schlafen wie die 
Murmeltiere”, bemerkte der Vater erstaunt [Melesh 1974, c. 64]. Кампаратыўныя 
фразеалагізмы беларускай і нямецкай моў з’яўляюцца семантычна раўназначнымі, 
аднак маюць розны лексічны склад. Даслоўны пераклад у дадзеным выпадку 
немагчымы, бо, каб правільна зразумець значэнне ўстойлівай адзінкі, трэба добра 
ведаць гісторыю і традыцыі беларускага народа і мець на ўвазе той факт, што проса (як 
і пшаніца, пянька, мука, лыка) было раней пашыраным прадметам гандлю беларусаў. 
Для таго каб правільна зразумець значэнне кампаратыўнага фразеалагізма спаць як 
пшаніцу (пяньку, проса, муку, лыка) прадаўшы, трэба ўлічваць і падтэкст Ї намёк на 
барыш пасля продажу. Гэты ўстойлівы выраз ўжываюць, калі кажуць пра таго, хто 
моцна спіць, як бы, прадаўшы проса, выпіў на барышах [Лепешаў 2004, с. 437]. Такім 
чынам, на нямецкую мову названы вышэй кампаратыўны фразеалагізм перакладаецца 
сэнсавым адпаведнікам. Параўн.: бел. спаць як пшаніцу (пяньку, проса, муку, лыка) 
прадаўшы (‘вельмі моцна’) –– ням. schlafen wie die Murmeltier (‘вельмі моцна’, дасл.: 
‘спаць, як сурок’). 

2. Свабодныя параўнанні Ї неўзнаўляльныя параўнальныя звароты, у якіх 
адлюстроўваецца індывідуальная, адзіная ў сваім родзе прымета прадмета. Часцей за 
ўсё І. Мележ ужывае параўнанні для: 
а)  партрэтнай характарыстыкі персанажаў: Як тая рабіна, цвіла ў гэтае лета 

Ганна [Мележ 1983, с. 28]. // Wie eine Eberesche erblьhte in diesem Sommer auch Hanna 
[Melesh 1974, c. 34]. Калі ўсунуўся Ларывон і стаў, як дуб, узвышаючыся над усімі, 
Глушак узрадавана памкнуўся аклікнуць яго [Мележ 1983, с. 310]. // Als sich Larywon in 
die Stube schob und wie eine Eiche in der Mitte aufpflanzte, war Hluschak heilfroh und 
wollte ihn heranwinken [Melesh 1974, с. 409]; 
б) перадачы іх псіхалагічнага стану: Ашалелы ад болю, чубаты ўраз адарваўся ад 

Сцяпана, не асцерагаючыся, як раз’ятраны дзік, ірвануўся да Васіля [Мележ 1983, с. 
337]. // Rasend vor Schmerz, lieЯ er von Szjapan ab und stьrzte sich wie ein toll gewordener 
Eber auf Wassil [Melesh 1974, c. 443]; 
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в) апісання прыроды: Між гэтай некранутай белі вада пасярэдзіне здавалася 
густой і чорнай, як дзёгаць [Мележ 1983, с. 119]. // Zwischen den weiЯen Uferflдchen sah 
das Wasser in der Mitte dick und schwarz wie Teer aus [Melesh 1974, с. 152]. 
Пераклад параўнальных зваротаў гэтай групы не выклікае цяжкасцей, амаль што 

ўсе яны перакладаюцца даслоўна, за выключэннем некалькіх выпадкаў, калі: 
а) параўнанне ў перакладзе апускаецца: Ї Рассеўся [Корч], як рэпа, на добрай зямлі 

і Ї нігадкі! [Мележ 1983, с. 395] // “Der hat sich auf dem guten Land breitgemacht und lдЯt 
sich's wohl sein!” [Melesh 1974, c. 518]. Маці, завязаўшы хустку па-дзявочы, як 
касынку, Ї камары ўжо не назалялі, горача, Ї зграбала траву, абярэмкамі на граблях 
зносіла на сухое [Мележ 1983, с. 21] // Die Mutter hatte das Kopftuch nach Mдdchenart 
umgebunden Ї bei der Hitze waren die Mьcken nicht mehr so lдstig Ї harkte das Gras 
zusammen und trug es mit der Harke, immer einen Armvoll, auf die trockenen Stellen 
[Melesh 1974, с. 24]; 
б) беларускамоўны параўнальны зварот перакладаецца на нямецкую мову 

параўнаннем, у аснове якога ляжыць іншы вобраз: Потым ускочыла Сарока, 
паспытала нібы гарэлку, скрывілася, як ад палыну, стараючыся перакрычаць усіх, 
заявіла, што піць не можа, бо гарэлка горкая, і людзі, душачыся ядою, заверашчалі, 
загулі: Ї Горкая! Горко-о! [Мележ 1983, с. 379]. // Danach sprang die Saroka auf, 
probierte vom Schnaps, verzog ihren Mund wie von Bitterwasser und rief, alle 
ьberschreiend, sie kцnne das Zeug nicht trinken, es sei bitter, und die Gдste, das Essen 
hinunterschlingend, kreischten und grцlten: “Bitter! Bitter!” [Melesh 1974, с. 496]. У 
названым вышэй прыкладзе прадмет параўнання палын заменены ў перакладзе на das 
Bitterwasser (‘горкая мінеральная вада’).  
Як паказваюць прыклады, цяжкасці пры перакладзе параўнанняў на нямецкую мову 

ўзнікаюць тады, калі ў беларускамоўных параўнальных зваротах зафіксаваны дэталі 
побыту, навакольнага асяроддзя (як лясун, як студзіна, як стог, як прорва, як касынку, 
як рэпа, як у вужакі, як жабы ў карчах і інш.), больш уласцівыя беларусам, чым 
немцам. 
Такім чынам, пераклад параўнальных зваротаў патрабуе ад перакладчыка не толькі 

добрага валодання роднай і замежнай мовамі, аднак і грунтоўнага ведання гісторыі, 
культуры, традыцый як беларускага, так і нямецкага народаў. 
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С. Струкава (Полацк, Беларусь) 
АДРАДЖЭННЕ САМАБЫТНАЙ ЛЕКСІКІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

Тэндэнцыі, якія вызначаюць развіццё слоўнікавага складу беларускай мовы, маюць 
рознанакіраваны характар, ці нават процілегланакіраваны: з аднаго боку, гэта развіццё 
лексікі ад старога да новага (з’яўленне неалагізмаў, працэс архаізацыі пэўных слоў), з 
другога боку, што асабліва выразна праяўляецца на дадзеным этапе развіцця мовы, – 
развіццё лексікі ў кірунку ад новага да старога. Такая цыклічнасць моўнага развіцця не 
паўтарае папярэдні цыкл, а прадугледжвае лексічныя змены на іншым узроўні і 
рэалізуецца ў мэтах узбагачэння існуючай лексічнай сістэмы беларускай літаратурнай 
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мовы за кошт лексічных здабыткаў папярэдніх моўных этапаў. Першапрычынай гэтага 
рэтраспектыўнага працэсу з’яўляецца парушэнне натуральнага ходу развіцця 
беларускай мовы, якое мела месца як у час савецкага перыяду, калі з яе структуры 
вынішчалася ўсё адметнае і самабытнае, так і ў больш ранні перыяд моўнага развіцця, 
калі адбыўся перарыў літаратурна-пісьмовых старабеларускіх традыцый у выніку 
прыняцця Варшаўскім сеймам пастановы аб забароне карыстацца беларускай мовай у 
сферы дзяржаўнага справаводства і правядзення польскім урадам палітыкі паланізацыі 
беларускага насельніцтва. 
Нельга лічыць, што моўныя дасягненні старабеларускага перыяду аказаліся зусім 

забытымі і нявыкарыстанымі. Нягледзячы на "выжывальныя" ўмовы, дыялектная 
разнавіднасць мовы захавала ў сабе тыя старажытныя рысы, якія сёння з’яўляюцца 
запатрабаванымі з пункту гледжання іх выкарыстання ў якасці сродкаў, прыдатных для 
папаўнення беларускай лексічнай сістэмы. Як слушна заўважае А.Яскевіч, 
“старажытным словам, якое захавалі для нас старабеларускія лексіконы, можна 
выверыць, прасвятліць, вытлумачыць і, такім чынам, узняць да актыўнага жыцця ў 
мове многія дыялектызмы. Гэта ж, па сутнасці, старая наша лексіка, што вымушана 
была ўпасці ў вусны стан, закансервавацца, змяніцца праз сваё прастамоўнае 
бытаване” [Яскевіч 1999, с.139].  
Вывучэнне працэсу ўзаемадзеяння старой і сучаснай моў дапамагае ўзняць да 

статуса агульналітаратурных шэраг слоў, якія ў сучасных беларускіх лексікаграфічных 
крыніцах кваліфікуюцца як размоўныя або наогул не фіксуюцца ў іх. Так, слова 
пекната і яго ўтваральнае пекны у “Тлумачальным слоўніку беларускай мовы” (Т.ІV, 
Мн., 1980) падаецца з паметай ‘размоўнае’. У “Тлумачальным слоўніку беларускай 
мовы” (Мн., 2002), ды і ў акадэмічных слоўніках перакладнога тыпу яны не 
прыводзяцца зусім, што сведчыць пра “выпадзенне” іх з лексічнай сістэмы 
нарматыўнай мовы. У дадзеным выпадку прасочваецца тэндэнцыя да выцяснення 
ацэначных слоў з сінанімічнага рада, калі яны набываюць экспрэсіўную канатацыю. 
Так слова пекны выцеснена з ужытку больш нейтральным па сваёй ацэначнай 
канатацыі прыметнікам прыгожы, адпаведна пекната – словам прыгажосць.  
Словы пекны, пекната актыўна ўжываліся ў беларускай мове ў пачатку XX 

стагоддзя. Знаходзяць адлюстраванне яны ў слоўніках 20-х гадоў XX стагоддзя 
[Байкоў 1925, с. 230-231; Ластоўскі 1924]. Не ўсе лінгвісты ўхвалялі функцыянаванне 
гэтых слоў у беларускай мове, успрымаючы іх як “чужыя”, польскія, і прапаноўвалі 
для выражэння такіх паняццяў меліяратывы: харошы, прыгожы, пазорны, лёсы і 
хараство, харашун, харашуха, прыгаство, пазор. Вось што пісаў з гэтай нагоды Ян 
Станкевіч: “З чыесь лёгкае рукі заляцела гэта польскае і зусім непатрэбнае нам слова і 
дагэтуль гуляе па ўсіх кнігах і газэтах. Па-польску ёсьць piękny. Каб ад гэтага кораня 
ўтварылася слова беларускае, дык у нас было б пякны або пукны, бо польскаму ę 
адпавядаюць у беларускай мове я або у” [Станкевіч 2002, І, с. 35]. 

 Прыметнік пекны акрамя польскай мовы (piękny, piеkny) вядомы іншым славянскім 
мовам: чэш. pĕkný, славац. pеkný, луж. pĕknу. Паводле Махэка гэтыя формы ўзыходзяць 
да праславянскага *pĕkrъ < і.-е. *poik-ro-s (параўн. лац. pulcher < * polcros < * poikros). 
Яначак звязвае гэта слова з літоўскім bingùs ‘прыгожы’, ‘выкармлены’, ‘прыкметны’, 
‘прадстаўнічы’, лацінскім pingius ‘тлусты’. У гэтым выпадку праславянская аснова 
будзе *pęk-. Трубачоў выводзіць больш старажытную форму *pеkn- і *pеkr-ъ, параўн. 
гоцкае fagrs, англійскае fair ‘цудоўны’з дагерманскага *pokrós, у якім яшчэ ў 
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даславянскую эпоху адбылася мена пашыральнікаў асновы r/n [Этымалагічны слоўнік 
беларускай мовы 2004, ІХ, с. 15]. 
Слова пекны не з’яўляецца іншародным для беларускай лексічнай сістэмы, паколькі 

функцыянавала ў ёй са старажытнасці, а іменна з 16 стагоддзя (ст.-бел. пенкный, 
пекный, пиенкный 'прыгожы’ і іншыя словы гэтага ж кораня) і з’яўляецца даўнім 
запазычаннем беларускай мовы з польскай мовы. Як вядома, лексічныя адзінкі, 
запазычаныя беларускай мовай у старабеларускі перыяд з польскай або літоўскай моў 
ці праз іх і асіміляваныя ў ёй, успрымаюцца як уласна беларускія сродкі. Гэта зазначыў 
і А.Анічэнка: “значная колькасць запазычанняў з польскай мовы захавалася да нашага 
часу, а іх асвоенасць беларускай і ўкраінскай моўнай сістэмамі аказалася настолькі 
поўнай, што яны сталі арганічнай часткай слоўнікавага складу гэтых моў” [Анічэнка 
1989, с. 32]. 
Да таго ж, прыметнік пекны не спыняў свайго функцыянавання ў вусным маўленні, 

пра што сведчаць факты яго ўжывання ў беларускіх гаворках ХІХ стагоддзя: пекны 
‘прыгожы’ [Насовіч 1983, с. 396]; 'добры, пахвальны ў маральных адносінах’ 
[тамсама]. Ад яго ўтворана багатае лексічнае гняздо: пекносць ‘прыгажосць’, пекно 
'прыгожа’, ‘прыемна’, пекненький ‘прыгожанькі’, пекнhць ‘рабіцца прыгажэйшым’, 
‘рабіцца лепшай’ [Насовіч 1983, с. 396]. 
Шырокая ўжывальнасць прыметніка пекны ў мінулым, дэрывацыйныя ўтварэнні, 

якія з'явіліся вынікам яго працяглага існавання ў беларускіх гаворках – усё гэта 
з'яўляецца падставай для замацавання гэтай лексічнай адзінкі ў якасці нарматыўнага 
ўжывання без стылістычнага пазначэння 'размоўнае'. 
Такім чынам, старабеларускі пласт лексікі з’яўляецца важнейшым арсеналам для 

папаўнення беларускай нарматыўнай мовы старажытнымі лексічнымі адзінкамі з 
празрыстай унутранай формай і сталай моўнай традыцыяй, якія па тых ці іншых 
прычынах аказаліся напаўзабытымі ці зведзенымі ў нябыт.  
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В. Чарапко (Мінск, Беларусь) 
ТАПОНІМЫ Ў ЗБОРНІКУ ПРЫКАЗАК І ПРЫМАВАК І.І. НАСОВІЧА 
Імя, уласная назва – адзін з важных і вельмі арганічных атрыбутаў мовы беларускіх 

фальклорных твораў, з дапамогай якога найлепшым чынам раскрываецца багацце і 
арыгінальнасць нацыянальнай гістарычнай і духоўнай спадчыны. 
Асаблівай інфарматыўнай насычанасцю сярод онімаў валодаюць 

тапонімы.«Тапаграфічнае імя амаль ніколі не бывае выпадковым і пазбаўленым 
значэння»[ , с.19].Тапонімы – гэта памяткі мінуўшчыны, у якіх увасоблена жыццё і быт 
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народа, адлюстраваны гістарычныя падзеі і сацыяльна-геаграфічныя ўмовы былых 
часоў. 
Вялікую цікавасць для даследавання ўяўляюць асаблівасці функцыянавання 

тапонімаў у складзе такіх фальклорных адзінак як прыказкі і прымаўкі. 
 Прыказкі і прымаўкі (парэміі) з’яўляюцца разнавіднасцю фальклорна-мастацкіх 

тэкстаў, у якіх у выглядзе сціслага выказвання сканцэнтраваны і абагульнены вопыт і 
жыццёвыя назіранні мінулых пакаленняў у той ці іншай сферы чалавечай 
дзейнасці.Чым абумоўлена ўжыванне ў складзе прыказак і прымавак канкрэтызуючых 
элементаў, якімі з’яўляюцца анамастычныя адзінкі, якая роля тапонімаў у перадачы 
сэнсу выслоўяў, якімі намінатыўнымі і канататыўнымі асаблівасцямі валодаюць 
анамастычныя кампаненты парэмій – усё гэта значныя і актуальныя навуковыя 
пытанні. 
Аб’ектам нашага даследавання выступаюць тапонімы ў прыказках і прымаўках на 

матэрыяле зборніка І.І.Насовіча (“Сборник белорусских пословиц.” – С.-Пб., 1874). 
У прааналізаваным зборніку І.І.Насовіча тапонімаў сустракаецца некалькі больш 

трох дзесяткаў. Іх можна падзяліць на дзве вялікія групы:  
1) назвы гарадоў, мястэчак і іншых геаграфічных аб’ектаў, што знаходзяцца на 

тэрыторыі Беларусі, г.зн. рэгіянальныя (мясцовыя) тапонімы: Альбрестово (с.2), 
Несвижъ (с.20), Кричевъ (с.19), Минскъ (с.60), Витэпскъ (с.60), Вицепскъ (с.166), 
Ворша (с.60), Миръ (с.76), Полоцкъ (с.101), Чавусы (с.121), Рясна (с.146), Голени 
(с.190), Щежери (с.190), Рай (с.50), Жванецъ (с.52), Штаны (с.54), Сморгонь (с.151), 
Кобыляны (с.187), Дубровны (с.38), Могилевъ (с.78), Мстиславль (с.80), Луполовъ 
(с.129). 

2) назвы геаграфічных аб’ектаў, якія знаходзяцца па-за межамі тэрыторыі Беларусі, 
г.зн. замежныя (небеларускія) тапонімы: Москва (с.39, с.79, с.97, с.124), Грязь (с.186), 
Римъ (с.9), Краковъ (с.102, с.173), Кiевъ (с.192), Полтава (с.196), Рига (с.15). 
Асобна можна вылучыць таксама наступныя разнавіднасці тапанімічных 

найменняў: 
• харонімы: Б лоруссія (с.23) 
• гідронімы: Дунай (с.136) 
• урбонімы: Луполовъ (задн провская часть Могилева) (с.129) 
• назвы спецыяльных відаў паселішчаў: Могилево-Братскiй монастырь (с.144), кр 

пость Воля (с.15) 
• катайконімы (назвы жыхароў пэўнай мясцовасці): дубровинцы (с.38), могилевцы 

(с.78), мсциславцы (с.80) 
• адтапанімічня назвы (у форме адносных прыметнікаў): Литовскiй (с.73), 

Московская (с.79), Сморгонская (с.151), Н мецкое (с.160). 
Усе тапонімы зборніка з’яўляюцца назвамі рэальных геаграфічных аб’ектаў, на што 

ўказвае або іх агульнавядомасць (найчасцей – калі размова ідзе пра гарады), або 
падрабязны каментар да прыказак, дадзены аўтарам-збіральнікам (найчасцей – пра 
мястэчкі, вёскі, фальваркі і г.д.). Але тут трэба зрабіць адну агаворку. 
Некаторыя тапонімы, якія, на першы погляд, указваюць на рэальныя геаграфічныя 

аб’екты, на самай справе з’яўляюцца вынікам апрацоўкі гукавой абалонкі слоў-
тапонімаў. Іх ужыванне ў зборніку звязана з новай, народнай, этымалогіяй. Напрыклад: 

 Въ Кричевъ по хала. Говорятъ шуточно о женщин , бол знующей родами, подъ 
словомъ Кричевъ разум я крикъ отъ болей при родахъ. Прыказка апісвае стан парадзіхі, 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 190

таму відавочна, што тут тапонім Кричевъ ужыты па асацыятыўнай сувязі са словам 
'крычаць', а не як назва рэальнага аб’екта.  

Зъ Жванца повезли мыло. Мыло зд сь им етъ двоякое значеніе. Прямо: мыло и 
омылка – ошибка. Жванецъ – тоже двоякое значеніе, или въ значеніи м стечка, такъ 
называемаго, или отъ жевать. Жвать, какъ бы мыло сожвали, ошиблися въ 
расчетахъ. Грибъ съ ли. Зноў жа ўжыванне назвы мястэчка тлумачыцца яе гукавым 
падабенствам са словам 'жаваць'. 

 Идзи къ Мархотк въ штаны. Говорятъ шуточно вм сто: убирайся къ чорту. 
Мархотка есть фамилія дворянская, а штаны, полагаютъ, названіе фольварка. Игра 
словъ. Тут своеасаблівая гульня слоў абумоўлена і тым, што назва фальварка напісана з 
малой літары.  
Падобная дваякая этымалогія тапонімаў назіраецца і ў наступных прыказках:  
Шляхомъ-шляхомъ до самой грязи. «Грязь есть деревня на Смоленской изъ 

Мстиславля дорог », - дае каментар І.І.Насовіч, аднак падае гэты тапонім зноў жа з 
малой літары, што ўказвае зусім не на геаграфічны аб’ект, а на брудную (грязную) 
дарогу.  

 Не дури Москвы, ена и так дурная. Зд сь Москва разум ется Русскій, а дурный 
пьяный. Игра словъ.  
У дадзенай групе прыказак, у якіх назіраецца кантэкставая семантызацыя, 

відавочным з’яўляецца моцны ацэначна-эмацыйны аспект. Так, у вышэй згаданай 
прыказцы (Не дури Москвы, ена и так дурная) выяўляецца яўнае негатыўнае стаўленне 
да Масквы, г.зн. да асобных прадстаўнікоў рускага народа; Грязь – гіпербалізацыя 
дрэннага стану дарогі, яе бруднасці; Кричевъ – у пэўным родзе эўфемізм для апісання 
стану жанчыны ў час родаў; Жванецъ – узмоцненае падкрэсліванне факту памылкі 
(параўн. жаваць мыла); Штаны: ісці ў штаны – значыць “да чорту” – як жартоўная 
форма абразы. 
Тапонімы дадзенага зборніка, якія называюць рэальныя геаграфічныя аб’екты, у 

многіх выпадках не маюць дакладнай сувязі з сэнсам прыказак, а ўжываюцца, 
зыходзячы з патрэб у рыфмоўцы:  

Хоць до Кракова, усюдыхъ одзинаково ; 
Въ Несвижи людзи хижи…; 
Рясна пирогами красна. Тут, дарэчы, сам І.І.Насовіч адзначае ў каментары, што, 

нягледзячы на прыказку, у мястэчку Расне няма нічога прывабнага. 
По хав за Дунай, и въ двору не думай. 
Часам такія тапонімы ўжыты ў значэнні агульных назваў. Напрыклад, для 

абазначэння далёкай адлегласці: 
Дурневъ до Москвы не перев шаешь; 
Пановъ много такихъ, - не перев шаешь до Москвы; 
Хоць до Кракова, усюдыхъ одзинаково; 
Языкъ и Кіева допытываецца; 
Угадай, земецъ, скольки миль до Вицепску. 
У згаданых прыказках дадзеныя тапонімы нават можна замяніць іншымі 

тапанімічнымі адзінкамі, пры гэтым сэнс прыказкі не згубіцца.  
Зусім іншая справа – гэта тапонімы, якія маюць дакладную гістарычную прывязку, 

іх ужыванне строга матывавана. Такія тапонімы ўказваюць (ці намякаюць) на вядомыя 
гістарычныя падзеі і з’явы (часцей – войны) і ў дадзеным кантэксце з’яўляюцца 
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незаменнымі. Амаль да ўсіх падобных прыказак І.І.Насовіч дае падрабязны каментар, у 
якім тлумачыць ужыванне менавіта гэтага, а не іншага тапоніма (асабліва калі размова 
ідзе пра малавядомыя тапонімы ці пра малавядомыя факты, звязаныя з гэтымі 
тапонімамі):  

Якъ Шведъ подъ Полтавою. Говорятъ о проигравшемся или о прокутившемъ все 
свое имущество. 

Кепско коло Витэпска, а въ Ворш ещё горши. Пословица, напоминающая объ 
историческихъ военныхъ обстоятельствахъ, случившихся въ этихъ городахъ. Нын 
говорится насм шливо на счетъ неудачь въ н сколькихъ предпріятіяхъ или попыткахъ. 

Воля ваша, а Рига наша. Историческая пословица, указывающая на уступку 
польской кр пости Воли въ предм стіи Варшавы и на взятіе Риги. Нын употребляется 
при неуступк чего либо въ спорном д л .  

Мсциславцы недос ки. Так дразнятъ Мстиславскихъ жителей. Это названіе, какъ 
историческое, напоминаетъ бывшія въ Мстиславл войны. 
Аналіз паказаў, што тапонімы ў такіх фальклорных тэкстах як парэміі маюць рознае 

функцыянальнае прызначэнне.  
 Частка тапанімічных адзінак (іх 17) выконваюць выключна намінатыўную 

функцыю. Гэта назвы рэальных геаграфічных аб’ектаў, якія ў дадзеных прыказках і 
прымаўках з’яўляюцца незаменнымі, бо ўказваюць на канкрэтныя гістарычныя падзеі і 
з’явы.  
Некаторыя з тапонімаў – назваў рэальных геаграфічных аб’ектаў (іх 9) – 

нягледзячы на сваю канкрэтызуючую прыроду, ужыты або ў значэнні агульных назваў і 
таму не маюць гістарычнай і тэрытарыяльнай прывязкі, або іх ужыванне тлумачыцца 
толькі патрэбай у рыфмоўцы. 
Асобныя тапонімы ў прааналізаваных прыказках і прымаўках увогуле выконваюць 

нехарактэрныя для анамастычных адзінак ацэначную функцыю і функцыю выражэння 
эмоцый. Гэта дасягаецца шляхам апрацоўкі гукавой абалонкі слоў-тапонімаў пад 
уплывам так званай народнай этымалогіі або ў выніку гульні слоў (такіх тапонімаў 6). 
Такім чынам, тапонімы ў прыказках і прымаўках выступаюць і як намінатыўныя, 

канкрэтызуючыя адзінкі, і як яркія вобразныя элементы, з дапамогай якіх сэнс 
прыказак і прымавак перадаецца больш ёміста, даходліва, пераканаўча.  

 
А. Шатун (Мазыр, Беларусь) 

АДАПЕЛЯТЫЎНЫЯ ПРОЗВІШЧЫ МАЗЫРШЧЫНЫ, МАТЫВАВАНЫЯ 
НАЗВАМІ ПРАФЕСІЙ 

(НА МАТЭРЫЯЛЕ ГІСТОРЫКА-ДАКУМЕНТАЛЬНАЙ ХРОНІКІ «ПАМЯЦЬ») 
Матэрыялам прапанаванага артыкула сталі прозвішчы жыхароў Мазыра і 

Мазырскага раёна першай паловы ХХ стагоддзя, якія паходзяць ад апелятываў, што 
характарызуюць людзей па назвах прафесій і заняткаў, сацыяльным стане. Даследчыкі 
беларускай антрапаніміі сцвярджаюць, што агентыўна-прафесійныя назвы даюць 
каштоўную інфармацыю пра эканоміку, культуру і быт насельніцтва Беларусі ў перыяд 
прозвішчаўтварэння [Мезенка, Ляшкевіч, Семянькова 2006, с. 116]. Падобнай думкі 
пра рускія прозвішчы прытрымліваецца А.В. Супяранская, называючы іх 
“энцыклапедыяй грамадства” [Суперанская 1981, с. 84].  
Адапелятыўныя прозвішчы складаюць пераважную большасць занатаваных намі 

антрапонімаў ў даследуемы перыяд: 1281 онім з 2115, выяўленых у рэгіёне, або 61 %. 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 192

Значная частка засведчаных намі антрапонімаў (115 прозвішчаў) утворана ад імёнаў-
мянушак, якія паходзяць ад назваў заняткаў, прафесій людзей. Іх апелятывы могуць 
указваць на: 
а) промысел, рамяство, якім займаўся першы носьбіт мянушкі: алейнік ’той, які 

робіць алей’ [Б, ІІ] > Алейнік, Алейнікаў; аўчыннік ’вырабляльнік аўчыны’ > 
Аўчыннікаў; берднік ’майстар, які вырабляе берды’ [Б, ІІ] > Берднік; бондар ’майстар 
па вырабу драўлянай пасуды (бочак, дзежак, цаброў і пад.)’ [ТСБМ] > Бондар, 
Бондараў, Бандарэнка; бражнік ’півавар’ [Унб.] > Бражнік; буднік ст. бел. ’рудакоп’ 
[Б, ІІ] > Буднікаў; вінакур ’той, хто займаецца вінакурэннем’ [ТСБМ] > Вінакур, 
Вінакуранка, Вінакураў; гантар ’страхар’ (польск. gontarz < нем. Gant) [Унб.] > 
Гантар; ганчар ’той, хто вырабляе гліняную пасуду’, устар. ’пячнік’, ’чарапічнік’ [Б, 
ІІ] > Ганчар, Ганчарэвіч, Ганчарэнка; гарбар ’той, хто займаецца апрацоўкай і 
вырабам шкур’ [ТСБМ], польск. garbarz, нем. Gerber ’дубільшчык’ [Унб.] > Гарбар, 
Гарбарчук; дзягцяр ’той, хто гоніць дзёгаць’ [ТСБМ] > Дзягцяр, Дзегцяроў; залатар 
ст. бел. ’залатых спраў майстар’ [Б, ІІ], уст. ’майстар па вырабу розных рэчаў з золата; 
ювелір’ [ТСБМ] > Залатароў, Залатарэнка; коваль, каваль ’рабочы, майстар, які 
займаецца коўкай металу’ [ТСБМ] > Коваль, Кавалевіч, Кавальчук; каламіец укр. 
коломиець ’той, хто здабывае соль’ [Б, ІІ] > Каламійчук; калеснік: ’майстар, які 
вырабляе колы, калёсы’ [ТСБМ] > Калеснік, Калеснікаў; каўшар устар. бел. ковшарь 
’майстар, які вырабляе каўшы’ [Б, ІІ] > Каўшараў; кацельнік ’майстар, які робіць 
катлы’ [Б, ІІ] > Кацельнікаў; кравец ’партны’ < кроіць [Унб.] > Краўцоў, Краўчанка; 
кузнец рэг. рус. ’каваль’ [Б, ІІ] > Кузнец; кухар ’повар’ [Б, ІІ] > Кухарэнка; кушнер ст. 
бел. ’скарняк’ [Б, ІІ] > Кушнер, Кушнярэнка; майстар ’спецыяліст у якім-н. рамястве, 
у якой-н. галіне вытворчасці’ [Б, ІІ] > Майстровіч; маляр ’рабочы, які беліць, фарбуе 
дамы, памяшканні і пад.’ [ТСБМ], польск. malarz [Унб.] > Маляр; партны рэг. ’кравец’ 
[Б, ІІ] > Партны; руднік ’той, хто здабывае ці плавіць руду’ [Б, ІІ] > Руднік; сітнік 
рэг., укр. ’той, хто робіць ці прадае сіты’ [Б, ІІ] > Сітнік, Сітнікаў; смоляр ’смалакур’ 
[Унб.] > Смоляр; сніцар бел. ’гравёр’, ’разбяр, рэзчык’, укр. сницарь, сніцарь ’разбяр, 
скульптар’, ’каляснік, карэтнік’ [Б, ІІ] > Сніцарэнка; сталяр ’рабочы, спецыяліст па 
тонкай і дэтальнай апрацоўцы драўніны і вырабах з яе’ [ТСБМ], < польск. stolarz, 
калька з нем. Tischler ’сталяр’ [Унб.] > Сталяр; сукач ’прадзільшчык’ [Унб.] > Сукач; 
ткач ’рабочы, майстар, які вырабляе тканіну на ткацкім станку’ > Ткач, Ткачук, 
Ткачэнка; токар ’рабочы, спецыяліст па апрацоўцы металу, дрэва і пад. шляхам 
абточвання’ [ТСБМ] > Токараў; фарбер нем. Färber ’фарбоўшчык’ [Унб.] > Фарбер; 
цесля: цясляр ’рабочы, які займаецца грубай апрацоўкай драўніны’ [ТСБМ] > Цесля; 
чэрнік ’той, хто чэрніць, фарбуе ў чорны колер ткані’ [Б, ІІ] > Чэрнік; шавец > 
Шаўцоў, Шаўчэнка; шкляр польск. szklarz ’шкловыдзімальшчык’ > Шкляр; нем. 
Schneider ’кравец’ [Унб.] > Шнейдэр;  
б) заняткі першага носьбіта оніма ў: 
- сельскай гаспадарцы, жывёлагадоўлі: аўчар ’авечы пастух’ [ТСБМ] > Аўчарэнка; 

канавал ’ветэрынар’ < конь + валяць [Унб.], польск. konował < walić konia ’валіць 
жарабца для кастрацыі’ [Фасмер] > Канавалаў, Канавальчук; мельнік: ’тое, што і 
млынар – уладальнік млына або работнік у млыне; мукамол’ [ТСБМ] > Мельнік, 
Мельнікаў, Мельнічэнка; пасечнік ’работнік, які наглядае за пасекай; пчаляр’ [ТСБМ] 
> Пасечнік; рэзнік ’мяснік’ [Унб.] > Рэзнік; фурман ’вазак’ (ням. Fuhrmann) [ТСБМ] > 
Фурманаў; чабан рум. cioban ’пастух’ [Унб.] > Чабан; 
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- лясніцтве, паляванні, рыбалоўстве: баброўнік ’лавец баброў’ > Баброўнік; рыбак > 
Рыбак, Рыбачэнка; рыбалка рэг. ’рыбак, рыбалоў’, рус., укр. рибалка тое ж [Б, ІІ] > 
Рыбальчанка; стралец ’стралок’, рэг. ’паляўнічы’ [Б, ІІ] > Стралец, Стральчэня; 

- гандлярстве: жалязняк ’гандляр жалезам’ [Суп.] > Жалязняк; салянік ’прадавец 
солі’ [Б, ІІ] > Салянік; фактар бел. устар. ’пасрэднік у розных гандлёвых справах’ 
[Б, ІІ], ’агент’ [Унб.] > Фактаровіч; 
в) пасады і заняткі ў вайсковай справе: атаман ’выбарны начальнік дружыны’, ’у 

дарэвалюцыйнай Расіі – назначаны або выбарны начальнік у казацкіх войсках і 
пасяленнях’ [ТСБМ] > Атаманчук; ваявода ’у Старажытнай Русі – начальнік войска, 
кіраўнік горада ці акругі’ [ТСБМ] > Ваяводзін; гайдук. ст. рус ’лёгка ўзброены воін’, 
ст. бел. ’пешы, лёгка ўзброены салдат’, ’слуга ў вяльмож для парадных выездаў’ [Б, ІІ] 
> Гайдук, Гайдукоў; грэнадзёр ’салдат, навучаны кіданню ручных гранат (у 17 – 18 
стст.)’, ’салдат або афіцэр адборных (па высокаму росту) пяхотных і кавалерыйскіх 
часцей (у царскай арміі і некаторых зарубежных арміях’ < фр. grenadier [ТСБМ] > 
Грэнадзёр; драгун ’салдат або афіцэр некаторых кавалерыйскіх часцей, здольных весці 
бой і ў спешаным страі’ < фр. dragon [ТСБМ] > Драгун, Драгуноў; казак ’на Русі ў 15 – 
17 стст. – вольны чалавек з прыгонных сялян, халопаў, гарадской беднаты, якія ўцякалі 
на ўскраіны дзяржавы – Дон, Запарожжа, Яік’, ’у дарэвалюцыйнай Расіі з 18 ст. – 
прадстаўнік ваеннага саслоўя, ураджэнец вайсковых абласцей’ [ТСБМ] > Казак, 
Казаковіч, Казачук, Казачэнка; 
г) пасады і заняткі ў дзяржаўнай службе: возны, вознічак: ст. бел. возный 

’служыцель, які ў старажытны час замяняў выканаўчую паліцыю’ укр. возний ’род 
судовага прыстава’, польск. wozny тое ж [Б, ІІ] > Вазнюк, Возчыкаў; камісар ст. бел. 
комисар ’чыноўнік, які разглядае спрэчныя справы’ [Б, ІІ] > Камісарчык; 
д) іншыя сферы дзейнасці: дубовік рэг. ‘рулявы на лодцы плытагонаў, якая 

называецца “дуб”’; рус. ‘лодачнік’; укр. ‘гаспадар лодкі “дуба”’ [Б, ІІ] > Дубовік; 
дворнік ’гаспадар пастаялага двара; працаўнік і вартаўнік пры кожным доме; 
наглядчык за гандлёвым дваром’ [Даль] > Дворнікаў; налівайка укр. наливайко 
’налівальшчык, той, хто налівае’ > Налівайка; стораж ’чалавек, які ахоўвае што-н.; 
вартаўнік’ [Б, ІІ] > Сторажаў; шафар ст. бел. ’распарадчык, той, хто распараджаецца 
расходамі’ [Б, ІІ], ’уладальнік дома’ [Унб.] > Шафарэнка; шпітальнік ’санітар’ [Унб.] 
> Шпітальнік; штукар ’фокуснік’ [ТСБМ] > Штукар. 

 Занатаваны прозвішчы (8 адзінак), утвораныя ад апелятываў, што абазначаюць 
асоб па сацыяльным стане: дворак рэг. дварак ’шляхціц’, рус. дворяк ’дваровы 
чалавек’, укр. дворак тое ж, польск. dworak ’прыдворны’, ’слуга, парабак у панскім 
двары’ [Б, ІІ] > Дворак; дворнік ’арандатар’ [Нік.], ’радскі стараста’ [Даль] > 
Дворнікаў; мейлах ст. яўр. melekh ’царь’ [Унб.] > Мейлах; пан ’уладальнік маёнтка, 
памешчык’ [ТСБМ] > Панчанка; стары войт ’вясковы стараста’ [Унб.] > 
Старавойтаў; цар ’тытул манарха ў Расіі, Балгарыі і Сербіі’ [ТСБМ] > Царэнка; 
чарняк рус. черняк ’мужык, селянін, чарнарабочы’ [Б, ІІ] > Чарняк, Чарнякоў. 
Асобную групу складаюць прозвішчы, якія паходзяць ад апелятываў, што 

характарызуюць рэлігійных служкаў (не толькі праваслаўных і каталіцкіх, але і 
іудзейскіх), адносіны да рэлігіі:  

інавер ’іншаверац’ [Нас.] > Інавер; каган ст. яўр. kohen ’святар’ [Унб.] > Каган; 
кантар ст. яўр. hazzan ’кантар’ [Унб.], ’настаўнік і дырыжор хору, а таксама арганіст у 
пратэстанцкай царкве’, ’пеўчы хору ў каталіцкай царкве’, ’галоўны пеўчы ў сінагозе’ 
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[ТСБМ] > Кантар; кац ст. яўр. kohen-tsedek ’святар праведнасці’ [Унб.] > Кацаў; 
кіянка укр. киянка ’кіяўлянка’, ’багамолка, якая ідзе ў Кіеў’ [Б, ІІ] > Кіянчук; 
маламэнт ст. яўр. melammed ’настаўнік, школьны настаўнік’ [Унб.] > Маламэнт; 
манах ’член царкоўнай абшчыны, які жыве ў манастыры, даўшы абяцанне весці 
аскетычны спосаб жыцця’ [ТСБМ] > Манах; поп разм. ’свяшчэннік’ [ТСБМ] > 
Паповіч, Папок, Папоў; равін ст. яўр. raabi ’настаўнік’ [Унб.] > Рабіновіч, Равіновіч; 
рэзнік ’святар, які праводзіць абразанне’ [Унб.] > Рэзнік; хазан ст. яўр. hazzan ’той, хто 
чытае малітву ў час богаслужэння, кантар’ [Унб.] > Хазановіч. 
Як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, разнастайнымі з’яўляюцца ўтварэнні ад апелятываў, 

якія характарызуюць выканаўцаў на музычных інструментах: 
дуднік укр. ’дудар’ [Б, ІІ] > Дуднік, Дударэнка; кабзар укр. кобзарь ’ігрок на кобзе’ 

[Унб.] > Кабзар; музыкант ’той, хто іграе на якім-н. музычным інструменце’ [ТСБМ] 
> Музыкант; музыка, музычка ’музыкант’ [Б, ІІ] > Музычук; цымбаліст ’музыкант, 
які іграе на цымбалах’ [ТСБМ] > Цымбаліст. 
Вядучае месца ў аналізуемым сектары адапелятыўных прозвішчаў належыць 

онімам, што паходзяць ад апелятываў, якія абазначаюць прадстаўнікоў існаваўшых 
некалі і існуючых зараз промыслаў і рамёстваў. Але, як падкрэсліваюць даследчыкі, з 
гэтага не вынікае, што гэтыя сферы дзейнасці былі надзвычай развітымі на Беларусі ў 
час прозвішчаўтварэння. Хутчэй наадварот: прамысловасць толькі зараджалася, таму 
звязаныя з ёй людзі настолькі адрозніваліся ад астатніх, што назвы іх прафесій 
станавіліся не толькі прыкметай, але і родавым прозвішчам для нашчадкаў [Мезенка, 
Ляшкевіч, Семянькова 2006, с. 118]. 
Сельская гаспадарка – як і жывёлагадоўля, лясніцтва, паляванне, рыбалоўства – 

амаль не знайшла адлюстравання ў прозвішчах, што можна растлумачыць наступным: 
паколькі большасць сялян на Мазыршчыне займалася сельскай гаспадаркай, то гэты 
занятак не мог служыць дыферэнцыяльнай прыкметай чалавека.  
Такім чынам, асновы прозвішчаў жыхароў Мазыршчыны, якія паходзяць ад 

агэнтыўна-прафесійных назваў, змяшчаюць разнастайныя па значэнні і паходжанні 
апелятывы. Такая лексіка, адлюстраваная ў антрапонімах жыхароў Мазырскага 
Палесся, з’яўляецца, у асноўным, агульнанацыянальнай. Сярод запазычанняў ёсць 
словы з украінскай, польскай, нямецкай, старажытнаяўрэйскай моў, што тлумачыцца 
асаблівасцямі грамадска-палітычнага развіцця і геаграфічнага становішча рэгіёна. 
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В. Шур (Мазыр, Беларусь) 
СЕМАНТЫЧНА ПРАЗРЫСТЫЯ ОНІМЫ ЯК СРОДКІ СТВАРЭННЯ 

СІМВАЛАЎ І КАЛАМБУРАЎ У МАСТАЦКІХ ТВОРАХ 
У некаторых уласных імёнах у мастацкіх тэкстах выразна выяўляецца падтэкст, у 

такіх адзінках, апрача намінацыйна-ідэнтыфікуючай функцыі, на фоне шырокага 
ўспрыняцця твора сінтэзуюцца іншыя якасці, асацыяцыі абумоўленыя аўтарскай 
задумкай: найчасцей у такіх онімах ажыўляецца сутнасць іх апелятываў, якая 
дапаўняецца фактарамі падсвядомымі, інтуітыўнымі, а ў некаторых выпадках нават 
вызначальнымі для спасціжэння аўтарскай задумы, фантазіі. Асабліва гэта ўласціва 
старажытным дахрысціянскім імёнам тыпу Вера, Надзея, Людміла Уладзімір, 
Славамір, Святаслаў, Вячаслаў і інш., якія пісьменнікамі выбіраюцца мэтанакіравана 
для стварэння каламбураў, мастацкага сімвалізму.  
Празрыстасць апелятываў, зразумеласць семантыкі некаторых уласна славянскіх 

імёнаў, іх аманімічнасць з агульнымі адзінкамі дае падставу выкарыстоўваць іх у 
якасці кампанентаў каламбураў – своеасаблівай «гульні слоў», калі апелятыў, ад якога 
ўтвораны онім, і ўласнае імя гучаць аднолькава і па-свойму абыгрываюцца, ствараючы 
мастацкі вобраз. Так, у паэме Святланы Басуматравай «Вера Харужая» супастаўляецца 
імя Вера, якое ў гэтым кантэксце набыло значэнне меліяратыўнага оніма-сімвала, і 
агульны назоўнік вера: Трывога сяброў, Што паліцыя гойсае, За «Веркай» 
бясстрашнай Ідзе па слядах, І вера, што ты, Беларусь мая мужная, Не будзеш 
дзяліцца На захад і ўсход... Я – Вера, я Вера, Я – Вера Харужая (бяссмертная вера) У 
бяссмертны народ. Паўтор, ампліфікацыя амонімаў – уласных і агульных назоўнікаў – 
гучыць лейтматывам і дапамагае стварыць у чытача ўяўленне ўпэўненасці і 
пераканання ў тым, што ўчынкі і справы Харужай увасабляюць ідэю яднання 
беларускага народа ў адзіную краіну і яго перамогі ў змаганні з ворагамі. Параўн.: у 
ТСБМ вера – упэўненасць у чым-небудзь у здзяйсненні, ажыццяўленні чаго-небудзь; 
перакананне ў дадатных якасцях каго-небудзь. 
Эстэтычнымі крытэрыямі і асацыятыўнымі канатацыямі, напрыклад, тлумачыць 

А. Бельскі сімвалічны псеўданім паэтэсы Гертруды Пятроўны Сакаловай – Вера Вярба. 
На яго думку, ён падкрэслена сціплы, але вельмі беларускі і адмысловы. Ёй, 
народжанай на Віцебшчыне ў ваенны час, 14 студзеня 1942 года, была патрэбна, як і 
іншым дзецям вайны, вера – у сябе, у жыццёвыя і духоўныя сілы, у будучыню. Без 
гэтага, напэўна, немагчыма знайсці свой шлях у літаратуру, пасадзіць і выгадаваць 
уласнае дрэва ў вялікім паэтычным садзе [Бельскі 2002, с. 5]. Такім чынам, паэтэса, 
абыгрываючы семантыку агульнага назоўніка вера, – упэўненасць у чым-небудзь, у 
здзяйсненні чаго-небудзь і такога ж уласнага жаночага імя ў спалучэнні з 
антрапонімам Вярба, тыповага для беларусаў, які ўзыходзіць да аднайменнага 
апелятыва вярба – дрэва, якое ва ўсходніх славян сімвалізуе росквіт, ажыўленне 
прыроды, стварыла жыццясцвярджальную антрапаформулу, якая вызначала яе творчае 
крэда. Дапаўняе канатацыйную сутнасць гэтага сімвалічнага спалучэння кагезія – 
унутрытэкставая сувязь блізкіх гучаннем адзінак (Вера Вярба), якія разам памацняюць 
і актывізуюць прыхаваную семантыку онімаў, дапамагаючы чытачу (слухачу) аднавіць 
некалі існуючую генетычную роднасць кампанентаў псеўданіма.  
У онімах-сімвалах, створаных калектыўным розумам народа (фальклорныя творы), 

а таксама пісьменнікамі, акумулюецца вялікая колькасць разнастайных асацыяцый, 
пачуццяў, эмоцый. Таму, напрыклад, у мастацкіх тэкстах словы зязюля, бусел, хата, 
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сокал, балота, вярба, крыж, колас, серп і інш. не проста моўныя адзінкі, а свайго роду 
ўмоўныя абазначэнні пэўных фактаў, з’яў рэчаіснасці, якія характарызуюцца 
ўстойлівасцю, традыцыйнасцю пераносаў значэнняў. Прычым у сімвалах перанос 
значэння адбываецца праз мастацкі вобраз, які нечым нагадвае гэту з’яву: Параўн.: дуб 
– сімвал моцы, а таксама сілы і мудрасці; зязюлька – сімвал самотнай жанчыны; рака 
Дунай – сімвал разлукі і г.д. [Садоўская 2002, с. 69]. Так, выкарыстоўваючы сімвалічна 
празрысты патэнцыял айконіма Хатынічы, Леанід Левановіч у рамане "Палыновы 
вецер" (назва таксама сімвалічна выразная: расліна чарнобыль – разнавіднасць палыну. 
– В.Ш.) малюе трагічны воблік тыповага беларускага паселішча, якое апынулася ў 
гарніле Чарнобыльскай катастрофы: Пракляты Чарнобыль! Адкуль ты зваліўся на 
нашу галаву?…Глыбокая цішыня стаяла над Хатынічамі, засыпанымі радыёнуклідамі. 
Зямля свяцілася імі, акурат мільёнамі светлячкоў. Блішчастае зорнае неба 
паварочвалася, быццам кола на восі, вакол непарушнай Палярнай зоркі… [Полымя – 
2005. – № 3. – с.21]. 
Айконім Хатынічы – роднасны з назоўнікам хата, якім у нашай мове традыцыйна 

называюць асноўную сялянскую пабудову з бярвёнаў, а таксама асобны сялянскі двор, 
гаспадарку і інш. Ад гэтага слова ў беларускай мове ўтворана мноства назоўнікаў, 
прыметнікаў, словазлучэнняў, што перадаюць адметныя, самыя розныя асаблівасці 
ўкладу жыцця беларусаў: хатка, хатні, хатнія, хатулёк, хатыль, хаціна, хацінка, 
хацішча, хатні скарб, хатняя гаспадыня і інш., фразеалагізмы: адбіцца ад хаты; 
выносіць смецце з хаты; чым хата багата; як у сваёй хаце і інш. Таксама багатай 
гамай дэрывацыйных варыянтаў беларускіх айконімаў вызначаюцца тыя, што 
роднасныя з апелятывам хата і засведчаны ў слоўніках Я. Рапановіча ў розных 
рэгіёнах Беларусі: Хаткі, Хатынь, Хатыні, Хатуча, Хатаўня, Хатыжын, Хатулічы і 
інш. Павялічваецца сімвалічна патэнцыял айконіма Хатынічы і тым, што семантычна і 
асацыятыўна ён пераклікаецца з такім канатацыйна ўзбагачаным айконімам, як 
Хатынь– трагічна-сімвалічнай назвай, вядомай усяму свету. Параўн.: хата → Хатынь 
→ Хатынічы. Такія онімы блізкія не толькі паходжаннем, яны ў творах літаратуры 
адметныя інтэртэкстуальныя кампаненты, праз якія выразна перадаецца дыялагічнасць 
мастацкага тэксту, узбагачаная трагічным сімвалізмам. 
Каламбуры шырока выкарыстоўваюцца ў сяброўскіх жартах, віншаваннях, дасціпна 

перадаючы шчырасць пачуццяў. Так, у пасланні-віншаванні У. Караткевіча з нагоды 
дня нараджэння Вячаслава Рагойшы паэт стварае каламбур, выкарыстоўваючы ў 
чатырохрадкоўі з’яву амафоніі – абыгрывае асабовае ўласнае імя Слава (гутарковы 
варыянт ад язычніцкага княжацкага імя Вячаслаў – той, хто памнажае славу – В. Ш.) і 
фразеалагізм: на славу – вельмі добры, цудоўны, надзвычайны: Каня і падкову мы 
дорым сягоння У дзень нараджэння для нашага Славы: Каня – каб заўсёды любіў ты 
Пагоню, Падкову – на шчасце, на вечнасць, на славу [ЛіМ, 2002, 14.06, с. 13]. Між 
іншым, віншаванне было ўручана юбіляру з выявай галавы каня і падковы. Памацняе 
мастацкае ўспрыняцце віншавання ампліфікацыя спалучэнняў на шчасце, на вечнасць, 
на славу, якімі завяршаецца твор-мініяцюра. Стварэнне каламбура, пабудаванага на 
амафоніі ўласнага асабовага імя і фразеалагізма ...для нашага Славы.., на вечнасць, на 
славу з’яўляецца яскравым прыкладам майстэрства паэта і сведчаннем неабмежаваных 
магчымасцей багацця мовы фальклору і мастацкай літаратуры, умелага карыстання імі 
паэтамі.  
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Каламбурна збліжаюцца і асацыятыўна абыгрываюцца ў наступных паэтычных 
радках паэмы Я. Коласа «На шляхах волі» прыметнік кірпаты (пра нос, задраты ўгору) 
і аронім Карпаты (Карпацкія горы – горная сістэма ў Еўропе. – В.Ш.): Вось хоць бы 
Ягадкін кірпаты – Хадзіў пад Львоў і пад Карпаты. Прыйшоў з Георгіем назад. А. дзе 
ён зараз, воін гэты, Любімец роты, весялун, Што ўмеў кранацца чуткіх струн. І 
падкаціцца да кабеты? Ён не адной з іх быў прыгрэты, Спрыяў ім даўні бог Пярун [К-
с, X, с.428]. 
Гэты кантэкст – узор умелага і эфектыўнага ўжывання онімаў з мэтай стварэння 

розных мастацкіх умоўнасцей і прыёмаў ажыўлення канатацый у анамастычных 
адзінках. Так, семантычна меліяратыўны патэнцыял прозвішча ўдалага салдата 
Ягадкіна рэалізуецца не толькі праз семантыку апелятыва ягадка – ласкавая назва 
чалавека (напрыклад: Паплач, ягадка, і табе лягчэй стане…(З. Бядуля), а і аўтарскай 
перыфразай любімец роты; кантэкстуальнымі словамі-сінонімамі да яе воін, весялун, 
падпраўленым фразеалагізаваным спалучэннем (умець) падкаціцца да кабеты, тое ж, 
што і падбіваць клінкі – заляцацца да каго-небудзь; спрыяў Ягадкіну і Пярун – у 
паганскай міфалогіі Бог грому і маланкі. Такім словаўжываннем Я. Колас 
інтэртэкстуальна ўзнаўляе класічную перыфразу любімец багоў – пра вешчуна з 
гістарычнай балады А. Пушкіна “Песня пра вешчага Алега”; ужыта ў гэтым кантэксце і 
аўтарскае перыфразаванае пажаданне прыйсці з Георгіем – быць узнагароджаным 
Георгіеўскім крыжам. У творах Я. Коласа (апавяданне “У тыле Дзянікіна”, паэме “На 
шляхах волі”) імя Георгій выкарыстана і як онім-фалеронім – назвы Георгіеўскага 
крыжа, які быў зацверджаны ў царскай Расіі ў канцы ХYІІІ ст. для ўзнагароджання 
афіцэраў і салдат за воінскую доблесць. У асобных выпадках Я. Колас гэты фалеронім 
выдзяляе двукоссем, сігналізуючы такім спосабам пра яго кантэкстуальна-абумоўленае 
выкарыстанне ў мастацкім творы: Ну што ж? Віншую, брат! З “Георгіем” варочайся 
назад” [К-с, X, с.219]. Гэта і яскравы прыклад апелятывацыі оніма па ўзору: уласнае 
імя → разнавіднасць узнагароды: Георгій → ордэн. У такіх адзінках, як заўважана 
даследчыкамі, у выніку экспрэсіі і семантычнай трансфармацыі оніма адбываецца яго 
тыпізацыя, а часам і сімвалізацыя як адна з умоў дэанімізацыі, якія ўзнікаюць 
дзякуючы суаднесенасці такіх эстэтычных і лінгвістычных катэгорый, як мастацкае імя 
і характар, імя і падзея, імя і сацыяльны тып, імя і час, якія адлюстраваны ў творы. 
Параўн.: Туляга→ туляга; Булак-Балаховіч→ балаховец→ балахаўшчына; Фрыц → 
фрыц. 
Нібы інтуітыўнае прадчуванне самай вялікай тэхнагеннай аварыі ХХ ст., якая 

абрынулася на нашу радзіму, – Чарнобыльскай катастрофы, сімвалічна для нас, 
сучаснікаў, прагучалі ў 20-ыя гады ХХ ст. наступныя радкі Уладзіміра Дубоўкі: О 
Беларусь, мая шыпшына, зялёны ліст, чырвоны цвет! У ветры дзікім не загінеш, 
чарнобылем не зарасцеш. Праз назву расліны чарнобыль у гэтым кантэксце пры 
сучасным прачытанні алюзійна ўзнаўляецца сумна вядомы ўсяму свету айконім 
Чарнобыль як сімвал трагічнага ўвасаблення самай вялікай тэхнагеннай катастрофы 
ХХ ст. Паэт у той час уяўляў нашу радзіму ў алегарычным вобразе шыпшыны (ружы) – 
садовай кустарнікавай расліны з пышным квеценем. Шыпшына – каралева кветак, у 
расліннай іеархіі яна ва ўсе часы мела асаблівы статус: выступала як сімвал прыгожай 
жанчыны, а яе калючасць – увасабленне перашкод, што стаяць на шляху да ідэальнага 
высокага, дасканалага, прыгожага. Яна таксама сімвал дзявоцкасці, хараства, росквіту і 
інш [Міфалогія: Энцкл. 2006., с. 432]. 
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Ужываючы ў гэтым творы кантэкстуальныя перыфразы мая шыпшына, зялёны 
ліст, чырвоны цвет як адпаведнікі да этнатапоніма Беларусь, У. Дубоўка такім 
алегарычным выкарыстаннем увасабляў нашу радзіму праз тагачасную сімволіку, 
засведчаную ў Дзяржаўным сцягу БССР, на якім пераважалі чырвоны і зялёны колеры. 
Параўн.: шыпшына або ружа (чырвоная) – непераўзыдзеная дасканаласць. У 
беларускай народнай традыцыі ружа (шыпшына) мае сталы эпітэт “чырвона”. 
Сімвалічна ўзбагачаны патэнцыял некаторых празрыстых па семантыцы 

прозвішчаў выяўляецца ў эпіграмах, шаржах, у якіх аўтары найчасцей абыгрываюць 
унутраную сутнасць онімаў, абуджаючы рэальную семантыку апелятываў, ад якіх 
утворана прозвішча. Так, паэт У. Мазго ў пародыі на творчасць Юркі Голуба ўдала 
агаляе ўнутраны змест яго прозвішча: Сын зямлі І небасхілу, Ён адчуў у крылах сілу. І 
ўзлятае Так высока Юрка Голуб, Быццам сокал. Апелятыў гэтага оніма ў беларускім 
фальклоры надзвычай канатацыйна насычаны. Паводле народных павер’яў, голуб – 
святая, божая птушка; людзі спрадвеку верылі, што душа добрага чалавека адлятае 
белым галубком; у песеннай творчасці беларусаў ён сімвал вернасці ў каханні, 
пяшчотных дачыненняў у сям’і. “Як галубкі” – азначае суладна, палюбоўна; голуб – 
таксама ўвасабленне чысціні, лагоднасці, дабрыні [Міфалогія: Энцкл. 2006., с.122]. 

 Параўнаннем як сокал паэт мэтанакіравана ажыўляе фальклорную традыцыю, 
паводле якой назва гэтай птушкі ўспрымаецца як арнітонім-сімвал, якім у народзе 
прадказваецца поспех, дасягненне пэўнай мэты, служыць характарыстыкай 
сапраўднага мужчыны. У прыведзеных вершаваных радках сокал– яшчэ і лексема-
актуалізатар да прозвішча паэта, якая ўжываецца для стварэння настрою ўзнёсласці, 
урачыстасці. У такой меліяратыўнай антрапаформуле Юрка Голуб – сокал дамінуе 
канатацыйны кампанент. Інакш кажучы, Юрка Голуб –сокал – гэта ўскладненая 
параўнаннем міфапаэтычная арнітаметафара для абазначэння таленавітага паэта, 
створаная на свядомым аднаўленні ўсталяваных і традыцыйных асацыяцый птушак і 
людзей, а таксама вынік адметнага ўвасаблення народнага мужчынскага пачатку ў 
міфапаэтычнай творчасці беларусаў (лексемы сокал, арол, голуб (галубок) у 
фальклорных творах у дачыненні да юнакоў, мужчын служаць яскравымі алюзіямі, 
якія выклікаюць павагу, шанаванне, захапленне за асобамі, каго ў соцыуме называюць 
сокалам, арлом, што адзначаецца ў працах даследчыкаў усходнеславянскага 
фальклору. Дарэчы, у фальклорных творах імя Юрка таксама канатацыйна 
ўзбагачанае, як і некаторыя іншыя імёны. Параўн.: Міхайла – непаваротлівы, 
няўклюдны работнік або зяць. Юрка – бесклапотны весялун (у беларусаў ёсць нават 
народны танец “Юрачка”) і інш. Памацняюць кантэкстуальную выразнасць гэтых 
онімаў і іншыя мастацка-выяўленчыя адзінкі: аўтарская перыфраза (сын зямлі і 
небасхілу), словазлучэнні, уласцівыя “высокаму” стылю (адчуў у крылах сілу, узлятае 
высока). У маўленні, асабліва ў паэзіі, метафары арнітанімічнага зместу, якія 
засноўваюцца на шматлікіх асацыятыўных сувязях птушак і людзей, адны з самых 
моцных экспрэсіўных сродкаў і, на думку даследчыкаў, характарызуюцца яркай 
вобразнасцю і канатацыйнай насычанасцю. У кола якасцяў і ўласцівасцяў, якія 
прыпісваюцца чалавеку па аналогіі з якасцямі птушак, уключаюцца прыгажосць, 
смеласць, мужнасць [Яскевіч 2002, с. 122]. 

Прынятыя скарачэнні 
К-с. – Колас Я. Збор твораў: У 14 т. – Мінск: Маст. літ., 1973–1978. 
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В. Шчэрбін (Мінск, Беларусь) 
КАНЦЭПТУАЛЬНАЯ АСНОВА МОЎНАЙ КАРЦІНЫ  

СВЕТУ БЕЛАРУСАЎ 
Тэрмін карціна свету запазычаны лінгвістыкай з прыродазнаўчых навук, дзе ён 

з’явіўся яшчэ ў пачатку 1960-х гг. Спачатку гэты тэрмін выкарыстоўваўся 
прыродазнаўцамі для абазначэння дысцыплінарных праграм навукі і ў залежнасці ад 
сферы выкарыстання меў выгляд ці то фізічнай карціны свету, ці то біялагічнай ці то 
яшчэ якой-небудзь. Потым для абазначэння глабальнай даследчыцкай праграмы навукі 
філосафамі, метадолагамі і навуказнаўцамі стаў ўжывацца тэрмін агульнанавуковая 
карціна свету [1]. 
Пасля запазычання гэтага тэрміна лінгвістыкай ён атрымаў выгляд моўнай ці 

наіўнай карціны свету. Расійская даследчыца Е.В. Урысон дае наступнае тлумачэнне 
гэтай тэрміналагічнай трансфармацыі: “Моўную карціну свету прынята 
супрацьпастаўляць навуковай. Адрозненне паміж моўнай і навуковай карцінамі свету 
асабліва яскрава выяўляецца пры аналізе тых слоў натуральнай мовы, якія 
выкарыстоўваюцца ў якасці навуковых тэрмінаў, параўн. зорка, вада, святло, цяпло, 
гарэнне, вышыня, кропка, лінія і г.д. Хаця значэнне навуковага тэрміна развілося, 
“вырасла” са значэння звычайнага слова, аднак тэрмін вызначаецца ў сістэме 
навуковых паняццяў, а яна бывае вельмі далёкай ад сістэмы лексічных значэнняў, 
замацаваных ў натуральнай мове. ... Наіўную карціну свету прынята інтэрпрэтаваць як 
адлюстраванне штодзённых (абывацельскіх, побытавых) уяўленняў аб свеце. Іншымі 
словамі, лічыцца, што мова адлюстроўвае нашыя самыя звычайныя, штодзённыя 
ўяўленні аб тым ці іншым аб’екце (сітуацыі)” [2]. 
Трэба сказаць, што і на гэтым працэс асваення лінгвістыкай тэрміна карціна свету 

не спыніўся, і поруч з тэрмінам моўная ці наіўная карціна свету сталі 
выкарыстоўвацца і іншыя блізкія па зместу тэрміны: моўная мадэль свету, 
канцэптуальная мадэль свету і інш. Дарэчы, адрозненне паміж памянёнымі мадэлямі, 
на думку Ю.М. Каравулава, заключаецца ў тым, што “асноўнымі элементамі, якія 
складаюць першую, з’яўляюцца семантычныя палі, тады як канцэптуальная мадэль 
складаецца з адзінак больш высокіх узроўняў – груп і звышпаняццяў, што ўяўляюць 
сабой “канстанты свядомасці” [3]. У поўнай адпаведнасці з такім дыхатамічным 
падыходам Ю.М. Каравулавым адрозніваюцца лінгвістычныя паняцці (у мове) і 
лагічныя, канцэптуальныя паняцці (у навуцы), а тэрміну карціна свету даецца 
наступнае азначэнне: “Узяты ў сваёй сукупнасці, увесь канцэптуальны змест дадзенай 
мовы і складае карціну свету” [4]. 
Хаця сярод даследчыкаў, якія вывучаюць працэс адлюстравання ў мове з’яў 

навакольнага свету і нацыянальнай культуры, можна назваць нямала і такіх, што 
абыходзяцца без падкрэсленага супрацьпастаўлення значэнняў агульнаўжывальных 
слоў і лагічных паняццяў навуковых тэрмінаў. У прыватнасці, сусветна вядомая 
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польская даследчыца Ганна Вяжбіцкая ў сваёй манаграфіі “Разуменне культур праз 
пасрэдніцтва ключавых слоў” (1997) адзначае, што “некаторыя словы могуць 
аналізавацца як цэнтральныя кропкі, вакол якіх арганізаваны цэлыя галіны культуры. 
Карпатліва даследуючы гэтыя цэнтральныя кропкі, мы, магчыма, будзем у стане 
прадэманстраваць агульныя арганізацыйныя прынцыпы, якія надаюць структуру і 
звязнасць культурнай сферы ў цэлым і якія часта маюць вытлумачальную сілу, што 
распаўсюджваецца на цэлы шэраг галін” [5]. 
Вось чаму, нягледзечы на тое, што сёння асобнымі даследчыкамі выразна 

размяжоўваюцца паняцці моўная карціна свету і канцэптуальная карціна свету [6], мы 
палічылі магчымым разглядаць канцэптуальную аснову моўнай карціны свету, 
паколькі такі падыход падкрэслівае агульнасць арганізацыйных прынцыпаў будовы як 
моўнай, так і экстралінгвістычнай рэчаіснасці. На наш погляд, такая канцэптуальная 
аснова моўнай карціны свету складаецца з некалькіх соцень ці нават тысяч базавых 
канцэптаў. На сённяшні дзень існуе некалькі дзесяткаў азначэнняў тэрміна канцэпт, 
многія з якіх ужо аналізаваліся ў нашых артыкулах [7]. Таму мы прывядзем у якасці 
прыкладу толькі адно з найноўшых азначэнняў канцэпта: “гэта семантычнае ўтварэнне, 
якое адзначана лінгвакультурнай спецыфікай і якое тым ці іншым чынам характарызуе 
носьбітаў пэўнай этнакультуры” [8]. Гэта азначэнне можна дапоўніць звесткамі аб тым, 
што канцэпт з’яўляецца галоўным аб’ектам і адзінкай даследавання не толькі ў рамках 
лінгвакультуралогіі [9], але і ў рамках кагнітыўнай лексікалогіі [10], 
лінгваканцэпталогіі [11], агульнай і спецыяльнай канцэптаграфіі [12] і шэрага іншых 
дысцыплін. 
Такая падкрэсленая ўвага да вывучэння канцэптаў з боку прадстаўнікоў самых 

розных навуковых дысцыплін абумоўлена надзвычай шырокім спектрам практычных 
выкарыстанняў выяўленых базавых канцэптаў. Так, яны выкарыстоўваюцца сёння для 
структурыравання вучэбнага матэрыялу ў падручніках [13], што значна аблягчае 
засваенне навучэнцамі гэтага матэрыялу. Алфавітныя пералікі канцэптаў выступаюць 
арганізацыйнай асновай рознатыповых культуралагічных слоўнікаў [14; 15; 16]. 
Шляхам фарміравання адпаведных канцэптасфер ажыццяўляецца мэтанакіраваная 
канцэптуалізацыя найноўшых напрамкаў эканамічнай думкі [17]. Нарэшце, менавіта 
канцэпты ляжаць у аснове камп’ютарных сістэм несанкцыянаванага сачэння за 
электроннымі сродкамі камунікацый (назавем, для прыкладу, амерыканска-
брытанскую сістэму “P-415 Echelon” [18]). 
Сказаным вышэй тлумачыцца пільная патрэба ў выяўленні канцэптуальнай асновы 

і для апісання такіх культуралагічных з’яў, як беларускае бачанне навакольнага свету, 
беларуская нацыянальная культура і інш. На наш погляд, каб задаволіць гэту патрэбу, 
неабходна адказаць на шэраг пытанняў. Першае пытанне: з канцэптаў якіх тыпаў 
павінна складацца канцэптуальная аснова моўнай карціны свету беларусаў? Вывучэнне 
багатых набыткаў расійскай, заходнееўрапейскай і амерыканскай лінгваканцэпталогіі 
паказвае, што такая канцэптуальная аснова павінна ўключаць канцэпты, як мінімум, 
трох тыпаў: а) універсальныя філасофскія канцэпты (праўда, ісціна, доўг, абавязак, 
свабода, дабро, зло і да т.п. [19]); б) агульнанавуковыя [20] і вузкагаліновыя навуковыя 
канцэпты [21; 22; 23]; в) унікальныя этнакультурныя канцэпты (напрыклад, рускія 
канцэпты тоска і удаль молодецкая [24]). 
Другое пытанне: якую колькасць канцэптаў павінна аб’ядноўваць у сабе 

канцэптуальная аснова моўнай карціны свету беларусаў? Аўтары разнамоўных 
канцэптуарыяў (слоўнікаў канцэптаў) адказваюць на гэта пытанне па-рознаму. Так, 
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акадэмік РАН Ю.С. Сцяпанаў апісаў каштоўнасці рускай культуры пры дапамозе 69 
канцэптаў [25]. У сваю чаргу, двухтомны індэкс “Сінтапікон”, які дадаецца да 60-
томнага збору з 517 прэцэдэнтных тэкстаў пад агульнай назвай “Вялікія кнігі заходняй 
цывілізацыі”, групуе змест гэтых тэкстаў паводле 3020 “рэвалюцыйных ідэй”, якія 
найбольш паўплывалі на развіццё заходняга свету [26]. Аднак найбольш узважаным 
нам падаецца адказ на гэта пытанне, дадзены акадэмікам РАН Н.Ю. Шведавай: 
“Шматгадовае франтальнае вывучэнне вялікіх масіваў літаратурнай і калялітаратурнай 
лексікі новага часу, якая ахоплівае тры стагоддзі, дазволіла зрабіць вывад аб існаванні 
нейкіх лексічных адзінак, вакол якіх групуюцца адзінкі, што ім спадарожнічаюць. 
Такіх асноўных адзінак параўнальна нямнога; аднак задача злічэння іх – не задача 
мовазнаўца, паколькі гэтыя асноўныя адзінкі не адарваць ад паняцця, якое стаіць за 
німі і якое прыцягвае да сябе адзінкі неасноўныя, спадарожныя” [27]. Памянёныя 
вышэй асноўныя лексічныя адзінкі Н.Ю. Шведава называе канцэптамі [28]. 
Трэцяе пытанне: якім чынам павінны выяўляцца канцэпты, з якіх будзе складацца 

канцэптуальная аснова моўнай карціны свету беларусаў? Адказы на гэта пытанне нават 
у рамках адной культурнай традыцыі могуць быць даволі розныя. Напрыклад, расійскі 
даследчык Ю.М. Каравулаў выявіў звыш 1500 дэскрыптараў (канцэптаў) “метадам 
кампіляцыі класіфікацыйных схем найбольш буйных ідэаграфічных слоўнікаў розных 
моў” [29]. Аднак праведзенае намі параўнанне зместу выяўленага Ю.М. Каравулавым 
пераліку дэскрыптараў з рэестрам больш позняга рускага лінгвакультуралагічнага 
слоўніка [30] паказвае, што па-за рамкамі ўказанага пераліку дэскрыптараў засталася 
пераважная большасць унікальных рускіх канцэптаў (такіх, як водяной, домовой, 
кикимора, колобок, леший, палочка-выручалочка, русалка, собачиться і інш.), без якіх 
немагчыма ўявіць сабе канцэптуальную аснову моўнай карціны свету рускіх. 
На наш погляд, больш надзейным шляхам выяўлення базавых канцэптаў, якія 

будуць пакладзены ў аснову моўнай карціны свету беларусаў, з’яўляецца 
ажыццяўленне кантэнт-аналізу, лексіка-статыстычнага і сінтагматычнага аналізаў 
матэрыялу прэцэдэнтных беларускіх тэкстаў. Гэта вельмі працаёмісты шлях і ў 
Беларусі зроблены толькі першыя крокі па гэтаму шляху. Можна, у прыватнасці, 
назваць артыкулы Л.С. Кныш [31], І.С. Лісоўскай [32], А.У. Міхайлавай [33] і шэрага 
іншых даследчыкаў. Улічваючы існаванне значнай колькасці (многія дзесяткі тысяч) 
беларускіх прэцэдэнтных тэкстаў і выключную працаёмістасць выяўлення ў іх 
канцэптаў, неабходна далучыць да гэтай працы (апрацоўка беларускіх тэкстаў і 
выяўленне ў іх базавых канцэптаў) як мага большы лік кваліфікаваных даследчыкаў з 
розных НДІ і ВНУ Беларусі. У процілеглым выпадку добрых беларускамоўных 
канцэптуарыяў, у якіх будзе зафіксавана канцэптуальная аснова моўнай карціны свету 
беларусаў, мы прычакаем не скора. 
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БЕЛАРУСКАЯ ФРАЗЕАЛОГІЯ І ПАРЭМІЯЛОГІЯ  
НА СЛАВЯНСКІМ ФОНЕ 

М. Аляхновіч (Брэст, Беларусь) 
АМАНІМІЯ І ПОЛІСЕМІЯ Ў СІСТЭМЕ МОВЫ: 

ФРАЗЕАЛАГІЧНЫ ЯРУС 
Сэнсава-сістэмныя адносіны ўстойлівых адзінак фразеалагічнага яруса даўно 

знаходзяцца ў полі зроку лінгвістаў. Айчыннае мовазнаўства мае даволі сур’ёзныя 
даследаванні па парадыгматыцы і сінтагматыцы ў сістэме адзінак фразеалагічнага 
яруса, нямала грунтоўных прац, прысвечаных адносінам варыянтнасці, сінаніміі і 
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антаніміі, полісеміі і аманіміі ФА. І сярод усіх адзначаных, мабыць, пытанне аманіміі 
з’яўляецца найбольш спрэчным, найбольш неакрэсленым. 

1. Стаўленне даследчыкаў фразеалогіі да самой сутнасці фразеалагічных амонімаў 
неаднолькавае: ад поўнага адмаўлення аманіміі ў сістэме адзінак фразеалагічнага яруса 
да прызнання актывізацыі працэсу развіцця і афармлення аманімічных  пар 
фразеалагічных адзінак. Першая пазіцыя грунтуецца на тым, што ў большасці 
выпадкаў аманімічная пара (на матэрыяле сучаснай мовы) уяўляе сабою сэнсавую 
разнавіднасць адной і той самай устойлівай адзінкі, што непасрэдна акрэслілася на 
аснове полісемантычнага фразеалагізма. 
Для такога меркавання ёсць падставы: як адзначае аўтар “Фразеалагічнага слоўніка 

беларускай мовы” (у 2-х тамах) І.Я.Лепешаў, “прыкладна сёмая частка фразеалагізмаў, 
уключаных у Слоўнік [каля 6 тысяч – М.А.], належыць да мнагазначных [Лепешаў 
1993, 1, с. 21]. Прызнаючы распад полісеміі ФА за адну з прычын узнікнення ФА-
амонімаў, даследчык, тым не менш, са значнай асцярогай ставіцца да прызнання за 
такімі ФА статуса амонімаў: “у многіх выпадках першапачаткова не адчуваецца 
ўзаемасувязь паміж значэннямі (разяўляць рот ‘пачынаць гаварыць’ і ‘прагнуць, хціва 
жадаць чаго-небудзь’), на нагах (‘стоячы’ і ‘здаровы, не хворы’), і толькі праз 
унутраную форму, праз іх этымалагічны вобраз усведамляем, што гэта ўсё ж сэнсава 
роднасныя значэнні” [Лепешаў 1993, 1, с. 96]. 
Падобным чынам адмаўляецца факт аманімічнасці і шматлікіх іншых 

фразеалагічных адзінак – бабіна лета, калоць вочы, лоб у лоб, хоць рэпу сей, без духу... 
Таму, аманімія “ў цэлым не тыповая для фразеалогіі”, але пытанне пра “размежаванне 
аманімічных і полісемантычных фразеалагізмаў патрабуе далейшых тэарэтычных і 
практычных пошукаў” [Лепешаў 1993, 1, с. 98]. 
Прыхільнікі другой пазіцыі хоць і адзначаюць, што “амонімаў-фразем 

(фразеалагічных амонімаў) непамерна меней, чым амонімаў лексічных”) [Янкоўскі 
1981, с. 48], прызнаюць, што ў фразеалогіі, як і ў лексіцы, “многозначность смыкается 
с омонимией” [Шанский 1985, с. 43], таму “явление омонимии охватывает большее 
число фразеологизмов” [Татар 1992, с. 162]. 

2. Тэарэтычныя асновы фразеалагічнай аманіміі, як бачым, даволі няпэўныя, хаця 
на старонках грунтоўных прац знаходзім не адзін дзесятак прыкладаў фразеалагізмаў-
амонімаў. Па сведчанні Белы Татара, яму ўдалося “выявить 18 фразеологизмов, точнее, 
омонимичных пар” [Татар 1992, с. 161]. Што ж да падачы такіх адзінак у 
фразеалагічных даведніках, то тут сітуацыя яшчэ больш невыразная: амонімы або 
зусім не вылучаюцца, або падаюцца іх адзінкавыя прыклады. Як адзначае Лепешаў 
І.Я., у ФСБМ апісваюцца ў якасці амонімаў дзве пары, у ФСРЯ – тры пары, у ФСУМ 
няма ніводнага фразеалагізма-амоніма. У Прадмове да Слоўніка Лепешаў І.Я., 
гаворачы пра тэарэтычныя асновы сэнсава-сістэмных адносін у сферы фразеалогіі і 
прынцыпы адпаведнага афармлення матэрыялу ў фразеаграфічных артыкулах, 
адзначае: “асобныя выразы пададзены ў Слоўніку не як мнагазначныя, а як 
фразеалагізмы-амонімы. Так, зялёная вуліца1 ‘свабодны шлях, без перашкод і 
затрымак’ і зялёная вуліца2 ‘строй салдат са шпіцрутэнамі’ не маюць нічога агульнага ў 
сэнсавых адносінах, адрозніваюцца паміж сабой этымалагічна і па спалучальнасці з 
кантэкстам. Гэтак жа разыходзяцца па ўсіх параметрах і таму ацэньваюцца як амонімы 
адным словам1 (‘добры, варты ва ўсіх адносінах’; ужываецца пры назоўніку са 
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значэннем асобы) і адным словам2 (‘карацей кажучы, завяршаючы сказанае’; 
ужываецца ў значэнні пабочных слоў)” [Лепешаў 1993, 1, с. 22]. 
Падобная дыспрапорцыя паміж тэорыяй пытання і практыкай укладання 

адпаведных даведнікаў сведчыць пра тое, што сістэмныя адносіны аманімічнасці 
ўстойлівых адзінак фразеалагічнага яруса яшчэ не атрымалі належнага абгрунтавання і 
навуковай дыферэнцыяцыі. Выразна адчуваецца, што пытанне павінна разглядацца з 
улікам гістарычна-часавых змен у семантыцы ФА, з улікам спецыфікі ўзнікнення і 
станаўлення ФА і ў дыяхраніі, і ў сінхраніі. Такі падыход дапаможа акрэсліць саму 
дэфініцыю фразеалагічнага амоніма, вызначыць месца ФА-амонімаў у сістэме 
сэнсавых адносін паміж адзінкамі розных моўных ярусаў і г.д. 

3. Шляхі і спосабы ўзнікнення фразеалагізмаў-амонімаў таксама неаднолькавыя. 
Найчасцей даследчыкі называюць дзве прычыны: па-першае, гэта вынік распаду 
мнагазначнага фразеалагізма “из-за дифференциации соотносительных значений” 
(бел.: лоб у лоб – пра рух насустрач, сустрэчу ці пра сутычку пры такім руху і лоб у лоб 
– ‘аднолькавыя, дужыя, моцныя, рослыя’ (людзі); рус.: поставить на ноги – вылечить; 
поставить на ноги – воспитать; забегать вперед – начинать делать что-л. раньше 
времени; забегать вперед – льстиво вести себя, стараясь быть замеченным; укр.: 
зав’язати голову – выйти замуж; зав’язати голову – потерять голову, захлопотаться 
чем-л.) [Янкоўскі 1981, с. 48; Шанский 1985, с. 44; Демский 1985, с. 28]. 
Па-другое, фразеалагізмы-амонімы могуць узнікнуць у выніку “случайного 

совпадения по звучанию компонентов таких фразеологических оборотов, которые 
возникли совершенно самостоятельно и в разное время [Шанский 1985, с. 44]. Акрамя 
фразеалагізма “зялёная вуліца”, Шанский М.М. падае і адзінку протереть глаза 
‘проснуться’ и протереть глаза ‘промотаться’; показывать нос ‘появляться на очень 
короткое время’ и показывать нос ‘дразнить’ [Шанский 1985, с. 44]. 
Даследчык фразеалогіі ўкраінскай мовы Дземскі М.Ц. канстатуе, што 

фразеалагізмы-амонімы ўзнікаюць “преимущественно путем случайного совпадения 
их деривационных баз”, напрыклад, давати (дати) чосу – ‘очень сильно бить кого-л., 
успешно защищаясь’ і давати (дати) чосу – ‘успешно убегать, бежать’ [Демский 1985, 
с. 8]. 

4. У залежнасці ад таго, як узніклі і ўжываюцца ў сістэме мовы фразеалагізмы-
амонімы, праводзіцца іх класіфікацыйны падзел. Так, устойлівыя адзінкі, якія 
выпадкова супалі па гучанні і маюць адрознае паходжанне, кваліфікуюцца як 
гетэрагенныя амонімы, а тыя, што ўзніклі ў выніку разыходжання семантыкі 
мнагазначных фразеалагізмаў, – гамагенныя (аднародныя па сваім складзе і 
паходжанні) [Демский 1985, с. 8]. 
Янкоўскі Ф.М. выдзяляе таксама “ўласна фразеалагічныя амонімы, калі ў 

аманімічнай пары дзве фраземы, і няўласна фразеалагічныя, калі ў пары фразема і 
звычайнае, пераменнае словазлучэнне ці іншая сінтаксічная адзінка”: у абцугі ўзяць 
(браць) кагосьці – фразеалагізм, у абцугі ўзяць (браць) штосьці (кавалак металу, сталі, 
дэталь прылады, машыны) – словазлучэнне [Янкоскі 1981, с. 48]. 
Апошнія ўяўляюць сабой прыклад так званай “сумешчанай” аманіміі, якая 

праяўляецца паміж адзінкамі розных моўных ярусаў, у той час як першая характарызуе 
сэнсавыя адносіны паміж адзінкамі толькі фразеалагічнага яруса. 

5. У аб’ём вызначальнай дэфініцыі фразеалагічных амонімаў уключаюць звычайна 
такія паказчыкі, як супадзенне па гучанні, але адрознасць на паняційным узроўні і на 
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семантычным. Але пры такім акрэсленні ў гэтую групу, як слушна заўважае Лепешаў 
І.Я., “падпадаюць не толькі аманімічныя, але і ўсе мнагазначныя фразеалагізмы” 
[Лепешаў 1998, с. 95]. 
На думку Дземскага М.Ц., да фразеалагізмаў-амонімаў трэба аднесці тыя 

фразеалагізмы, якія маюць тоесныя кампанентны склад і структуру, але “являются 
носителями разных семем” [Демский 1985, с. 8]. 
Шанскі М.М. увязвае пытанне фразеалагічнай аманіміі з полісеміяй і адзначае 

абавязковую сэнсавую сувязь значэнняў мнагазначнай устойлівай адзінкі на ўзроўні 
“исходного и производного, прямого и переносного”. Калі такіх адносін паміж 
значэннямі аднолькавых па гучанні адзінак няма, то “перед нами – фразеологизмы-
омонимы”. Зыходзячы з гэтага, даследчык канстатуе, што фразеалагічныя амонімы – 
“это такие сверхсловные образования, которые состоят из фонетически идентичных 
компонентов, но имеют совершенно различные значения, не осознаваемые как 
исходное и производное” [Шанский 1985, с. 43-44]. 
І ўсё ж вызначэнне прычын узнікнення фразеалагічных амонімаў застаецца задачай 

вельмі няпростай, таму што, акрамя ўласна моўных фактараў, істотнае значэнне пры 
станаўленні гэтых адзінак мелі і маюць пазамоўныя (экстралінгвістычныя) фактары, 
улічыць якія ў гістарычна-часавым кантэксце не заўсёды можна. 
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В. Ананьева (Мінск, Беларусь) 
СТРУКТУРНА-СЕМАНТЫЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ НАЗОЎНІКАЎ ВАРОНА, 

БУСЕЛ, ЖУРАВЕЛЬ У БЕЛАРУСКІХ ПРЫКАЗКАХ І ПРЫМАЎКАХ 
Прыказкі і прымаўкі належаць да жанру вуснай народнай творчасці. Яны самыя 

пашыраныя творы фальклору, паколькі прыказкамі і прымаўкамі штодзень 
карыстаюцца сотні людзей, надаючы сваёй гаворцы большую вытанчанасць і яркасць. 
Адметнымі рысамі прыказак і прымавак з’яўляюцца ўстойлівасць, трываласць 

тэксту, набыццё імі характару пэўнага моўнага стэрэатыпу, або клішэ. Аднак “мы так 
прывыклi да прастаты, сэнсавай празрыстасцi, даступ-насцi выкарыстання прыказак i 
прымавак, так часта iх чуем i карыстаемся iмi самi, што нават не задумваемся, якi гэты 
самабытны, дзiвосны i не такi просты, як здаецца на першы погляд, фальклорны жанр.” 
[7, с.203] 
Трэба, аднак, мець на ўвазе, што прыказкі, калі іх разглядаць з се-мантычнага боку, 

далёка не аднатыпныя моўныя адзінкі. Тут выразна вы-лучаюцца тры групы прыказак. 
[3, с.6] 
Пераважная большасць прыказак (п е р ш а я група) мае алегарычны сэнс, г. зн. у іх 

гаворыцца пра адно, а маецца на ўвазе зусім іншае. Напрыклад, у прыказцы ”Куй 
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жалеза, пакуль гарачае” зусім не пра жалеза ідзе размова; сэнс прыказкі — 'спяшайся 
рабіць што-небудзь, пакуль не позна' ці 'карыстайся момантам'.  
Д р у г а я група аб'ядноўвае прыказкі, у якіх няма поўнага пераасэн-савання ўсіх 

кампанентаў. Частка слоў такіх прыказак захоўвае свае літа-ральнае значэнне. Так, у 
прыказцы “Не такі чорт страшны, як яго малююць“ іншасказальны сэнс маюць толькі 
словы чорт і малююць; агульны сэнс прыказкі — 'не так страшна на самай справе, як 
здаецца'. 
Ёсць і т р э ц я я група прыказак. Яны наогул заўсёды ўжываюцца толькі ў прамым 

значэнні і не патрабуюць тлумачэння. Агульны сэнс кожнай такой прыказкі вынікае з 
прамых значэнняў яе слоў-кампанентаў, напрыклад: ”Госць госця ненавідзіць, а 
гаспадар абодвух”; “Век жыві — век вучыся”. 

 Аналіз назоўнікаў ў беларускіх прыказках і прымаўках са значэннем ‘назвы 
птушак’ паказвае, што найбольш частотнай па ўжыванні ў гэтай тэматычнай групе 
з’яўляецца лексема варона. У “Тлумачальным слоўніку беларускай мовы” даюцца 
наступныя значэнні назоўніка варона[6, т.1, с.221]: 

1. Птушка сямейства крумкачовых з чорна-шэрым або чорным апярэннем; 
2. Перан.Разм. Пра нерастаропнага, нехлямяжага чалавека. 
У прыказках і прымаўках са значэннем ‘назвы птушак’ назоўнік варона мае 

пераноснае значэнне. Напрыклад: Вароны крукаюць, падла чуюць; Абы падла, вароны 
назлятаюцца; Куды вароне не ляцець, а падаль кляваць; Варона скажа, што сыр, да й 
з’есць; Варона малая, а рот шырокі мае. 
Як бачым, гэтым прыказкам уласцівы пераносны сэнс і асацыятыўнасць. Гэта 

тлумачыцца тым, што людзі, з найдаўнейшых часоў блізка сутыкаючыся з прыродай, 
праявілі тонкую назіральнасць і добра вывучылі норавы розных звяроў і птушак. 
Набытыя веды, вопыт пераходзілі ў сталыя славесныя формулы, што пераходзілі як 
практычная і духоўная спадчына да наступных пакаленняў. З цягам часу рысы, 
падгледжаныя ў жывёл і птушак, пачалі адыгрываць ролю вобразных асацыяцый, 
аналогій пры характарыстыцы чалавека, яго якасцей, заган. Так дайшлі да нас 
прыказкі: 

- Адна варона з кола, другая на кол (‘заўсёды знойдуцца ахвотнікі заняць свабоднае, 
толькі што вызваленае месца на службе, рабоце і інш.’); 

- Варона скажа, што сыр, да й з’есць; Варона малая, а рот шырокі мае; Вароны 
крукаюць, падла чуюць (пра хцівага, прагнага чалавека). 
Такім чынам, з прыведзеных прыкладаў відаць, што ў беларускіх прыказках і 

прымаўках варона характарызуецца не з лепшага боку. Яна – увасабленне хцівасці, 
прагнасці, нядбайнасці і ўсіх тых дрэнных якасцей, якімі можа ахарактарывазаць 
неахайных людзей і людзей-разявак. Аднак, на самой справе, птушка варона не такая 
ўжо і благая. Аб гэтым сведчыць такая прыказка: Варона на балоце – будзе гаспадар на 
рабоце. 
У ёй схавана такая народная прыкмета: варона садзіцца на балота, калі з’явіліся 

купіны – гэта значыць, што падсохла зямля і можна пачынаць веснавыя работы. 
Лексема варона мае дастаткова шырокую спалучальнасць з іншымі часцінамі мовы. 

У беларускіх прыказках і прымаўках выяўлены наступныя валентнасныя мадэлі: 
1. Назоўнік + дзеяслоў (Вароны крукаюць, падла чуюць; Абы падла, вароны 

назлятаюцца; Куды вароне не ляцець, а падаль кляваць; Варона скажа, што сыр, да й 
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з’есць; Варона колькі не мыецца, усё роўна чорная, а гусь акунулася - і ўжо белая; 
Куды варона ляціць, туды яна і глядзіць); 

2. Назоўнік + прыназоўнік (Варона на балоце – будзе гаспадар на рабоце; Вароне ў 
вырай напрамкі, ды ніколі там не бывае); 

3. Злучнік + назоўнік (Куды варона ляціць, туды яна і глядзіць); 
4. Лічэбнік + назоўнік (Адна варона з кола, другая на кол). 
Зрэдку ў беларускіх прыказках і прымаўках ужываецца лексема бусел. У 

“Тлумачальным слоўніку беларускай мовы” даецца наступнае азначэнне гэтага 
назоўніка: 

‘Вялікая пералётная птушка з доўгай прамой чырвонай дзюбай і высокімі 
чырвонамі нагамі’. [6, т.1, с. 94] 
Лексема бусел з’яўляецца спрадвечна беларускай і ўжываецца ў многіх славянскіх 

мовах. [8, т.1, с. 45] 
У зборніку беларускіх прыказак і прымавак змяшчаецца толькі адна прыказка з 

назоўнікам бусел: Дзе бусел вядзецца – там шчаслівае месца. 
Бусел, паводле даўніх народных вераванняў беларусаў, лічыўся птушкай 

свяшчэннай. Згодна з легендай, ён некалі быў чалавекам, але за непаслушэнства бог 
ператварыў яго ў бусла. Той хаце, на якой або паблізу якой бусел ладзіць свае гняздо, 
ён нібы прыносіць шчасце. 
Як бачым, бусел, у адрозненні ад вароны, лічыцца птушкай свяшчэннай, таму нават 

у “Тлумачальным слоўніку беларускай мовы” падаецца толькі адзінае, прамое 
значэнне гэтага назоўніка. Ужыты ён у спалучэнні з дзеясловам (Дзе бусел вядзецца – 
там шчаслівае месца). 
Зрэдку ў беларускіх прыказках і прымаўках ужываецца назоўнік бацян, які мае тое 

самае значэнне, што і лексема бусел. [6, т.1, с.62]  
Як ужо адзначалася, у зборніку беларускіх прыказак і прымавак назоўнік бацян 

сустракаецца толькі аднойчы: Бацян глядзіць на ваду, а ўглядаецца пад ваду. 
Гэта прыказка ўжываецца як у прамым (вынікае з характару і спосабу харчавання 

бусла), так і ў пераносным значэнні (гаворыцца пра чалавека, які ў сваёй дзейнасці 
глядзіць далёка ўперад, шукаючы для сябе прыляцелі карысці). 
Лексема бацян, як і бусел, ужыта ў спалучэнні з дзеясловам (Бацян глядзіць на ваду, 

а ўглядаецца пад ваду). 
Часцей у беларускіх прыказках і прымаўках ужываецца назоўнік журавель. 
У прыказках і прымаўках лексема журавель ужываецца ў значэнні ‘вялікая 

балотная пералётная птушка з доўгімі нагамі і шыяй, з доўгай прамой дзюбай’[6, т.1, с. 
124]: Жураўлі паляцелі і палудзень забралі з сабою; Жураўлі прыляцелі, дзеўкі ашалелі; 
Cтанець жураўля за вераб’я.  
Сапраўды, здаўна ў беларускай народнай творчасці птушка журавель асацыіруецца 

з тугой і смуткам, таму што адлёт гэтых птушак азначае канец лета, цяпла. Аднак 
прылёт гэтых птушак вітаецца з радасцю і нават гумарам: Жураўлі прыляцелі, дзеўкі 
ашалелі. 
Гэта значыць, што зноў прыйшла вясна, а з ёю – і каханне. 
Ужыта лексема журавель у спалучэнні з дзеясловам у множным ліку: Жураўлі 

паляцелі і палудзень забралі з сабою; Жураўлі прыляцелі, дзеўкі ашалелі. 
Як бачым, амаль усе прыказкі і прымаўкі гэтай тэматычнай групы ўжываюцца як у 

прамым, так і ў пераносным значэннях. Народ назіраў за жыццём птушак і таму рысы, 
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якімі яны надзелены, пераходзілі на чалавека і такім чынам трапна характарызавалі 
яго. 
З разгледжаных прыкладаў вiдаць, што назоўнiкi беларускiх прыказак i прымавак 

характарызуюцца не толькi семантычнай устойлiвасцю, характэрнай для дыялектнага i 
нарматыўнага ўжывання, але i зменлiвасцю сваiх значэнняў i адценняў значэнняў.  
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В. Андрыенка (Мінск, Беларусь) 
ФРАЗЕАЛАГІЧНЫЯ АДЗІНСТВЫ 

ЯК БАЗА ДЛЯ ЎТВАРЭННЯ САМАСТОЙНЫХ ЛЕКСЕМ 
Адным са шляхоў папаўнення лексічнай сістэмы сучаснай беларускай мовы 

з'яўляецца адфразеалагічнае словаўтварэнне, паколькі патэнцыяльнай магчымасцю 
ўтвараць новыя словы ў беларускай мове валодаюць не толькі свабодныя, але і многія 
ўстойлівыя словазлучэнні. Магчымасць адфразеалагічнага словаўтварэння выклікана 
тым, што частае выкарыстанне некаторых устойлівых спалучэнняў слоў павышае 
ступень прадказальнасці другога кампанента, і тады ўзнікаюць рэальныя ўмовы для 
згортвання, ці, іншымі словамі, семантычнай кандэнсацыі. І гэтае новае слова 
актуалізуе семантычныя магчымасці, якія яно набыло ў складзе фразеалагічнага 
зварота, асобнай лексемай. Фразеалагічны зварот у вытворным слове можа быць 
прадстаўлены як поўнасцю (абібок), так і якой-небудзь сваёй сэнсаўтваральнай часткай 
(змотваць (зматаць) вудачкі (вуды) праст. ‘паспешліва адыходзіць, адступаць, 
знікаць’→ зматацца ). У працэсе гэтага адбываецца “эліпціраванне” фразеалагічнай 
канструкцыі да аднаго слова, складанага ці простага ў залежнасці ад спосабу 
адфразеалагічнага словаўтварэння. 
У навуковай літаратуры працэс пераўтварэння двухчленных намінацый у 

адначленныя не мае адзінага тэрміналагічнага азначэння. Адны даследчыкі 
выкарыстоўваюць тэрміны “звядзенне” або “сцяжэнне” (“семантычнае сцяжэнне”) (В. 
В. Лапацін), другія – “уключэнне” (Л. М. Шакун), “семантычная кандэнсацыя” (Е. А. 
Земская), трэція – “універбізацыя” або “універбацыя” (“суфіксальная універбацыя”) 
(В. І. Уласевіч), “кампазіцыяй” (М. Р. Прыгодзіч, П. П. Шуба). 
У сучасным мовазнаўстве адсутнічаюць і адзіныя падыходы да класіфікацыі 

прыёмаў і спосабаў утварэння новых слоў на базе фразеалагічных адзінак. У 
беларускай мовазнаўчай літаратуры, абапіраючыся на матэрыялы рускіх навукоўцаў 
(Р.М. Папоў, М.М. Шанскі,В. В. Лапацін, В. М. Макіенка), факты ўзнікнення слоў на 
аснове ФА адзначалі Ф. М. Янкоўскі, Т. І. Тамашэвіч, М. М. Аляхновіч. 
Як паказваюць назіранні, найчасцей у якасці ўтваральнай базы для вытворных ад 

фразеалагізмаў слоў выступаюць фразеалагічныя адзінствы. Гэта семантычна 
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непадзельныя адзінкі, з цэласным значэннем, але ў іх, як адзначае акадэмік В. У. 
Вінаградаў, “гэта цэласнае значэнне матываванае, з’яўляецца здабыткам, што ўзнікае 
са зліцця значэнняў лексічных кампанентаў... У фразеалагічным адзінстве словы 
падпарадкаваны злітнасці агульнага вобраза або ўнутранай цэласнасці агульнага 
значэння... Значэнне цэлага тут абсалютна нераскладальнае на асобныя лексічныя 
значэнні кампанентаў. Яно як бы разлітае ў іх – і разам з тым яно як бы вырастае з іх 
семантычнага зліцця” [Вінаградаў, с. 131]. 
Менавіта цэласнасць значэння фразеалагічных адзінстваў, поўная семантычная 

злітнасць іх кампанентаў абумовіла ўзнікненне эліптычных форм. А адзінкі, якія 
ўзнікаюць на базе фразеалагічных адзінстваў, выкліканы да жыцця неабходнасцю 
эканоміі сродкаў выражэння, а таксама іх здольнасцю надаваць мове твораў 
павышаную экспрэсію і дынамізм і вобразнасць. 
У сучаснай беларускай мове можна прывесці ўжо нямала выпадкаў узнікнення ў 

слоў новых намінатыўных значэнняў шляхам актуалізацыі тых патэнцыяльных 
семантычных магчымасцей, якія яны набылі ў складзе фразеалагічных адзінак. 
Найбольш часта з’яўленне новых слоў на базе фразеалагічных адзінстваў назіраецца ў 
выніку асноваскладання іх кампанентаў, ускладненага матэрыяльна выражанай і 
матэрыяльна нявыражанай афіксацыяй. Гэта абумоўлена тым, што асноваскладанне ў 
сістэме сучаснай беларускай мовы з’яўляецца найбольш яркім праяўленнем сцісласці, 
канкрэтнасці і эканоміі ў выкарыстанні моўных сродкаў  
Слова абібок паводле [ТСБЛМ, с. 15] мае значэнне (разм. пагард.) ‘гультай, 

лежабок, лайдак’ (Абібок заўсёды шукае лёгкай работы.). Суаднясенне семантыкі 
разглядаемага слова і фразеалагізма абіваць бакі (бокі) ‘нічога не рабіць, гультаяваць, 
лодарнічаць’ [Лепешаў, т. 1. с. 40] дазваляе сцвярджаць, што слова абібок утварылася 
шляхам складання асноў кампанентаў фразеалагізма, дзе адбылося скарачэнне 
ўтваральнай асновы дзеяслова (суфікс –ва- адсякаецца). Пры гэтым значэнне ФА 
кандэнсуецца ў адзінкавым слове. 
Фразеалагізм ляжаць на баку ‘нічога не рабіць, гультаяваць’ [Лепешаў, т. 1, с. 

587] паслужыў базай для ўтварэння новага складанага слова лежабок (разм.) ‘чалавек, 
які любіць доўга спаць, гультай’ [ТСБЛМ, с. 315]. У працэсе ўтварэння гэтага 
кампазіта адбылося складанне асноў кампанентаў фразеалагічнай адзінкі леж- і бок-, 
значэнне якой увасобілася ў асобнай лексеме, а таксама, як і ў папярэдніх выпадках, 
скарачэне ўтваральнай асновы дзеяслова ляжаць. 
Слова вярціхвостка таксама правамерна, на нашу думку, лічыць прадуктам 

адфразеалагічнага словаўтварэння. Кампазітаўтваральныя магчымасці фразеалагізма 
круціць (вярцець) хвастом праст. неадабр. ‘легкадумна паводзіць сябе, гуляць з 
многімі’ (пра жанчыну) [Лепешаў, т. 1, с. 541] рэалізаваліся ў працэсе ўтварэння 
складанага слова шляхам складання асноў вярц- і хвост- з далучэннем суфікса –к-. 
Лексема вярціхвостка выступае як кампазіт не толькі з фармальнага боку слова, але і 
ў сэнсавых і стылістычных адносінах. 
Слова галавакружны, якое выступае ў значэннях: 1) ‘які выклікае 

галавакружэнне’ (Галавакружная вышыня.); 2) перан. ‘надзвычайны, ашаламляльны’ 
(Галавакружны поспех.) [ТСБЛМ, с. 141] таксама з’яўляецца вынікам складання асноў 
галав- і круж- кампанентаў фразеалагізма кружыць (закружыць) галаву з дапамогай 
суфікса –н-. Першае з прыведзеных значэнняў складанага слова суадносіцца з адным са 
значэнняў фразеалагізма ‘выклікаць галавакружэнне; туманіць, п’яніць’, другое – са 
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значэннем ‘пазбаўляць магчымасці правільна разважаць, аб’ектыўна ацэньваць 
абставіны’ [Лепешаў, т. 1, с. 537]. Тэндэнцыя да лексікалізацыі ўстойлівага 
словазлучэння выклікала з’яўленне новага складанага мнагазначнага слова, якое 
выражае семантыку цэлага фразеалагічнага зварота. 
У выніку лексікалізацыі фразеалагічнай адзінкі біць чалом ‘пачціва прасіць каго-

н.’ (разм.) [Лепешаў, т. 1, с. 96] утварыўся субстантываваны прыметнік чалабітная ‘у 
расіі да 18 ст.: пісьмовае прашэнне, скарга, якая падавалася на імя цара ці мясцовым 
уладам’ [ТСБЛМ, с. 741]. У дадзеным выпадку адбылося складанне асноў кампанентаў 
кампазітаўтваральнай канструкцыі бі- і чал- і адначасовае далучэнне да іх суфікса –н-.  
Утварэнне слова на базе фразеалагічныгы адзінства – гэта найбольш кароткі спосаб 

абазначэння паняцця, чым спалучэнне слоў, больш эканомны сродак выражэння, які 
поўнасцю захоўвае семантычныя і стылістычныя адзнакі ФА, і ў гэтым яго вялікая 
перавага перад словазлучэннем. 
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С. Асабіна (Гродна, Беларусь) 
ВАРЫЯНТНАСЦЬ ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ У ТВОРАХ М. ЛЫНЬКОВА 

Як паказана ў некаторых даследаваннях [Хлусевіч 2002, с. 22], каля 31 працэнта 
фразеалагізмаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы ахоплена з’явай варыянтнасці. 
Калі ж звернемся да твораў М. Лынькова, то ў яго мове працэнт фразеалагічных 
варыянтаў будзе яшчэ большы. 
У празаічных творах можна вылучыць дзве разнавіднасці варыянтаў: 
1) Агульнамоўныя, агульнаўжывальныя варыянты, тоесныя ў сэнсавых і 

стылістычных адносінах, узаемазамяняльныя ў любым кантэксце. Напрыклад, у творах 
пісьменніка нароўні з фразеалагізмам папасці на вочы ў рамане “Векапомныя дні”  
ўжываецца яго варыянт трапіць на вочы: Прыбіраючы лесвіцу, якая вяла на другі 
паверх, Галя трапіла на вочы самому Кубэ [Лынькоў 1984, с. 603]. 

2) Індывідуальна-аўтарскія варыянты, якія стварыў сам пісьменнік на аснове 
агульнамоўных выразаў. Так, замест фразеалагізма сэрца сціскалася неаднойчы 
сустракаем спалучэнне слоў сэрца сцялася.  
Звычайна ў літаратурнай мове вылучаюць 8 тыпаў фразеалагічнай варыянтнасці: 

лексічны, акцэнтны, фанетычны, акцэнтна-фанетычны, марфалагічны, 
словаўтваральны, канструкцыйна-колькасны, камбінаваны [Хлусевіч 2002, с. 22]. 
Адзначаецца, што сярод фразеалагічных варыянтаў назіраецца шэраг апазіцый. З 
аднаго боку, выступаюць выразы з лексічнай варыянтнасцю (з пераменным 
кампанентам у сваім складзе), з другога – з фармальнай (з відазмяненнямі аднаго і таго 
ж кампанента). Лексічным і фармальным варыянтам, у якіх вар’іраванне адбываецца ў 
межах адной сінтаксічнай канструкцыі, супрацьпастаўляюцца выразы з 
канструкцыйна-колькаснай варыянтнасцю, у якіх мяняецца колькасць кампанентаў, а 
значыць, і сама сінтаксічная канструкцыя. Камбінаваныя варыянты фразеалагізмаў 
знаходзяцца ў апазіцыі да ўсіх пералічаных выразаў, бо ўтрымліваюць у сабе розныя 
віды вар’іравання [Хлусевіч 2002, с. 77]. 
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Разгледзім найбольш пашыраныя агульнаўжывальныя тыпы фразеалагічнай 
варыянтнасці ў творах М. Лынькова. 
Самую шматлікую групу складаюць лексічныя варыянты, якіх налічваецца 524. 

Часцей за ўсё вар’іруюцца назоўнікавыя кампаненты (283 ужыванні). Пераменныя 
словы ў большасці выпадкаў з’яўляюцца сінонімамі: на мінуту – на хвіліну (189 
ужыванняў); к чорту – к д’яблу; дзіўная рэч – дзіўная справа; на ўсю моц – на ўсю сілу і 
інш. 
Лексічная варыянтнасць кампанента-назоўніка можа быць заснавана: 
1) на метаніміі: мурашкі пабеглі па целе – мурашкі пабеглі па спіне; перабіраць у 

галаве – перабіраць у памяці (перанос назвы месца на тое, што ў ім знаходзіцца, 
перанос назвы з прадмета на яго накіраванасць); 

2) на метафары: пух ляціць – пер’е ляціць (перанос уласцівасцей адной з’явы на 
другую на аснове падабенства); 

3) на аснове сінекдахі: глядзець смерці ў вочы – глядзець смерці ў твар; пападацца 
на кручок – пападацца на вудачку; сядзець на шыі – сядзець на карку (замена назвы 
цэлага назвай яго часткі ці наадварот). 
Пераменныя дзеяслоўныя кампаненты (154 ужыванні) найчасцей звязаны 

сінанімічнымі адносінамі: што казаць – што гаварыць; закрываць вочы – 
заплюшчваць вочы; папасці ў пераплёт – трапіць у пераплёт; ведаць меру – знаць 
меру; адчыняць дзверы – адкрываць дзверы. 
Кампаненты-прыметнікі вар’іруюцца значна радзей, чым назоўнікі і дзеясловы (19 

ужыванняў): з апошніх сіл – з астатніх сіл; з голымі рукамі – з пустымі рукамі; і 
стары і малы – і стары і малады; упісаць новую старонку – упісаць слаўную 
старонку). 
Варыянтнась займенніка сустракаецца 11 разоў ( ва ўсякім разе – у кожным разе; 

чаго граху таіць – што граху таіць), лічэбніка – 1 раз (да сёмага поту – да дзесятага 
поту), прыслоўя – 7 разоў (дагары дном – уверх дном; бачыць наскрозь – бачыць 
навылёт). 
Сярод службовых часцін мовы найчасцей узаемазамяняюцца кампаненты-

прыназоўнікі (30 ўжыванняў), якія могуць выражаць розныя адносіны: часу: ад цямна 
да цямна – з цямна да цямна; месца: ад краю да краю – з краю да краю; як гром з 
яснага неба – як гром сярод яснага неба; меры і ступені: на ўвесь рост – ва ўвесь рост; 
прычыны: качацца са смеху – качацца ад смеху. Выяўлена 8 ужыванняў 
фразеалагічных адзінак (ФА) з пераменным злучнікавым кампанентам ( усё роўна як – 
усё роўна што; разжаваць і ў рот пакласці – разжаваць ды ў рот пакласці) і 5 
выпадкаў узаемазамены кампанента-часціцы ( аж пыл курэў – толькі пыл курэў; ану 
яго к ліху – ну яго к ліху). 
Сярод лексічных варыянтаў сустракаюцца таксама выразы, кампаненты якіх 

суадносяцца з рознымі часцінамі мовы: з назоўнікам і дзеясловам (балець душой – 
хварэць сэрцам; пападаць на кручок – трапляць на вудачку), з дзеясловам і лічэбнікам 
(выціскаць пот – выганяць сем патоў), з прыназоўнікам і злучнікам (як праз сон – нібы 
скрозь сон ). 
Звернемся цяпер да фармальных варыянтаў, у якіх “відазмяненні адбываюцца ў 

межах аднаго і таго ж кампанента, закранаючы толькі які-небудзь адзін яго фармальны 
бок” [Хлусевіч 2002, с. 45]. 
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Фанетычных варыянтаў налічваецца 160. Часцей яны адрозніваюцца адным гукам: 
загаворваць зубы – загаварваць зубы; не сходзіць з вуснаў – не сыходзіць з вуснаў; ні 
тпру ні ну – ні тпру ні но. Сустракаюцца выразы, у якіх варыянты адрозніваюцца 
некалькімі гукамі: у футарале – у футляры; бачыш ты – бач ты. Фразеалагізм вось-
вось М. Лынькоў ужывае ва ўсіх яго магчымых фанетычных варыянтах : во-во; вот-
вот. 
Акцэнтна-фанетычныя варыянты маюць рознае месца націску і алдрозніваюцца 

гукавым афармленнем. Налічваецца ўсяго 4 такія варыянты: доўгі язык – даўгі язык; як 
укопаны – як укапаны; у цяні – у ценю; пайсці ўгору – пайсці ўгару. Як відаць з гэтых 
прыкладаў, найчасцей адбываецца чаргаванне гукаў о-а. 
Словаўтваральныя варыянты (81 ужыванне) маюць іншую словаўтваральную 

структуру. Яны адрозніваюцца словаўтваральнымі афіксамі, найчасцей – прыстаўкай 
(у 53 выпадках): што зробіш – што паробіш; выплакаць вочы — праплакаць вочы і 
суфіксам: божа мой – божачка мой; не жарты – не жартачкі. У навуковай 
літаратуры варыянты з памяньшальна-ласкальнымі суфіксамі тыпу зямлю парыць – 
зямельку парыць; косці растрэсці – костачкі растрэсці раней памылкова лічыліся 
сінонімамі з-за іх рознай стылістычнай афарбоўкі і несупадзення ў стылістычна-
ацэначных адносінах. Аднак большасць фразеолагаў адносіць падобныя фразеалагізмы 
не да сінонімаў, а да варыянтаў, адзначаючы, што “словаўтваральны варыянт у 
параўнанні з зыходным... можа мець іншую стылістычную афарбоўку, дадатковую 
экспрэсію. Розныя адценні могуць надавацца фразеалагізму пры дапамозе 
памяншальна-пяшчотнага суфікса” [Лепешаў 1976, с. 17]. 
Марфалагічных варыянтаў налічваецца 192. З іх большасць мае адрозненні ў 

формах ліку (67 ужыванняў): спакон вякоў – спакон веку; не на жарты – не на жарт. 
Вар’іруюцца таксама склонавыя канчаткі (52 ужыванні), найчасцей у назоўніках 
творнага склону множнага ліку: паціснуць плячамі – паціснуць плячыма; глядзець 
вачамі – глядзець вачыма. Падобная ўзаемазамена адбываецца па той прычыне, што ў 
творным склоне множнага ліку словы свабоднага ўжывання таксама могуць мець 
варыянтныя канчаткі –амі, -ыма, -мі. У 72 выпадках вар’іруюцца формы назоўнага і 
старажытнага клічнага склону: не дай бог – не дай божа; дай бог кожнаму – дай божа 
кожнаму; дай бог – дай божа; крый бог – крый божа. 
Канструкцыйна-колькасныя варыянты адрозніваюцца наяўнасцю ці адсутнасцю 

факультатыўнага кампанента ў складзе фразеалагізма. Такіх варыянтаў у творах М. 
Лынькова 374. Найчасцей апускаюцца займеннікі: (дзе <ты>бачыў; <сабе> пад нос; 
падстаўляць <сваю> галаву) і злучнікі (<і>ў вус не дзьмуць ні больш ні менш <як>). 
Камбінаваныя варыянты (84 ужыванні) ўключаюць розныя віды вар’іравання. У 

творах пісьменніка сярод камбінаванай варыянтнасці сустракаюцца наступныя тыпы: 
1) лексічны+канструкцыйна-колькасны (26 ужыванняў): узяць (прыняць) грэх на 

<сваю>душу; што <і> казаць (гаварыць); 
2) лексічны+словаўтваральны (25 ужыванняў): на мінуту (мінутку) – на хвіліну ( 

хвілінку); калені (каленкі) дрыжаць (трасуцца); 
3) лексічны+марфалагічны (17 ужыванняў): сваімі (уласнымі) вачамі (вачыма); з 

усёй (-яе) сілы (моцы); 
4) словаўтваральны+марфалагічны (13 ужыванняў): паўставаць (уставаць) перад 

вачамі (вачыма); аблівацца (залівацца) слязамі (слязьмі); 
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5) словаўтваральны+канструкцыйна-колькасны (3 ужыванні): адкрыць (раскрыць) 
<сваю> душу; між (паміж) намі <кажучы>. 
Усяго ў творах пісьменніка ўжываецца 1358 варыянтаў. Як бачым,   М. Лынькоў 

шырока карыстаецца амаль усімі тыпамі фразеалагічнай варыянтнасці (акрамя 
акцэнтнай). Гэта тлумачыцца неабходнасцю выбару разнастайных сродкаў выразнасці 
з мэтай узбагаціць маўленне і сведчыць пра выдатнае веданне пісьменніка народнай 
фразеалогіі і ўменне выкарыстоўваць яе ў сваіх творах. 
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Г. Басава (Мінск, Беларусь) 
КУЛЬТУРНАЯ КАНАТАЦЫЯ ФРАЗЕАЛАГІЧНЫХ АДЗІНАК  

І ІХ РОЛЯ Ў МІЖКУЛЬТУРНАЙ КАМУНІКАЦЫІ 
Пазнанне рэальнасці праз мову ставіць праблему суадносін усеагульнага і 

нацыянальна-спецыфічнага ў моўным адлюстравання свету. Кожная мова 
адлюстроўвае ў сваёй структуры і семантыцы асноўныя параметры акаляючагага 
свету, яго ацэнку – універсальныя ўласцівасці мадэлі свету. Адным са шляхоў 
пазнання нацыянальнай карціны свету з’яўляецца вывучэнне семантыкі і ўнутранай 
формы моўных адзінак, што дазваляе лінгвісту праз спасціжэнне сэнсавых і 
каштоўнасных арыентацый, зафіксаваных у мове, устанаўліваць асаблівасці 
ўспрымання свету тым ці іншым народам і рэканструяваць культурныя архетыпы. 
Так, этнадыферэнцыруючыя ўласцівасці абагуленых вобразаў прадвызначаюцца 

гістарычнымі і этнаграфічнымі ўмовамі існавання нацыі, яе псіхічным складам, 
веравызнаннем. традыцыямі і іншымі фактарамі, якія аказваюць уплыў на 
фарміраванне нацыянальнай культуры. Таму, каб зразумець своеасаблівасць той ці 
іншай культуры, той ці іншай карціны свету, неабходна ўстанавіць суадносіны ў ёй 
інтэрнацыянальных і нацыянальных элементаў, а таксама іерархію агульначалавечых 
каштоўнасцей на нацыянальнай шкале. 
Нацыянальная спецыфіка абагуленых вобразаў, замацаваных у свядомасці 

носьбітаў мовы, з’яўляецца актуальнай у плане даследавання як на ўзроўні культурнай 
спадчыны ў цэлым, так і ў мастацкім тэксце пэўнага аўтара. Таму культуралагічнае 
вывучэнне мовы патрабуе асвятлення жанрава-стылістычных асаблівасцей тэкстаў, у 
якіх найбольш поўна выражаны культурныя прыярытэты цывілізацыі, этнасу, 
сацыяльнага ўкладу і інш. Фарміраванне антрапалагічнай парадыгмы прывяло да 
пераарыентацыі праблематыкі фразеалогіі на вывучэнне феномена чалавека і яго месца 
ў культуры, бо ў цэнтры ўвагі культуры і культурнай традыцыі стаіць менавіта 
чалавек, здольны ўступаць у міжкультурныя зносіны з прадстаўнікамі як сваёй 
культуры, так і з прадстаўнікамі іншых культур. Веды, выражаныя ў фразеалагічных 
адзінках, не толькі інфармуюць пра сістэму светабачання, погляды таго ці іншага 
грамадства, этычных і эстэтычных ацэнках, нормах маўленчых і немаўленчых 
паводзін, але і развіваюць інтэлект, пашыраюць кругагляд, з’яўляюцца матэрыялам для 
фарміравання маўленчых механізмаў, аказваюць уздзеянне на эмацыйны фон, мастацкі 
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густ, стымулююць мысленне, вобразнасць і інш. Для фарміравання камунікатыўнай 
кампетэнцыі ў міжкультурных зносінах найбольш значныя фразеалагізмы з ярка 
выражаным нацыянальна-культурным зместам. 
Пэўную цікавасць выклікае супастаўленне міжмоўных фразеалагічных аналагаў 

(сінанімічных эквівалентаў), гэта значыць фразеалагічных адзінак, якія маюць 
аднолькавае значэнне пры адрозненні знешняй (лексіка-граматычнай) і ўнутранай 
(вобразнай) форм: На жабін скок = На рыбіну нагу; На воробьиный шаг; Mit kleinen 
Schritten; Сказаў як уцяў = Сказаў як звязаў = Секануў як крапівою; Не в бровь, а в 
глаз; Den Nagel auf den Kopf treffen. Думаецца, што гэтыя фразеалагічныя адзінкі 
з’яўляюцца нацыянальна-моўнымі варыянтамі функцыянальна-семантычнага 
інварыянта, вынік дыялектычнага узаемадзеяння, з аднаго боку, універсальнасці, 
тыпалагічнай агульнасці мыслення, а з другога, асаблівасці псіхалогіі народа, яго 
традыцый, культуры. 
Аднак далёка не ўсе адрозненні можна растлумачыць такім чынам, асабліва пры 

наяўнасці рэалій, якія здольны весці да прадметна-лагічнага і логіка-семантычнага 
супадзення. Даволі распаўсюджанай прычынай такіх лексічных разыходжанняў у 
складзе ўстойлівых выразаў з’яўляецца так званы лексічны фон – гэта значыць той 
элемент семантыкі слоў, дзякуючы якому мова выступае ў якасці аднаго з 
захавальнікаў духоўных каштоўнасцей нацыянальнай культур: У сваёй хаце і дзіркі 
грэюць = У свёй хаце і качарга помач = У сваёй хаце і вуглы памагаюць; Дома стены 
помогают; Im eigenem Lande geht die Sonne am schönsten auf. Вядома, што ўсходнім 
славянам заўсёды была ўласціва прывязанасць да сваёй зямлі, родных мясцін, што і 
дэманструюць прыклады. Ці, напрыклад, На чужы рот гузік не нашыеш; На чужой 
(на всякий) роток не накинешь платок; Man müsste viel Bier haben, allen Leuten den 
Mund zu verstopfen. Як бачым, беларусы, рускія і немцы па-рознаму знаходзяць 
спосабы ўздзеяння на чалавека.  
Усе вышэйпералічаныя разыходжанні тлумачацца неаднолькавай здольнасцю 

ўспрымання і адпаведна адлюстравання свету гэтымі народамі і іх культурамі. Акрамя 
таго, супастаўляльны аналіз паказвае, што своеасаблівасць моўных традыцый 
выкарыстання слоў аналагічных ці блізкіх тэматычных разрадаў у якасці кампанентаў 
устойлівых слоўных комплексаў ёсць яркае праяўленне нацыянальнай лінгвістычнай 
своеасаблівасці. Лексічныя разыходжанні, звязаныя з прадуктыўнасцю лексем ва 
ўтварэнні ўстойлівых слоўных комплексаў, праяўляюцца ў несупадзенні выкарыстання 
ў якасці кампанентаў фразеалагізмаў канкрэтных слоў, якія належаць да аднаго і таго 
ж поля. Гэтыя адрозненні тлумачацца неаднолькавай сімволікай як паасобных слоў, 
так і цэлых разрадаў лексіка-тэматычных груп, асаблівасцямі семантычнага члянення 
паняційнай карціны свету. 
Так, беларускай прыказцы “Не такі страшны чорт, як яго малююць” адпавядае 

нямецкая “Der Teufel ist nicht so schwarz, wie man ihn malt“. Несупадзенне прыметнікаў 
“страшны – чорны” тлумачыцца тым, што для немцаў характэрна канкрэтнае 
ўспрыманне навакольнага свету, а для беларусаў, як і для рускіх, – больш абстрактна-
адцягненае. Гэтыя прыклады пацвярджаюць думку, што ў лексіцы нямецкай мовы ў 
адносінах да беларускай і рускай лексікі пераважаюць гіпанімічныя адносіны, у 
беларускай і рускай – гіперанімічныя. Перавага гіпанімічных ці гіперанімічных 
адносін разглядаецца як паказчык большай канкрэтнасці ці абстрактнасці мовы. 
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Па ўнутранай форме фразеалагічнага выразу можна рэканструяваць і самі 
культурныя архетыпы, і тыя сутнасныя моманты геаграфічнай, геапалітычнай, 
гаспадарчай, сацыяльнай. палітычнай, рэлігійнай, культурнай рэальнасці, якія аказалі 
ўплыў на іх фарміраванне.Напрыклад, гасціннасць беларусаў (Паздароў, Божа, гасцей. 
каб ездзілі часцей; Было піць і есці, толькі прынукі не было), адкрытасць рускай душы 
(Душа нараспашку), парадак і арганізаванасць немцаў (Ordnung hilft haushalten; 
Ordnung ist das halbe Leben) і г.д. 
Такім чынам, веданне нацыянальна-культурнай спецыфікі мовы, распазнаванне 

імпліцытнага сэнсу таго ці іншага ўстойлівага выразу і рэалізацыя яго ў працэсе 
міжкультурных зносін дапамагаюць дасягнуць узаемаразумення у акце міжкультурнай 
камунікацыі. 

Літаратура 
Гачев, Г. Д. Национальные образы мира. Общие вопросы. – М., 1988. 
Райхштейн, А. Д. Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии. – М., 1980. 
Basova A. Deutsch - Weißrussischer Sprachführer, Teil 2, Jena, 2003. 
Cushman, D. Cahn, D. D. Jr. Communication in interpersonal relationships. Aldani, New York, 1985. 
Simrock K. Die deutschen Sprichwörter. 2003. 

М. Бура (Мінск, Беларусь) 
АПАЗІЦЫЯ ДАБРО/ЗЛО Ў БЕЛАРУСКАЙ ФРАЗЕАЛОГІІ 

Славянская моўная супольнасць за доўгія стагоддзі свайго фарміравання 
выпрацавала сістэму вобразаў-сімвалаў, дзякуючы якой натуральныя мовы славян 
маюць паўнавартасную культурную семантыку, якая ў сваю чаргу адлюстроўваецца ў 
лексічным і фразеалагічным складзе мовы. У ёй часта сустракаюцца дыяметральна 
супрацьлеглыя паняцці, узнікненне якіх абумоўлена асаблівасцямі светабачання 
славян. Размова ідзе пра бінарныя апазіцыі, якія ў межах пэўнай культурнай традыцыі 
валодаюць індывідуальнай напоўненасцю. У славянскай культуры кола такіх апазіцый 
прадстаўлена дастаткова шырока: мужчынскі-жаночы, правы-левы, малодшы-
старэйшы, заходні-усходні, паўночны-паўднёвы,ніжні-верхні; жыццё-смерць, святло-
цемра, хвароба-здароўе, месяц-сонца і г.д. [гл. дэталёва: 5,с.260-266;14, с.151-167]. Для 
аналізу мы абралі апазіцыю дабро-зло, якая арганічна ўпісваецца па прынцыпу 
камплементарнасці ў славянскую сістэму бінарных апазіцый, і паставілі задачу 
разгледзець лексіка-семантычную сутнасць гэтага супрацьпастаўлення на матэрыяле 
беларускай фразеалогіі. 
Разгляд абазначанага намі супрацьпастаўлення мае несумненную актуальнасць. 

Няма, відаць, на зямлі чалавека, які так або інакш не ставіў бы перад сабой пытання 
пра суадносіны дабра і зла. Няма ў свеце грамадства, якое ў самых агульных рысах не 
прадвызначала б сістэму поглядаў на дабро і зло, не заклікала б рабіць дабро і 
выкараняць зло. Не было ў гісторыі чалавечай думкі філосафа або літаратара, які, 
звяртаючыся да агульных праблем будовы свету, не выказаў бы сваіх думак пра дабро і 
зло, не імкнуўся б знайсці мяжу паміж імі або хаця б адказаць на пытанне, чаму злое 
становіцца добрым, а ў добрым так многа зла. Такім чынам, дабро і зло – 
фундаментальныя катэгорыі свядомасці, ад зместу якіх залежаць ўсе іншыя этычныя 
ўяўленні. 
Адна з найбольш агульных і складаных праблем філасофіі заўсёды заключалася ў 

тым, каб даць азначэнне паняццям “дабро” і “зло”, раскрыць іх змест і сфармуляваць 
крытэрыі падзелу маральных з’яў на добрыя і злыя. Ведаючы, што ў гісторыі існавалі 
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розныя меркаванні адносна таго, да чаго павінен імкнуцца чалавек, каб стаць 
дасканалым, лёгка ўявіць сабе канцэптуальную разнастайнасць у трактоўках дабра і 
зла. Цікава, што гэтыя азначэнні былі адрознымі, падчас нават супрацьлеглымі або 
ўзаемавыключальнымі ў розных народаў у розныя часы. Для нагляднасці можна 
прывесці ўсяго некалькі прыкладаў з сусветнай гісторыі: геданізм (ад грэч. hedone — 
асалода) — філасофска-этычнае вучэнне, прадстаўнікі якога звязвалі паняцці пра дабро 
і зло з асалодай, забавамі і ўцехамі; эўдэманізм (грэч. eudaimonismos; ад грэч. 
eudaimonia — шчасце) — этычны прынцып, калі дабро выступала як аснова чалавечага 
шчасця; утылітарызм (франц. utilitarisme, ад лац. utilitaris — карысць) і прагматызм ( 
руск. прагматизм, ад грэч. pragma,-atos — дзеянне, практыка), дзе дабро разумеецца як 
карысць, практычная выгада; тэалагічныя канцэпцыі (грэч. theologia, ад theos — бог, 
logos — вучэнне) звязвалі дабро з праяўленнем боскай волі, рацыяналістычныя (ад лац. 
ratio —розум) — з усёмагутнасцю чалавечага розуму, натуралістычныя (ад лац. 
naturalis — прыродны) — з натуральнай прыродай чалавека ці больш агульнай 
праблемай захавання і працягу жыцця. Такім чынам, уяўленні пра дабро і зло 
складваюцца ў працэсе асваення, пераўтварэння і асэнсавання чалавекам навакольнага 
свету і сябе ў ім. 
Для большай паўнаты і абгрунтаванасці даследавання намі выкарыстоўваліся 

дадзеныя тлумачальнага і этымалагічнага слоўнікаў. Так, у "Тлумачальным слоўніку 
беларускай мовы" семантыка лексемы дабро падаецца наступным чынам: "Дабро — 1. 
Усё добрае, станоўчае; 2. Добрыя справы, учынкі; 3. Разм. Маёмасць, пажыткі" [14, 
c.107]. У выданні "Толковый словарь живого великорусского языка" У. Даля, акрамя 
названых, знаходзім і іншыя значэнні лексемы дабро: "достаток,стяжание" [4, c.443]. 
Лексема зло  ў "Тлумачальным слоўніку беларускай мовы" падаецца так —" 1. Усё 
нядобрае, шкоднае, благое; 2. Разм. Пачуццё незадавальнення; злосць, гнеў" [14,c.481]. 
У слоўніку У. Даля зло— "худое, лихое, худо, лихо" [4,c.683]. Сабраная намі картатэка 
ўстойлівых моўных выразаў з кампанентамі дабро і зло (ліха, бяда, гора) сведчыць пра 
тое, што усе гэтыя значэнні знаходзяць сваю рэалізацыю і ў беларускай фразеалогіі. 
Цікавыя звесткі дае этымалагічны аналіз лексем зло і дабро. "Этымалагічны слоўнік 

беларускай мовы" кваліфікуе слова зло як субстантываваную форму ніякага роду 
кароткага прыметніка злы ў адцягненым значэнні, таму пры аналізе лічым не 
збыткоўным разгледзець этымалогію гэтага прыметніка, якая ўзыходзіць да 
праславянскага *zъlъ, што, верагодна, мела значэнне 'кепскі'. У сваю чаргу, *zъlъ 
узыходзіць да індаеўрапейскага *g’huel’, што значыць 'згінацца' (у тым ліку духоўна). 
У рускай, македонскай, польскай, чэшскай і славацкай мовах слова зло мела значэнне 
'злая справа, няўдача, хвароба'; у царкоўнаславянскай — 'зло, цяжкасці'; у 
старажытнарускай — 'зло, грэх, няшчасце' [17, c.335]. З такой багатай семантычнай 
палітрай гэта слова бытуе і ў маўленчай практыцы сучасных беларусаў. 
Слова дабро ў "Этымалагічным слоўніку беларускай мовы" не падаецца, таму 

аналагічна звернемся да прыметніка. Лесема добры ўзыходзіць да праславянскага 
*dobrь, у аснове якога ляжыць індаеўрапейскае *dhabhro (ад асновы *dhbh). 
Знамянальна, што да гэтай асновы ўзыходзіць этымалогія слоў faber (лац.) і darbin 
(армянск.), якія адпаведна абазначаюць 'рамеснік' і 'каваль' [17, c.139]. 
У выніку аналізу атрымліваецца, што мець зло — значыць 'сагнуцца' перад 

чалавечымі і духоўнымі заганамі, "зламацца". А дабро, у сваю чаргу, суадносіцца 
непасрэдна з рамяством і кавальскай справай. У святле сказанага згадаем, што 
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сімволіка каваля вельмі багатая, у некаторых народаў нават звязвалася з 
першастварэннем свету. У беларускай міфалогіі каваль надзелены чароўнай сілай, 
звязанай з агнём. Яго часта называюць пасрэднікам паміж верхнім і ніжнім светам [1, 
c.207]. (Цікава: у беларускіх казках каваль ствараў магічную зброю небывалай моцы 
(булава ці меч) для барацьбы галоўнага героя з Цмокам – увасабленнем зла). 
Аналіз фразеалагічных адзінак паказаў, што часцей у іх ужываецца не сама лексема 

зло, а сінонімы да яе — бяда, ліха, гора [6, c.54]: Як на тое ліха; Як дойме ліха, 
прарэжуцца зубы; Жыве, ліха прыкупіўшы; Горш, калі баішся: і ліха не мінеш, і 
надрыжышся; Папалам з бядою; Не вялікая бяда, што без рыбы серада; Хоць з вадою, 
абы не з бядою; Сытаму гора, а галоднаму ўдвое; З дзеткамі гора, а без дзетак удвое. 
У некаторых фраземах сустракаюцца словы, вытворныя ад лексемы зло, але яны не 
з'яўляюцца семантычным цэнтрам моўных выразаў, а, як правіла, надаюць 
экспрэсіўную абмалёўку прадметам ці асобам: А залоўка злая, як свякроўка ліхая; Злая 
ятроўка – горш за воўка; Не пазычай: пазычай – злы абычай; Рана загоіцца, а злое 
слова ніколі. 
Акрамя агульнавядомых літаратурных лексем бяда, ліха, гора і вытворных ад іх, у 

фразеалагічным матэрыяле ўжываюцца і народна-гутарковыя найменні тыпу ліхата, 
благата (у прыватнасці, у значэнні ‘ дрэнны чалавек ‘): Добраму чалавеку добра і ў 
запечку, а ліхаце кепска і на куце ( а благаце блага і на куце). 
Цікава і тое, што ў беларускай мове словы благі ці блага ўжываюцца для 

абазначэння адмоўнага, злога [13, с.381]: Як сіла слабая, то і доля благая; Благая 
благата; у той час па-руску благой выражае дзве супрацьлеглыя якасці: "добрый, 
хороший" і "злой, дурной" [4, c.90]. 
У вераваннях і ўяўленнях беларусаў дабро і зло сакралізуюцца, гэта тое, што дае 

Бог за высокія ці нізкія маральныя якасці і ўчынкі чалавека, таму добрае і злое 
ўспрымаецца як боскае наканаванне: Бог даў дабро, бог і ўзяў яго;Багацце ад Бога, 
беднасць ад бяды; На гэта лета добра і гэта; Дасць бог дзень, дасць і хлеб (цікава, 
што ў слоўніку сінонімаў М.К.Клышкі лексема хлеб падаецца як кантэкстуальны 
сінонім да лексемы дабро [4, c.128] ). І іншае меркаванне: дабро не ўзнікае само па 
сабе, яно ствараецца чалавекам, яго намаганнямі — Добрую траву чалавек сее, а ліхая 
чорт ведае адкуль бярэцца; Дабро нараджае толькі дабро. 
Побач у беларускай фразеалогіі ідуць уяўленні пра дабро і багацце як 

найвышэйшую адзнаку дабрабыту: Мужык багаты – яму добра, сабака кудлаты – яму 
цёпла. Але прыярытэт аддаецца духоўным каштоўнасцям і маральнай чысціні 
чалавека: За багаццем пагонішся – дабра не будзе; Добрая слава даражэйшая за 
багацце; Прападай тое срэбра, калі жыць нядобра. Дарэчы, у апошнім устойлівым 
выразе паняцце багацця (у прыватнасці, срэбра) напрамую супрацьпастаўляецца 
ўяўленням пра дабро. 
Фактычны моўны матэрыял дае падставы сцвярджаць, што ў свядомасці беларусаў 

бяда, ліха, гора персаніфікуюцца, становяцца жывымі істотамі, здольнымі выконваць 
пэўныя дзеянні: Ліха панесла; Не плачу я – бяда плача; Не шукай гора – яно само 
знойдзе; Бяда не па лесе, а па людзях ходзіць; Бяда панесла; Казала ліха, што не быць 
дабру, але не датрывала само. 
Акцэнтуецца ўвага і на тым, што “бяда не ходзіць адна”, а, як правіла, множыцца 

па прынцыпу “падобнае прыцягваецца да падобнага”, або “зло правакуе зло”: Бяда 
бяду вядзе, а трэцяя паганяе; Бяда за бядою, як рыбка за вадою; Бяда ідзе і сем сясцёр 
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вядзе; Калі бяда, то не адна; Бяда па бядзе як па нітачцы ідзе; Ліха адно не бывае — 
бяду за руку трымае. 
У межах сабранай намі картатэкі значнае месца займаюць устойлівыя моўныя 

выразы, якія ўзнаўляюць этычную карціну свету беларусаў, паколькі, як ужо 
адзначалася вышэй, дабро і зло — гэта вызначальныя паняцці, ад зместу якіх залежаць 
усе іншыя этычныя ўяўленні і каштоўнасныя арыенціры. Такія фраземы, як правіла, 
выконваюць ацэначную функцыю ў маўленні і маюць яскравы дыдактычны характар: 
Не смейся з чужое бяды, свая наедзе; Той не можа быць другам, хто абыдзе ў бядзе 
кругам; Не той перамагае, хто ў бядзе са сваёй зямелькі ўцякае; Добры сабака лепшы 
за ліхога чалавека; Не слухаеш добрых слоў – паслухаеш ліхога кія. Яны наглядна 
сведчаць пра тое, што чалавек не толькі пазнае свет, але і ацэньвае яго з пазіцыі 
значымасці яго з'яў для задавальнення сваіх запатрабаванняў. І якраз моўная 
інфармацыя пра сістэму каштоўнасцей сведчыць пра асаблівасці светабачання народа. 
Фразеалагічныя адзінкі з кампанентамі дабро, зло закранаюць тэматычна 

разнастайныя, універсальныя пласты жыцця грамадства, такія, напрыклад, як 
узаемаадносіны бацькоў і дзяцей (Добрае дзіця бацькоў думкі згадвае; Ад добрага 
кораня – добры і адростак; Ад злой маткі злыя і дзеткі); стаўленне чалавека да 
ўласнага дома, радзімы (Усюды добра, а дома найлепей; На сваёй лаўцы і памерці 
добра; Добра ў свеце, лепш пры матцы; Добрая бяседа ў суседа, а дома лепш); 
адносіны да працоўнай дзейнасці, гаспадаркі (Добры пачатак – блізка канчатак); 
гендэрныя адносіны (З добрым гаспадаром нажывешся, а з ліхім – гора набярэшся; 
Добрая жонка – дома рай, злая – хоць ты цягу дай; Усе дзяўчаткі добрыя, але скуль 
бабы ліхія бяруцца?). Такія фраземы ўвасабляюць у сабе традыцыйнае мысленне 
беларусаў, народную мудрасць, прымхі, забабоны, якія складваліся і выпрацоўваліся 
стагоддзямі: Усім па сем, а гаспадару восем, а гаспадыні дзевяць, што добра дзеліць; У 
добрую часіну сказаць, а ў ліхую памаўчаць; Добраму ўсюды добр; Добры чалавек 
заўсёды знойдзе добрых сяброў. 
Такім чынам, устойлівыя моўныя выразы з лексемамі дабро, зло і вытворнымі ад іх 

словамі не толькі ўзнаўляюць пэўныя старажытныя міфалагічныя ўяўленні, але і 
прэзентуюць духоўныя каштоўнасці і арыенціры беларусаў, гэта значыць дазваляюць 
выявіць лінгвістычную традыцыю ў сувязі з традыцыяй народна-этычнай. Разам з тым, 
яны адлюстроўваюць традыцыйнае мысленне беларусаў, якое абумоўлена культурна-
нацыянальным светабачаннем і ментальнымі асаблівасцямі характару беларусаў, што 
пацвярджаецца багатымі этымалагічнымі звесткамі і шырокай тэматычнай 
разнастайнасцю фразем. 
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выяўленчых прыёмаў і сродкаў, сярод якіх адметнае месца займаюць фразеалагічныя 
адзінкі.  
Характэрнай рысай стылю У. Караткевіча з’яўляецца выключная разнастайнасць 

прыёмаў структурна-семантычных і семантычных змяненняў фразеалагізмаў для 
стварэння пэўных стылістычных эфектаў.  
Мэта артыкула: выявіць і прааналізаваць камбінаваныя прыёмы творчага 

абнаўлення фразеалагізмаў у рамане “Чорны замак Альшанскі” У. Караткевіча. 
Так, камбінацыю прыёмаў лексічнай замены і кантамінацыі двух фразеалагізмаў 

вылучаем ва ўрыўку: [Косміч Хілінскаму]: – Ведаеш, пенсіянер, – сказаў я. – Каціся 
ты да такой матары [Караткевіч 1990, с. 350]. Фразеалагізм каціся да такой матары 
ўтвораны шляхам кантамінацыі сэнсава блізкіх фразеалагізмаў каціся каўбасой 
‘выбірайся, ідзі прэч, вон адсюль [Лепешаў 1993, с. 499]’ і к чортавай матары ‘прэч 
(ісці, гнаць), выказванне злосці на каго-, што-н., жадання пазбавіцца ад каго-н., чаго-н.; 
ушчэнт, прахам (ляцець, ісці, пускаць)’, і замены прыметніка чортавы ўказальным 
займеннікам такі. 
Асабліва яскравы прыклад умелага выкарыстання фразеалагізмаў ілюструе 

наступны ўрывам з рамана: [Косміч]: А божа мой! Ёлуп! Ёлупень! Асёл раменныя 
вушы. [Хілінскі]: Нічога, асёл на чатырох нагах дый той спатыкаецца. [Косміч]: Ну 
досыць. Я больш не дазволю гэтаму аслу спатыкацца. Мулам мне зрабіцца, калі гэта 
не так. З гэтага моманту я цвёрда вырашыў, што ніхто, нішто і ніколі ў аслы мяне 
не запіша [с. 494]. Тут пісьменнік ужыў фразеалагізмы, у адным з якіх – асёл на 
чатырох нагах дый той спатыкаецца – скарыстаны прыём замены кампанента іншым 
словам (параўн.: у каня чатыры нагі і той спатыкаецца са значэннем ‘людзям 
уласціва памыляцца’), што абумоўлена кантэкстам, і прыём сінтаксічнай 
трансфармацыі, калі канструкцыя у каня чатыры нагі замяняецца на канструкцыю асёл 
на чатырох нагах. Замена лексемы конь на лексему асёл узмацняе экспрэсіўнасць 
дадзенага выразу, характарызуе дасціпнасць персанажа, стварае камічны эфект. 
Спосабамі ўскладнення кампанентнага складу фразеалагізма і сінтаксічнай 

трансфармацыі ўтвораны наступны цікавы зварот: [Косміч Высоцкаму і Ганчаронку]: 
Ні ён, ні вы не падумалі, што, маючы на плячах хаця нейкае падабенства галавы, 
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можна абысціся і без наяўнасці рэчы [с. 502]. Фразеалагізм мець галаву на плячах ‘хто-
н. дастаткова разумны, кемлівы’ трансфармуецца ў выраз маючы на плячах хаця нейкае 
падабенства галавы шляхам павелічэння колькасці яго кампанентаў. Дзякуючы такому 
абнаўленню фразеалагізма, аўтару ўдалося падкрэсліць дасціпнасць, разумовую 
перавагу героя над бандытамі.  
У наступным урыўку адзначаем камбінацыю такіх прыёмаў мадыфікацыі 

фразеалагізмаў, як ускладненне кампанентнага складу фразеалагізма і выкарыстанне на 
фоне фразеалагізма яго кампанента: [Мар’ян Пташынскі]: Калі ўжо на тое пайшло, то 
гэта яны [пісьменнікі-рамантыкі] насаджалі правінцыялізм, а не Дунін-Марцінкевіч, на 
якога столькі сабак вешалі з-за гэтага. Самі і вешалі [с. 222]. З мэтай удакладнення 
выказвання  
У. Караткевіч далучае да субстантыўнага кампанента ФА вешаць сабак лексему 

столькі – столькі сабак вешаць ‘нагаворваць на каго-н., лаяць, абвінавачваючы ў чым-
н.’. 
Яшчэ адзін цікавы прыклад абыгрывання фразеалагізма сустракаем у наступным 

урыўку з рамана: – Што з таго? – азваўся Генка. – Калі костцы мільён год. Яна тады 
чысцейшая, чым у нас рукі. А я ж во сваім дзяўчатам рукі ліжу, калі чагосьці рабіць 
не хочацца. – Калі гэта? – абурылася Валя Волат. – Ды я табе і не дала б руку, нават 
калі б сабраўся лізаць [с. 351]. 
Значэнне слова рукі супастаўляецца з цэласным значэннем фразеалагізма лізаць 

рукі, які ўтвораны спосабам кантамінацыі фразеалагізмаў лізаць боты (ногі, пяткі) 
‘падлізвацца, падхалімнічаць’ і цалаваць рукі і ногі ‘маліць каго-н. аб чым-н.’. 
Прычым, першы кампанент утворанага фразеалагізма прысутнічае ў папярэдняй 
рэпліцы. Замена кампанента боты (ногі, пяткі) выклікана, відавочна, неабходнасцю 
прыстасавання фразеалагічнай адзінкі да кантэксту. Далей пісьменнік абыгрывае 
фразеалагізм лізаць рукі, утвараючы цікавы фразеалагічны каламбур.  
Прыём пераасэнсавання фразеалагізма ў дыялагічным маўленні праяўляецца ва 

ўзнікненні ўяўнага сэнсавага непаразумення паміж субяседнікамі. Гэтым творца 
падкрэслівае дасціпнасць персанажа, стварае гумарыстычны эфект. 
Наступны прыклад сведчыць аб лексічнай замене і абыгрыванні фразеалагізма: – 

Таўст-уха, – з пагрозай сказаў Генка. – Ой, вушы надзяру. – Гэта мы табе арцеллю 
надзяром, – сказала Тарэса [с. 351]. 
Фразеалагізм драць вушы ўтвораны з фразеалагічнай адзінкі драць скуру 

‘бязлітасна эксплуатаваць, моцна прыгнятаць каго-н.’ у выніку замены субстантыўнага 
кампанента скура на лексему вушы. Першы раз суразмоўца ўжывае гэты фразеалагізм у 
звычайнай форме, а ў другі – падаецца толькі яго частка (прапушчаная ж частка лёгка 
аднаўляецца з папярэдняй рэплікі).  
Такім чынам, фразеалагізмы з’яўляюцца не толькі маляўнічым сродкам, але і 

важнай функцыянальнай дэталлю. Так, У. Караткевіч выкарыстоўвае фразеалагічныя 
адзінкі з мэтай маўленчай характарыстыкi персанажаў, для дакладнай перадачы iх 
пачуццяў, душэўных калізій, настрояў. Устойлівыя выразы адлюстроўваюць 
індывідуальнасць пісьменніка, яго яркі і самабытны талент. 
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А. Дзядова (Віцебск, Беларусь) 
З’ЯВЫ КУЛЬТУРЫ ЯК КРЫНІЦЫ ФАРМІРАВАННЯ СТАРАБЕЛАРУСКІХ 

ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ  
СА ЗНАЧЭННЕМ ПАВОДЗІН І СТАНУ ЧАЛАВЕКА 

У сучаснай лінгвістыцы на сённяшні дзень недастаткова распрацаванымі і 
асэнсаванымі застаюцца нацыянальна-культурны і сімвалічны аспекты 
функцыянавання мовы з пункту гледжання дыяхраніі. Між тым, у апошні час 
актывізавалася праца па вывучэнні ўзаемаадносін мовы і культуры, у прыватнасці, 
міфалогіі, старажытных абрадаў і павер’яў, ранейшых звычаяў [гл.: Маслова 1997, 
Маслова 1998, Телия 1996]. Як заўважае І.С. Трунова, “мова захоўвае старажытную 
гісторыю пазнання чалавекам самога сябе і навакольнага свету, адлюстроўвае 
жыццёвы вопыт народа, асаблівасці яго псіхікі і мыслення. Мова з’яўляецца 
самабытным спосабам існавання культуры” [Трунова 2004, с. 89]. У мове, у тым ліку і 
ў фразеалагізмах, захаваліся рэшткі старажытнага светаўспрымання нашых продкаў. 
Фразеалагізмы адлюстроўваюць нацыянальны характар, шматвяковы калектыўны 
вопыт народа, яго вобразнае бачанне свету, раскрываюць духоўную культуру 
старажытнасці. 
Даволі цікавы і арыгінальны моўны матэрыял, які сведчыць пра самабытнасць 

беларускай мовы і характарызуе яе як спецыфічную этнакультурную з’яву, уяўляюць 
сабой старабеларускія фразеалагізмы са значэннем паводзін і стану чалавека. 
Ідэаграфічнае поле чалавечых паводзін і стану сфарміравана значнай колькасцю 
фразеалагічных выразаў разнастайнага семантычнага напаўнення, якія давалі шырока 
ўжываліся на старабеларускай моўнай глебе. Напрыклад: втулити губу ’замаўчаць’, 
выпускати слезы ’плакаць ’, кепомъ зостати ’застацца ў дурнях’, мылити очи 
’падманваць ’, поднестися в пыху ’зазнацца, стаць ганарыстым, фанабэрыстым’ і інш. 
Базай утварэння шматлікіх старабеларускіх фразеалагізмаў, якія характарызуюць 

паводзіны і стан чалавека, паслужылі разнастайныя культурныя з’явы. Найперш гэта 
міфы і рытуалы народнай культуры. Многія фразеалагізмы ,,ўтварыліся ў выніку 
пераасэнсавання пераменных словазлучэняў, звязаных самымі разнастайнымі, цяпер 
ужо часцей за ўсё забытымі, з’явамі [Лепешаў 1998, с. 191]. З’явы культуры 
перадаюцца з пакалення ў пакаленне, а таму, дзякуючы традыцыйнай пераемнасці, не 
з’яўляюцца загадкавымі ці незразумелымі пры вытлумачэнні іх сэнсу. Менавіта з гэтай 
прычыны пэўныя з’явы культуры ,,выступаюць як свайго роду “клішэ” культурна-
нацыянальнага светаразумення і служаць тым інфармацыйным фонам, на якім 
успрымаецца культурны змест фразеалагізмаў” [Данич 1998, с. 48]. 
Сярод усіх праяўленняў культуры, на аснове якіх адбывалася фарміраванне 

старабеларускіх фразеалагізмаў са значэнем паводзін і стану чалавека, найбольш 
адчувальным з’ўляецца ўплыў міфалогіі і такіх рытуальных формаў народнай 
культуры, як сватанне, вяселле, памінкі, а таксама абрады, звязаныя з гаспадарчай 
дзейнасцю і працоўным календаром, заклінанні. Да ліку ідыём такога кшталту аднясём 
наступныя: бити чоломъ ’кланяцца, прасіць’, битися в перси ’біць сябе ў грудзі ў 
роспачы, каяцца’, боки розтыкати ’аб’ядацца’, брати грехъ на душу ’грашыць’, 
вернутися з носомъ ’пацярпець няўдачу’, водити за носъ ’уводзіць у зман’, закидати 
сети ’ашукваць, падманваць’, манну ести ’жыць у дастатку’, пасти до ногъ (на ноги, 
передъ ноги, предъ ногами, при ногахъ, у ногъ) ’упасці ў ногі, выяўляючы пакорнасць’, 
поднести лице (тваръ) ’узняць галаву як знак праяўлення праваты, смеласці, 
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упэўненасці’, поднести руки ’узняць рукі ў знак мальбы, закліку да справядлівасці’, 
проливати воду на млынъ ’паварочваць справу з выгадай для каго-небудзь’ і інш. 
У якасці яшчэ адной даволі значнай з’явы культуры, што аказала ўплыў на 

фарміраванне раглядаемай тэматычнай групы фразеалагізмаў, варта разгледзець 
сістэму моўных вобразаў-эталонаў, адлюстраваных ва ўстойлівых выразах тыпу який 
панъ, такий крамъ ’пра адпаведнасць паміж чалавекам і яго асяроддзем, паводзінамі, 
заняткамі’, яко матка народила ’зусім голы, без ніякага адзення’, яко муръ 
неприбитый стати ’стойка, непахісна адстойваць што-небудзь’, якъ метлою вымести 
‘патраціць дашчэнту’, яко огнемъ опечи’ вельмі моцна апячы’. Пэўныя вобразы-
эталоны ўзнаўляюцца на працягу многіх стагоддзяў і змяшчаюць у сабе разуменне 
чалавекам аб’ектыўнай рэальнасці. Як бачна з прыведзенага ілюстрацыйнага 
матэрыялу, эталонныя параўнанні былі заснаваны, як правіла, на супастаўленні з 
рэальнымі аб’ектамі, прадметамі, з’явамі прыроды і інш.(муръ, метла, огонь), якія 
можна разглядаць як знакавыя сімвалы пэўнай культуры. Трэба адзначыць, што гэтыя і 
іншыя эталоны адлюстроўваюць светапогляд нашага народа – носьбіта беларускай 
культуры і былі створаны ў выніку сувымярэння людзьмі сваіх уласцівасцей з 
“нечалавечымі” ўласцівасцямі, носьбіты якіх становяцца эталонамі ўласцівасцей 
самога чалавека. Аб’ектыўная рэальнасць ацэньваецца праз вобразы-эталоны, якія 
маюць самыя непасрэдныя адносіны да ўмоў жыцця народа, яго духоўнай і 
матэрыяльнай культуры, звычаяў і традыцый. 
У старабеларускай мове ХІV – ХVІІІ стст. сярод фразеалагізмаў са значэннем 

паводзін і стану чалавека нярэдкімі былі ідыёмы, якія ўтрымлівалі ў сабе сімвалы з 
пэўнай культурна-нацыянальнай афарбоўкай. Напрыклад, назоўнік душа як сімвал 
жыцця ўваходзіў у склад наступных устойлівых выразаў: без души ’мёртвы, нежывы’, 
душу пустити, душу дати (богу), душу богу предати, душу положити з агульным 
значэннем ’страціць жыццё, памерці’, а слова сердце для носьбітаў беларускай мовы 
яшчэ ў старажытнасці было сімвалам эмацыянальных перажыванняў і пачуццяў: 
взойти па сердце ’уявіцца’, сердце перевернулося ’пра нясцерпны душэўны боль’, 
сердцемъ бегати ‘імкнуцца ў думках да чаго-небудзь’. 
Некаторыя фраземы, якія ўваходзяць у склад дадзенага тэматычнага аб’яднання, 

утварыліся з прыказак і прымавак, што былі вядомы яшчэ ў старажытнасці. 
Напрыклад: волчий зубъ показати ’выявіць агрэсіўнасць’, кинути камень первымъ 
’першым асудзіць, зганьбаваць каго-небудзь’, правда око выколола ’зрабілася сорамна 
за ўчынкі’ і інш. Сучасныя ўстойлівыя слоўныя камплексы паказаць зубы, кідаць 
камень, калоць вочы з’яўляюцца свайго роду ,,абломкамі” старажытных прыказак і 
прымавак [гл.: Лепешаў 1998, с.23]. Паколькі праз парэміялагічны фонд мовы 
адлюстроўваецца характар і склад думак народа, яго культурны вопыт, то прыказкі і 
прымаўкі таксама мэтазгодна разглядаць як з’явы культуры, на аснове якіх адбывалася 
складванне беларускай фразеалогіі. 
Аналіз этнамоўнай спецыфікі старабеларускіх фразем дае падставы вылучыць у 

якасці яшчэ адной крыніцы іх фарміравання хрысціянскі светапогляд нашых продкаў з 
яго маральнымі патрабаваннямі і рытуаламі. Відавочна, што хрысціянства, якое было 
звернута да ўнутранага свету чалавека, несла ў сабе высокую культуру і духоўнасць. У 
ліку фразеалагізмаў, якія бяруць свой пачатак з рэлігійных догматаў, значнае 
пашырэнне ў старабеларускай мове атрымалі такія ідыёмы, як боязнь божья ’страх 
перад богам’, жертва святыхъ ’самаахвяраванне, смерць за веру ў Хрыста’, брати 
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(зносити) крестъ ’весці жыццё, поўнае пакут, нягод, цяжкасцей’, облегчити душу 
’перастаць дакараць сябе’ і інш. 
Як сведчыць прааналізаваны моўны матэрыял, культурна-нацыянальная спецыфіка 

старабеларускіх фразеалагізмаў са значэннем паводзін і стану чалавека раскрываецца 
шляхам пэўных праяўленняў культуры, якія змяшчаюць у сабе вынікі назіранняў і 
светапогляду нашага народа. 
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Л. Кубединова (Сімферопаль, Украіна) 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБОЗНАЧЕНИЯ  

ФЕНОМЕНА МОЛЧАНИЯ  
(НА МАТЕРИАЛЕ КРЫМСКОТАТАРСКОГО,  
РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 

Образы, живущие в идиомах и устойчивых сочетаниях слов, – это как бы 
мозаичное зеркало, в которое вкраплены былые впечатления. Они вновь 
воспринимаются, если в них возрождается живая связь с сиюминутной 
действительностью [Телия 1988, с. 123]. Но извлечь эту связь былого впечатления и 
живого его восприятия можно, по словам Ж.-П. Сартра, «только из рефлексии над 
образом» [Сартр 1992, с. 115], т.е. из его интерпретации в контексте миропонимания 
носителя языка. Источником интерпретации образов является жизненная философия, 
которая лежит и в основе культурно-национального менталитета. Эталоны и 
стереотипы последнего регламентируют эмпирическую и духовную 
жизнедеятельность, составная часть которой – деятельность речевая [Телия 1994, с. 
93].  
Предметом данной статьи является описание коннотаций прототипа «молчать». 

Материалом исследования послужили фразеологические единицы (ФЕ) из 
крымскотатарского, русского и английского языков, объединенные интегральной 
семой «молчать». Цель работы – показать, как: 1) ФЕ участвуют в категоризации 
прототипа «молчать», внося дополнительные подробности в способы презентации 
этого процесса; 2) образное содержание ФЕ выполняет роль стереотипов обиходного 
сознания.  
О молчании можно судить двояко: как о нулевом речевом акте и как о дескрипции 

нулевого речевого акта, осуществляемой средствами языка. Специфика феномена 
молчания формируется в контекстах его употребления. Мы можем молчать, не желая 
раскрыть чей-либо секрет или тайну, или когда не решаемся сказать о чем-либо и мы 
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погружаемся в молчаливую борьбу за слова, которые должны обрести свою «звуковую 
оболочку». Мы теряем дар речи, когда нас переполняет гнев, радость, восторг или 
изумление. Мы можем сделать паузу в нашей речи, чтобы акцентировать внимание 
собеседника на высказанной мысли. Мы молчим, не понимая чего-либо или будучи не 
в состоянии сориентироваться в ситуации. Мы замолкаем, когда подводим черту под 
высказанной мыслью или когда нас грубо обрывают на полуслове.  
Образ полного молчания, в первую очередь, ассоциируется с отсутствием какого-

либо звука. Во всех трех языках представлены ФЕ, значение которых основано на 
звучании букв определенного алфавита. Русская ФЕ ни бе ни ме (ни кукареку) имеет 
эквиваленты как в крымскотатарском языке лям-мим∗[лям-мим] – ‘ни звука’, так и в 
английском keep mum [хранить mum] – ‘помалкивать, отмалчиваться’. Мы знаем, что 
звукам не приписывается значение. В данном случае, мы говорим о том, что движение 
органов речи при произнесении определенных звуков может иметь предположительно 
какое-либо значение. Во фразеологизме крымскотатарского языка задействованы 
буквы арабского алфавита – «лям» и «мим», в русском языке – буквы русского 
алфавита «бе» и «ме», при озвучивании которых употребляются губные звуки. 
Предположительно смыкание губ указывает на отсутствие действия «говорить». В 
английской ФЕ мы видим слово «mum», которое не имеет своего лексического 
значения, но состоит из трех букв, двумя из которых является буква «m». Звук [m] 
является отправной точкой образного переосмысления в трех неродственных языках. 
Правда, ФЕ русского языка имеет и второе значение ‘ничего не понимать’. Обратимся 
к крымскотатарским ФЕ: сес-солукъ чыкъармамакъ и ынъкъ-тынъкъ чыкъармамакъ, 
являющихся эквивалентами ФЕ ни звука в русском языке. В первом из них 
употребляется парное слово «сес-солукъ», состоящее из слов «сес» (голос) и «солукъ» 
(дыхание). Как отмечает профессор Ф.А. Ганиев в таких парных словах «оба 
компонента в отдельности обозначают примерно одно и тоже понятие» [Ганиев 2000, 
с.314]. Во второй ФЕ употреблено парное звукоподражательное слово «ынъкъ-
тынъкъ». С.М. Джафарова в своей научной работе «Подражательные слова в 
современных тюркских языках» пишет о важности употребления тех или иных 
гласных и согласных звуков и их влиянии на характер подражания. «При употреблении 
в составе подражательных слов гласных «а», «о» усиливает точность, ясность и 
созвучие, а гласные «ы», «и», «у» выражают обычно смешенные и глухие 
звуки»[Джафарова 1973, с.12].  
Коммуникативные ситуации различны по степени своей конвенциональности. 

Наиболее нормирован диалог. На его фоне чётко видны контуры молчания, которое 
может быть приближено к нулевому речевому акту. ФЕ с интегральной семой 
«молчать» регулярно используются для описания «пропущенной» речевой реакции. 
Диалогическое молчание может быть вызвано разными причинами и, сообразно с ними 
получать различную интерпретацию. Одной из таких «пропущенных» речевых реакций 
является молчание в силу эмоционального состояния агенса: гнев, восторг, 
недоумение, изумление и т.п. Образы, лежащие в основе данных ФЕ, 
преимущественно, описывают действия или качества органов речи. Русская ФЕ язык 
прилип к гортани, несмотря на то, что этимологически она восходит к библейскому 
источнику, имеет полный эквивалент как в английском языке one’s tongue cleaved to the 
                                                   
∗ Здесь и далее подается буквальный перевод слов с крымскотатарского и английского языков, которые входят в 
состав соответствующих ФЕ. 
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roof of one’s mouth [язык прилип к нёбу], так и в крымскотатарском тили танълайына 
япышып къалмакъ [язык к нёбу прилип]. Вторая ФЕ английского языка с идентичным 
значением have seen (see) a wolf восходит к старинному поверью, согласно которому 
человек при виде волка лишался дара речи. В следующих ФЕ – эквивалентах во всех 
трех языках совпадает метонимический перенос образа на язык: проглотить язык – 
тилини ютмакъ [проглотить язык] – have lost one’s tongue [потерять язык]; язык 
отнялся – тили тутулмакъ [язык онемел] – his (her, etc.) tongue failed him (her, etc.) 
[его(её и т.д.) язык подвёл его(её и т.д.)]. Русская ФЕ язык не поворачивается имеет в 
крымскотатарском языке четыре соответствия, одно из которых неполный эквивалент 
– тили агъзында айланмай [язык во рту не поворачивается] ‘язык не поворачивается’. 
Остальные, тили кельмемек и тили бармамакъ, вызывают интерес тем, что хотя они и 
совпадают по значению друг с другом, но их образы основаны на противоположных 
значениях глаголов. Глагол «кельмемек» означает «не прийти», а глагол «бармамакъ» 
имеет значение «не пойти». В ФЕ комок в горле образ «застрявших в горле» слов в 
виде кома в русском языке, имеет форму кости в английском языке – have a bone in 
one’s throat [иметь кость в горле]. Английская ФЕ words failed him (her, etc.) [у него 
(неё и т.д.) не доставало слов] имеет эквивалент только в русском языке – не находить 
слов. 
Значение глагола «молчать» толкуется через отрицательную форму наиболее 

общего и неспецифированного по коммуникативной цели предиката речи – глагола 
«говорить» [Арутюнова 1994, с. 106]. «Молчать – ничего не говорить, не произносить 
никаких звуков голосом, безмолвствовать» [Ушаков 2001, с. 687]. Концепт молчания, 
таким образом, формируется на фоне понятия говорения, вторичен по отношению к 
нему. Как всякое ненормативное явление, молчание подлежит оценке. Оценка 
молчания обратная оценке говорения в данных условиях.  
Понятие «тайна, секрет» ассоциируется в сознании людей с чем-то необычным, 

загадочным, таинственным, о котором знает только весьма ограниченный круг людей и 
о чем остальные, кто в него не входит, имеют желание (иногда даже очень сильное) 
узнать. Сохранение тайной информации несет в себе положительный заряд, что 
находит свое отражение и в ФЕ разных языков. Образы, которые являются 
прототипами данных ФЕ, имеют свои отличия. Рассмотрим примеры ФЕ, значение 
которых, связаны с понятием «тайна, секрет». Из синонимического ряда русских ФЕ 
(унести с собой в могилу, набрать воды в рот, держать язык за зубами (на привязи), 
(не единым) словом (словечком)) только ФЕ унести с собой в могилу не имеет 
соответствий в двух других языках. ФЕ набрать воды в рот и держать язык за зубами 
(на привязи) имеют эквиваленты только в крымскотатарском языке – агъзына сув 
алмакъ [в рот воды набрать] и тилини танълайына тикмек [язык к нёбу пришить] 
соответственно. Синонимический ряд крымскотатарских ФЕ со значением ‘держать 
что-либо в секрете’ включает в себя следующие составляющие: агъзына сув алмакъ [в 
рот воды набрать], тилини танълайына тикмек [язык к нёбу пришить], агъзыны 
ачмамакъ [рта не открывать], ичинде тутмакъ [внутри держать]. ФЕ агъзыны 
ачмамакъ [рта не открывать], къапалы агъзыны ачмамакъ [закрытого рта не 
открывать], ичинде тутмакъ [внутри держать], не имеют эквивалентов ни в русском, 
ни в английском языках. Среди крымскотатарских ФЕ преобладает метонимическое 
переосмысление, основой которого является такой орган речи как «рот». Спектр 
образов в английских ФЕ немного шире: keep one’s (own) counsel [продолжать с самим 
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собой обсуждение], keep dark [сохранять тёмным], keep the lid on [держать крышку на 
чём-либо], play cards close to one’s chest [играть в карты, прижимая их к себе], not to 
breathe a syllable (a word) [не выдохнуть ни слога (ни слова)]. Но среди них нет ни 
одного, основанного на органе речи. Здесь и образ закрытой крышки и игрока в карты, 
прижимающего их к себе, и темноты, окутывающей тайну. Следует отметить, что в 
данном случае ФЕ представлены только в одном значении – ‘держать что-либо в 
секрете’, так как некоторые из них имеют более одного значения. Например, ФЕ 
набрать воды в рот имеет и второе значение – ‘просто молчать’.  
Разглашение тайны, как и другие речевые действия, осуждаемые обществом, 

например, ложь, клевета, сплетни и т.п., и именно в большей степени они, часто 
вызывают довольно бурную реакцию со стороны собеседников или слушателей. В 
большинстве случаев это ведет к принуждению своих собеседников замолчать. В 
следующих синонимических рядах представлены ФЕ с общим значением ‘молчать по 
принуждению’. Практически все ФЕ в трех языках, значения которых связаны с 
принуждением прекращения каких-либо высказываний, употребляются в качестве 
угрозы. Угроза заключается в совершении каких-то действий над языком и ртом, 
которые воспринимаются как инструменты речи и выступают как непосредственные 
виновники (квазиагенсы). Во всех трех языках угрожают «закрыть рот», чтобы 
заставить человека замолчать: закрыть (замазать, зажать и т. д.) рот – агъзыны 
къапатмакъ (багъламакъ, тикмек, тутмакъ, япмакъ) [закрыть (завязать, зашить, 
держать, закрыть) рот] – shut (up) one’s mouth (face/head) [закрыть рот (лицо/голову)]. 
Правда, в русском и крымскотатарском языках более разнообразна палитра 
употребляемых вариантов глаголов в данной ФЕ, чем в английском, что говорит о 
дополнительных стилистических коннотациях. Например, в русском языке – 
«замазать», «закрыть», «зажать»; в крымскотатарском – «завязать», «зашить», 
«держать», «закрыть». Мы находим еще одну ФЕ с данным значением в 
крымскотатарском языке – агъзыны къакъмакъ [забить рот]. Довольно грубая русская 
ФЕ заткнуть рот (глотку, горло) представлена и в остальных двух языках: агъзыны 
тыкъатмакъ [рот заткнуть] и put a head on smb. [положить голову на кого-либо]. Что 
касается языка как органа речи, то над ним производят всевозможные действия и 
параллели можно провести во всех трех языках: закусить язык – тилини тишлемек 
[язык укусить] – bite your tongue [укусить свой язык], прикусить язык – тилини 
къысмакъ [язык защемлять] – keep one’s tongue between one’s teeth [держать язык 
между зубами]. В русском и крымскотатарском языках можно придержать язык: 
придержать язык – тилини тыймакъ (узатмамакъ) [язык попридержать (не удлинять)]. 
«Наступают на язык» только в русской фразеологии, а «связывают язык» или даже 
«отрезают» и в крымскотатарских ФЕ: связать язык – тилини багъламакъ [язык 
связать], тилини бурмакъ (кесмек) [язык открутить (отрезать)]. Следует отметить, что 
если в русском и крымскотатарском языках основными образами в ФЕ со значением 
‘молчать по принуждению’ являются язык и рот, то в английском языке вы не 
встретите эти образы в таком разнообразии. Зато в английском языке фигурирует образ 
«закрытых губ» (seal smb.’s lips [запечатать чьи-либо губы] – ‘заставить замолчать’, 
button(zip) your lip [застегни на пуговицу(на молнию) свою губу] – держи язык за 
зубами(в повел.накл.)), чего не встретишь ни в русском, ни в крымскотатарском. 
Проблема взаимоотношения молчания и слова не может не обсуждаться в 

контексте повседневной коммуникации, поскольку общение представляет собой 
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постоянное взаимодействие речевых актов молчания и говорения в различных 
пропорциях. Парадигма вопросов, освещающих соотношение слова и молчания, 
принципиально неисчерпаема и тяготеет к постоянному пополнению. Слово, взятое 
само по себе, является основным компонентом коммуникации. Более того, значения 
слова могут поддаваться, а могут и не поддаваться передаче. В последнем случае люди 
могут молчать (“о невыразимом”), тем самым передавая это размытое, трудно 
формулируемое значение с помощью неязыковых средств: молчания, паузы, жеста и 
мимики, действия и т.д. Согласно экспериментальными исследованиями, слова, 
которым мы придаем такое большое значение, раскрывают лишь 7% смысла, 38% 
значения несут звуки и интонации и 55 % - позы и жесты. Если бы слово 
воспринималось сразу во всех своих значениях (имеются в виду значения, 
зафиксированные в словарях, т.е. исключая идиолекты), то оно, возможно, было бы 
сродни молчанию – своеобразному вакууму, в котором наличествуют все значения 
слова, каждое из которых «обретает жизнь» только в конкретном речевом акте (см. 
работы Н.Б. Корниловой и др. ученых). 
Представляется, что в разных языках, каждый из которых, по В. фон Гумбольдту, 

являет собой специфический взгляд на мир, содержание ассоциативного 
/“умолчанного”/ пространства вокруг слова является разным в зависимости от языка. В 
определенной степени человеческое мировосприятие обусловлено языком, и поэтому 
невербальная часть сознания, соединяясь с языковыми компонентами, образует 
структуру, отличную от аналогичных структур в других языках. Мы имели 
возможность в этом убедиться на приведенных выше примерах. 
Следуя вышесказанному, мы полагаем также, в разных культурах не только 

возможно, но и объективно существует разное отношение к самому слову. Например, 
восточные культуры тяготеют к интимному, интуитивному (не-рациональному) 
постижению смыслов, поэтому и молчание в таких культурах может являться не 
столько эмоциональной заменой вербального общения, показателем близости людей 
друг другу (как это есть для западного человека), а коммуникативной нормой 
(отсутствие пустословия или словопроизнесения, суетного беспрестанного говорения). 
Итак, образные средства языка, выполняя роль коннотаций, фокусируют 

различного рода подробности, существенные для обиходного сознания, вводя в них 
дополнительные признаки, которые ассоциируются главным образом с работой 
органов речи. Образы, лежащие в основе сочетаний, исполняют роль стереотипов 
культурно-национального восприятия «молчать» и придают представлению об этом 
коммуникативном акте национальный колорит. В разных языках фразеологизмы с 
данным значением имеют свои специфические отличия, основой которых является 
уникальность и неповторимость истории, традиций и культуры народов, 
представляющих эти языки. 
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М. Малоха (Кельцэ, Польшча) 
ПАХУЧИЕ РАСТЕНИЯ: НОМИНАЦИЯ, ОБРАЗНОСТЬ,  

МИФОСЕМАНТИКА 
Номинативные модели образования фитонимов обусловлены не столько 

характером отражаемых в названии объективных знаний о реалии, сколько 
этнокультурными стереотипами, направляющими поиск номинатора в выборе 
обозначаемого. В исследовании семантической мотивации названий растений 
необходимо учитывать и особенности функционирования названия в социуме, 
особенно такой аспект, как фигурирование некоторых названий растений в мифах, 
сказках и легендах, которые зачастую используются исследователями с целью 
раскрытия семантической мотивации наименования. 
Признак номинации растения по запаху реализуется как с помощью номинативного 

признака общего характера – ‘обладающий запахом’ (ср., например, пахучка, пахучая 
трава), так и с помощью признаков более частного характера: ‘имеющий сильный 
запах’ (сильнопахучка), ‘имеющий хороший, приятный запах’ (ароматник, 
благовонник, душица), ‘имеющий неприятный резкий запах’ (вонючка, дурнопахучник, 
смердячка, смрадиха, зловонка, козлянник вонючий, курятник вонючий и др.), 
‘имеющий запах чего-либо’ – огурца (огуречный дух), камфоры (камфорная трава), 
гвоздики (поль. gwoździkowe ziele или polski balsam gwoździkowy ‘Geum urbanum’), розы 
(różany korzeń ‘Rhodiola rosea’). В таких названиях, как правило, содержатся оценочные 
коннотации. Явно сниженный коннотативный регистр внутренней формы таких 
фитонимов часто подчеркивается их суффиксальным оформлением [Коновалова 2001, 
c. 66]. 
Вместе с тем, существует ряд фитонимов, в большей степени связанных с 

субъективными факторами (хотя и в них в какой-то мере находят отражение знания 
человека о свойствах того или иного растения). В этом фрагменте народной 
фитонимии ярко проявляются различные мотивационные тенденции, отражающие 
наивное освоение данного участка денотативного пространства носителями 
традиционной крестьянской культуры. К примеру, ряд остро и неприятно пахнущих 
растений обозначается составными терминами с компонентом козий, козлиный – поль. 
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kozi parsk 'Juncus compressus, Juncus effussus’, возможно, ‘Alium’); lebiotka kozia 
‘Origanum haracleoticum’. Названия валерианы козлик, козляк, польск. kozłek берут 
начало в праславянском названии растения *kozьlik, образованном от *kozьlъ. 
Возможно, такую же мотивацию имеет укр. козлинник, козлятник ‘Ononis arvensis L.’, 
также имеющий неприятный запах, кроме того, покрытый волосками.  
В основе одного наименования могут лежать разные признаки номинации: растение 

клоповник имеет очень неприятный, напоминающий клопов запах и в то же время 
используется как народное средство их выведения. В двух случаях (Coriandrum, 
Cimicifuga) в русских названиях можно усматривать кальку с латыни и иных 
европейских языков (поль. pluskwica, pluskiewnik pluskwowie ziele) [Chodurska 2003, c. 
171-172]. 
Острый запах некоторых растений оказался востребованным в многочисленных 

ритуалах с общей апотропеической семантикой. Человек пытался воздвигнуть 
преграду на пути всех злых сил, устанавливая на границе своего и чужого 
пространства обереги разного рода, в том числе растения, надеясь с их помощью не 
допустить проникновения чужих в свой дом. Скот оберегали от злых чар, от порчи и 
сглаза, от эпизоотии, а также от ведьмы, которая могла отобрать молоко у коровы, 
наслать болезни, погубить молодняк. Растения использовались для профилактики 
разных недугов. Обряды, направленные на охрану человека от воздействия злых духов, 
совершались в определенные дни, когда, по народным верованиям, следовало 
особенно остерегаться недоброго. Это Святки, Вербное воскресенье, Троица, кануны 
таких праздников, как Юрьев день, Ивана Купалы (св. Яна, праздник Иоанна 
Крестителя), день св. Ильи. Принимали превентивные меры и в семейных обрядах – во 
время свадьбы, крестин, похорон, а также в случае необходимости, окказионально, 
например, отправляясь в дорогу. 
Универсальным апотропеем на все случаи жизни у славян были лук и чеснок – 

растения, обладающие особо сильным запахом. В Черниговской губернии, если 
придется идти в лес или поле на Троицкой неделе, „берут несколько головок чеснока и 
нож, для того чтобы увидев русалок, тотчас есть чеснок и, сделав ножом круг на земле, 
припасть в оном ниц на землю: кто это сделает, того русалки не тронут” [Зеленин 1995, 
c. 210-211; 243]. В фольклорных текстах функции оберега у пахучих растений 
признаются даже самими демонологическими персонажами – в украинских быличках 
витреница поет: Як бэ нэ лук, чэснок и не троян зилле, то я бы соби справляла кожный 
дэнь вэсиллэ [Левкиевская 1996, c. 242-243]. Утверждали, что летавицы будут только 
танцевать вокруг человека, у которого спрятан чеснок, припевая: Якби не лук, часник, 
не одолен-зілля, Мати синка породила, ми би його взяли [Завадська 2002, с. 374]. 
Накануне дня Ивана Купалы хозяйка мазала корове вымя, хребет и лоб диким 
чесноком и свиным калом и говорила: Йик ты, вiдьмо, ни маєшь моци і путериї брати 
в рот цего лайна і чiснику, так абис не мала моци і путериї вiд моєї корови вiдобрати 
манну [Левкиевская 2002, c. 123]. Утверждали, что чеснок, посаженный на доме, будет 
охранять от молнии [Завадська 2002, с. 374]. Любопытно, апотропеические свойства 
чеснока усиливались, если использовать его неочищенным. В представлениях 
украинцев, чеснок говорит человеку: Не лупи мене до живого, то я тї збавлю від усьго 
злого. Потому надо кусать необлупленным, а затем скорлупу выплевывать [Франко 
1898, c. 170]. См. также „Кто ест необлупленный чеснок, на того никогда не возьмется 
блуд” [Франко 1898, c. 210]. 
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 На Полесье существовал довольно любопытный способ магического 
обеспечения меткости ружья. Для этого советовали взять язык гадюки, верхи из десяти 
осин и очень горький чеснок, смешать все и отслужить девять служб, потом положить 
на землю и очертить девять раз. После этого сделать дырочку в лапте под пятою и 
носить некоторое время. Этой смесью смазывали ружье. Чеснок, проращенный через 
змеиную голову, служит для опознавания ведьмы. Если перо с такого чеснока 
нацепить на шапку и пойти на воскресное богослужение, то после выхода из церкви 
выбежит ведьма и попробует сорвать эту шапку [Завадська 2002, c. 374]. А гуцулы, 
если хотели, чтоб чеснок был крепкий, едкий, то убивали гадюку и ее кровью поливали 
чеснок [Франко 1898, c. 170].  
Резкий чесночный запах и необычная форма головки чеснока обусловили 

восприятие его як „бесовского” зелья. Утверждают, что ангел не влетит в дом, где 
вечером ели чеснок, а человеку после чеснока двенадцать дней нельзя ходить в 
церковь [Завадська 2002, с. 375]. Происхождение чеснока также связывают с нечистой 
силой. По одной из легенд, чеснок – это зубы умершей чародейки, которые выросли из 
могилы, потому его есть – грех. В другой – из тела Иуды вырастают хрен, лук и чеснок 
[Усачева 2000, 261]. Очень горький чеснок на Украине называют „гадячим” или же 
„москалем’. Выражение товкти на когось часник обозначает начать какое-то 
нехорошее дело: Вже на мою голову чорти часник товчуть; а часник гризуть на мене 
– ‘у кого-то что-то лихое в мыслях’ [Номис 1993, c. 424]. Выражение втерти часнику 
имеет значение ‘побить кого-либо’: Зараз як втру тобі часнику, то знатимеш 
[Завадська 2002, с. 375]. 
В народних песнях чеснок встречается в эротических контекстах: 
А я тобi того дам, 
Що ти зроду не видав: 
Зеленого часнику – 
Прийде тобi до смаку [Красикова 2003, с. 179]. 
Включение зеленого чеснока в систему женских вегетативных символов 

наблюдается и в выражении укр. забажалось козаку зеленего часнику (дивоцької 
краси) [Номис 1993, c. 256]. Показательно, что и лук также приобретает женскую 
семантику, речь идет в первую очередь о зеленом луке, который пошел в стрелки: 
стволова луковица (яросл.) –‘женщина, у которой нет детей’ [Алексеенко 2004, с. 100]; 
вост.-бел. у пук пашла ‘для определения немолодого возраста девушки, не вышедшей 
замуж' [Расторгуев 1973, c.222]. 
Если мифопоэтические свойства характерны прежде всего для чеснока, то для лука, 

его ближайшего вегетативного „родственника”, как в бел. часнок – цыбульчын браток 
[Грынблат 1976, 138] на передний план выходит осознание его небольшой 
хозяйственной ценности, многократно обыгранное в пословицах и поговорках – укр. 
Не варт i печеної цибулi [Номис 1993, с. 345]; Тепер баб по сiм за цибулю [Номис 1993, 
с. 401]; бел. Цыбуляй нарадзіўся, цыбуляй і памрэш [Рапановіч 1974, c. 231]. 

 Сильный, чесночный одурманивающий запах присущ еще одному растению из 
семьи зонтичных – сафатине ‘Asa foetida’, который и послужил мотивирующим 
основанием для народного термина – поль. czarcie łajno, czarcie gówno. Благодаря 
этому запаху растение широко использовалось для охраны человека и скота от 
колдовства и порчи, для этого его затыкали в порог или зашивали в платье 
[Левкиевская 2002, c. 123] или же окуривали ею в конюшне и хлеву, чтоб ведьмы не 
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имели доступа [Франко 1898, c. 169]. Этот же народный термин поль. czartowe gówno, 
czartowe łajno употреблялся и для наименования еще одного сильно пахнущего 
растения – ‘zapaliczka cuchnąca’ (Ferula alliacea) – „Zakurz jej pod nos palonym suknem 
(...) albo czartowym łaynem które w aptece najdziesz” [Sokólska 2003, c. 189]. 
Фитоним мята, вошедший в древнерусский язык из латинского (Mentha arvensis 

L.), появившийся вместе с заимствованием культуры этого растения с приятным, 
характерным запахом (благодаря содержанию особого эфирного масла), проявляет 
тенденцию к реэтимологизации на славянской почве. Итак, названием мята 
обозначаются, как правило, растения с сильным запахом, что особенно ощущается, 
когда их растереть, помять в руках их листья, благодаря чему название иногда 
воспринимается говорящими как мотивированное глаголом мять [Шамота 1985, c. 16]. 
Показательно, что термин мята активно используется для именования самых разных 
сильно пахнущих растений. Только в таких случаях термин сопровождается 
атрибутивом-анимализмом, что в целом характерно для обозначения иных, хотя и 
подобных растений – кошачья мята ‘Nepeta cataria L.’, дон. кошиная мята – ‘будра 
плющевидная’ (Glechoma hederacia), поль. kocia mięta, kocia miętka ‘kocimiętka’ (Nepeta 
L.); растение, интенсивный запах которого приманивает котов, которые едят его с 
большим удовольствием; поль. miętka balsamie, kobyla miętka – ‘Mentha longifolia’ 
растение с ароматным запахом. 
В фразеологизмах мята выступает в оппозиции с крапивой: поль. obrócić miętę w 

pokrzywę [Krzyżanowski 1970, c. 996], Jakoby mieszał pokrzywy kto w miętki, kiedy w 
pociechach przypomina smętki [Krzyżanowski 1970, c. 996], Bo by rad każdy taki w szałwią 
pokrzywy, a miedź w złoto obrócił, choć będzie fałsz żywy [Krzyżanowski 1970, c. 996]. 
Аромат мяты и руты оказался использованным в ритуальных контекстах. Для 

купания младенца в воду бросали прежде всего приятно пахнущие, чаще освященные 
цветы и травы, прежде всего любисток, руту, мяту, что нашло отражение в фольклоре: 
укр. Видно, мене мати купала в рутi і мятi, та просила в бога долi своєму дитяти 
[Гаврилюк 1981, c. 74]. Наряду с такой магической имитативной функцией сообщения 
положительных качеств, рута и мята наделялись и апотропеическими свойствами. 
Любопытно упоминание руты и мяты в приговоре при ритуальной терапии эпилепсии, 
что уже само по себе приобретало форму вербального оберега: „сидя голым задом на 
голове больного, нужно покрыть его черным платком и произнести: Зеленое да 
рутачка жолтенький цвет, было горачка, а сечас нет” (черниг.) [Усачева 2004, с. 
615]. Вместе с тем, сильной, но приятный запах мяты не только был призван 
отпугивать нечистую силу, но и входил в комплекс жертвенных атрибутов – чтоб 
задобрить дух колодца, ранним утром в Ильин день при набирании воды с ведром 
опускали в колодец листья мяты [Валенцова 1999, c. 538]. 

 Отдельный блок составляют сильно пахнущие растения, обладающие 
выраженными наркотическими или просто одурманивающими свойствами. 
Собственно в наименованиях выбор атрибутива отражает резкие пейоративные 
характеристики, см. собачья бесила ‘дурман обыкновенный’: „Не лазоревым алым 
цветом, а собачьей бесилой, дурнопьяном цветет поздняя бабья любовь” [Большой 
2003, с. 43]; гадючья лебеда ‘паслен сладко-горький’. О растении тырлич ‘Gentiana 
punctata et lutea’ утверждали, что если человеку помазать им под носом, убежит 
объятый ужасом. При свете лампады, в которую рядом с этой травой клали кровь 
самца удода, можно увидеть людей вверх ногами. Однако именно этому растению 
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приписывалась такая сила заживления ран, что если положить в горшок с мясом для 
варки – оно сростется [Rostafiński 1895, c. 23]. 
Яркий, резкий запах того или иного растения стимулировал внимание к нему, в том 

числе направлял поиск этиологических объяснений. Так, в украинских верованиях 
пахучее зелье маруна ‘Origanum maiorana’ вырастает там, где посеять крошки от 
освященной пасхи. Ее корень копают и добавляют к табаку, чтоб вкуснее пахло 
[Франко 1898, c. 168]. 

 Любопытно, что такое пахучее растение как дягиль, используемое белорусами 
как отгонное средство – „Даунейшых часоў, як панавала надто халера, то людзі мачылі 
дзягіль у гарэлцы і пілі, а халера хадзіла пад вокнами і дзе знюхае дзягіль, то кажа: 
Фіц, фіц, я тут не зраблю ніц, бо яны ўмеюць дзягіль піць!” [Federowski 1897, c. 168], 
наделялось и медиативными чертами – через трубку из него можно увидеть души 
умерших, которые приходят в поминальные дни [Усачева 2000, c. 273]. 
Необходимо заметить, что запах растения не только приобретал отгонные функции, 

но и мог благотворно воздействовать на человека. Так, М.Федеровский записал о 
переступе: „у каго расце пярэступ, у таго вялікае на ўсё шчасце” [Federowski 1897, 
169]. Bukwica, betonika ‘Betonica officinalis’ в представлениях поляков служила как 
надежным средством против колдовства, так и воспринималась как „страж людских 
душ и тел”, а человек, который вдыхает ее запах, сам становится веселым и радостным 
[Rostafiński, 1895, c. 9–10]. 

 Растения с приятным запахом в народных представлениях приобретали статус 
афродизиаков. „Zielnik czarodziejski" Ростафинского – богатейшее собрание сведений 
из старопольских гербариев – среди афродизиаков упоминает анис, мяту, петрушку, 
полынь, крапиву, репу [Rostafiński 1895]. Использование мяты в любовной магии 
закрепилось и на уровне языка: польск. miętę czuć do kogoś czuć do kogoś miętę przez 
rumianek [Krzyżanowski 1970, c. 470]. 

 Таким образом, механизм отражения объективных признаков растений в 
названиях неотделим от роли этих признаков в формировании семиотического статуса 
и символического образа растения в традиционной культуре. Фразеологизмы с 
растительным компонентом, в частности, с наименованием пахучих растений, а также 
фольклорно-этнографические тексты, в которые включены их образы, — это и 
своеобразное отражение окружающей действительности, и свидетельство 
эмоциональных реакций человека на её многообразное проявление. 
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В. Маршэўская (Гродна, Беларусь) 
НАВУКОВЫЯ ФРАЗЕАЛАГІЗМЫ 

У мовазнаўчай літаратуры адзначаецца, што ў навуковых тэкстах кніжныя 
фразеалагізмы – з’ява досыць рэдкая, прыводзяцца прыклады кніжных фразеалагізмаў: 
краевугольны камень, чырвоная нітка, камень спатыкнення і інш. [Ляшчынская 2003, 
с.138]. Сапраўды, такія выразы маюць ярка выражаную афарбоўку кніжнасці і 
ўжываюцца ў публіцыстычным і мастацкім, зрэдку – навуковым, стылях. Аднак 
навуковы стыль мае сваю спецыфіку выкарыстання фразеалагізмаў у залежнасці ад 
падстыляў: уласна навуковага, навукова-палемічнага, навукова-папулярнага, навукова-
вучэбнага і навукова-тэхнічнага. Згаданыя вышэй фразеалагізмы функцыянуюць у 
навукова-папулярным, навукова-палемічным і навукова-вучэбным падстылях. Што да 
ўласна навуковага і навукова-тэхнічнага падстыляў, то тут паўстае пытанне 
размежавання тэрміналагічных словазлучэнняў і фразеалагічных (якія фіксуюцца ў 
тэрміналагічных слоўніках і даведніках як тэрміналагічныя). 
Па сваіх прыкметах тэрміналагічныя словазлучэнні блізкія да словазлучэнняў 

агульнаўжывальнай лексікі. Паводле структуры тэрміналагічныя словазлучэнні 
падзяляюцца на простыя (раскладанне па ступенях, прастора вектарная) і складаныя 
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(раскладанне вызначніка па элементах, раскладанне на простыя дробы). Паводле 
спосабу выражэння галоўнага кампанента тэрміналагічныя словазлучэнні падзяляюцца 
пераважна на іменныя (адказ станоўчы, адлюстраванне сферычнае) і дзеяслоўныя 
(выводзіць формулу, вызваляцца ад радыкалу). Від сінтаксічнай сувязі ў 
тэрміналагічных словазлучэннях – у асноўным дапасаванне і кіраванне; кампаненты 
часцей уступаюць у атрыбутыўныя і аб’ектна-атрыбутыўныя адносіны, значна радзей – 
у акалічнасныя ці аб’ектна-акалічнасныя адносіны (функцыя адваротная, умова 
інтэгравальнасці, умова дастатковая, пункт сканцэнтравання, пераходзіць да ліміту, 
раскладаць у шэраг). 

“Тэрміналагічныя словазлучэнні, як і свабодныя словазлучэнні, выражаюць і 
абазначаюць састаўное, але адзінае паняцце; асобныя кампаненты шматслоўнай 
тэрміналагічнай адзінкі выражаюць істотныя прыкметы навуковага паняцця, агульнае 
значэнне тэрміналагічнага словазлучэння вызначаецца семантыкай асобных элементаў. 
Асноўнай рысай шматслоўных тэрміналагічных адзінак, якая дазваляе выдзеліць іх у 
асобны клас, з’яўляецца сувязь з тэхнічным паняццем” [Горшкова 1983, с.59], 
напрыклад: (тэхн.) паўгусенічны аўтамабіль, колава-гусенічны аўтамабіль, аўтамабіль 
абмежаванай праходнасці, аўтамабіль звычайнай праходнасці, аўтамабіль павышанай 
праходнасці, малалітражны легкавы аўтамабіль, сярэднелітражны легкавы 
аўтамабіль, шматлітражны легкавы аўтамабіль і інш. 
Па спаянасці кампанентаў тэрміны-словазлучэнні падзяляюцца на свабодныя і 

несвабодныя. У свабодных тэрміналагічных словазлучэннях кожны кампанент 
з’яўляецца тэрмінам (нулявое дзяленне, нулявы вектар). Несвабоднымі лічацца такія 
тэрміналагічныя словазлучэнні, у якіх кампаненты (калі яны ўжыты ізалявана) могуць і 
не быць тэрмінамі (чырвоны радок) [Тэорыя і практыка беларускай тэрміналогіі 1999, 
с.97]. Да несвабодных тэрміналагічных словазлучэнняў адносяцца: нямецкі вугал – 
‘гладкі, без выступаў вугал (хаты)’; мятая пара – ‘адпрацаваная пара ў машынах’; 
мёртвы пункт – ‘стан звёнаў механізма, калі яны знаходзяцца ў імгненнай раўнавазе’; 
сонечны вецер – ‘пастаяннае радыяльнае сцяканне плазмы з паверхні Сонца’; 
выпадковае блуканне – ‘спецыяльнага выгляду выпадковы працэс. Яго можна 
разглядаць як мадэль, якая апісвае перамяшчэнне часцінкі ў нейкай фазавай прасторы 
пад уплывам якога-небудзь выпадковага механізма’; залатое сечыва – ‘вынік дзялення 
адрэзка, пры якім большая яго частка ёсць сярэдняя прапарцыйная паміж усім 
адрэзкам і меншай яго часткай’ і інш.; эканамічныя тэрміны кошык валютны, 
праблема зайцаў, чорны рынак, рынак бычыны, замарожванне цэн, мяккія параметры, 
уцёкі капіталаў, гарачыя грошы, парасон цэн і інш.; спартыўныя тэрміны кантрольны 
час, марская хвароба, гімнастычны казёл, жоўтая картка, зялёная картка, чырвоная 
картка, зоркавы прабег, пацэліць у яблычак, аб’явіць мат каралю, лёгкая атлетыка, 
цяжкая атлетыка і інш. 

“Калі ж састаўныя тэрміны ўзніклі са свабодных словазлучэнняў у выніку іх 
метафарычнага пераасэнсавання, то яны павінны адносіцца да разраду фразеалагізмаў: 
антонаў агонь, баранчык божы, брат-сястрыца, воўчае лыка, гусіныя лапкі, 
зязюльчын лён, мядзвежае вуха і інш.” [Лепешаў 1998, с. 13]. Фразеалагізмамі трэба 
лічыць астранамічныя назвы, у аснове ўтварэння якіх ляжаць суб’ектыўныя прыметы 
(асацыяцыі): Валасы Веранікі, Вялікая Мядзведзіца, Вялікі Пёс, Гончыя Псы, Малая 
Мядзведзіца, Млечны Шлях, Паўночная Карона, Малы Леў, Малы Пёс і інш.; фізічныя 
тэрміны белы вугаль ‘рухаючая сіла вады’; блакітны вугаль ‘рухаючая сіла ветру’; 
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тэрмін эканомікі белы слон ‘здзелка, пры якой расходы заведама перавышаюць 
патэнцыяльна магчымы прыбытак’; батанічныя народныя назвы ракавыя шыйкі – 
(драсён змяіны) ’водныя і сухапутныя расліны, з прамастойнымі, распасцёртымі або 
павойнымі сцябламі, з суцэльным, часта шурпатым лісцем’; губа авечая – (бяляк) 
‘шапкавы грыб з белай пукатай шапкай, са шчыльнай, сырападобнай, белай мякаццю’; 
чортава рабро – (клапагон еўрапейскі) ‘расліна вышынёй 1–1,5 (2,5) м з непрыемным 
удушлівым пахам, які адпуджвае клапоў, з белаватымі кветкамі’; чортавы пажуры – 
(бадзяк) ‘род двух- і шматгадовых травяністых раслін сямейства складанакветных. 
Пераважна калючыя расліны’; сабачае мыла – (гладун мнагашлюбны) ‘шматгадовая, 
моцнадухмяная расліна, прыціснутая да зямлі накшталт разеткі’; царская свечка – 
(дзіванна чорная) ‘мнагалетнік вышынёй 25–100 см, з верацёнападобным коранем і 
чырвона-бурым, уверсе рабрыстым сцяблом і жоўтымі кветкамі’; зязюльчыны ручнікі – 
(крапінец) ‘расліна вышынёй 10–25 см з прыўзнятымі сцябламі, з дробным лісцем, з 
няправільнымі сінімі, радзей ружовымі кветкамі у рэдкай гронцы’; сабачы язык – 
(касталом) ‘ядавітая расліна з паніклымі брудна-цёмна-чырвонымі кветкамі’ і інш.; у 
інфарматыцы – чорная скрынка ‘тэрмін сістэматэхнікі, які абазначае сістэмы, 
структура і ўнутраныя працэсы якіх невядомыя або вельмі складаныя для разумення і 
тлумачэння’; спартыўныя тэрміны ластаўка аўэрбах (гімнастычная фігура); скінуць з 
п’едэстала (устанавіць новы рэкорд) і інш. 
Нешматколькасная частка фразеалагізмаў сучаснай навуковай мовы даволі цікавая і 

разнастайная, яна заслугоўвае сістэмнага апісання сваіх моўных асаблівасцей і павінна 
знайсці адлюстраванне ў адпаведных фразеаграфічных працах. 

Літаратура 
Горшкова, Т.М. К вопросу о природе терминологического словосочетания / Т.М. Горшкова // 
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С. Махонь (Мінск, Беларусь) 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЛОРУСИЗМОВ В ПЕРЕВОДАХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

КАК ПРОЦЕССА ОБЪЕКТИВНО-ЗАКОНОМЕРНОГО 
Употребление белорусизмов в переводных текстах является процессом 

объективно-закономерным. Идейно-художественное содержание произведений, их 
стилистика, необходимость передать образность и выразительность языка оригинала 
служат предпосылками широкого использования белорусизмов. Объективность 
данного процесса находит подтверждение как в использовании определенных 
белорусизмов с одинаковыми художественными целями и задачами в различных 
произведениях, так и в том, что в выполненных разными переводчиками переводах 
одного и того же произведения к решению этих целей и задач привлечены в 
одинаковых контекстах одни и те же белорусизмы. 
Рассмотрим два перевода на русский язык романа Ивана Пташникова "Мстижи", 

выполненные В. Кудиновым и М. Горбачевым. Безусловно, в переводах романа 
"Мстижи" реестры белорусизмов и их количество не могут полностью совпадать, 
т.к. перевод является творческим процессом, в ходе которого переводчик из 
огромного арсенала выразительных, оценочно-характерологических средств выбирает 
те, которые, по его мнению, наиболее точно соответствуют содержанию, стилистике 
переводимого материала. Вместе с тем под влиянием объективной закономерности в 
использовании белорусизмов в этих переводах наблюдается большое количество 
сходных употреблений белорусизмов, одинаковых решений с их помощью 
художественных задач перевода. На степень употребительности белорусизмов в 
переводе оказывают влияние многочисленные факторы: тема, содержание 
переводимого произведения, языковые установки автора. Роман И. Пташникова 
"Мстижи" − произведение о современной белорусской деревне. И. Пташников 
широко использует многие диалектные формы и слова, которые служат средством 
для характеристик, создают в произведении эффект присутствия автора, делают 
его участником событий, помогают выразить авторскую точку зрения. 
Безусловно, в переводном тексте сохранение белорусских диалектных форм и 
слов недопустимо. Задача переводчика состоит в точной передаче стилистики 
романа, всех особенностей организации его языковой структуры; достигнуть 
этого необходимо переводом "на свой язык, причем не диалектный, а 
общелитературный, и вместе с тем так, чтобы чувствовалось веяние и колорит 
подлинника"[Рыльский 1986, с. 41–42]. 
Белорусизмы в переводе романа широко представлены во всех видах речи − 

авторской, прямой и несобственно-прямой. Сложность языковой структуры 
произведения определяется широким использованием несобственно-прямой речи. 
М. Е. Тикоцкий отмечает, что "ориентация на точку зрения персонажа 
отражается на всей языковой структуре художественной прозы И. 
Пташникова"[Тикоцкий 1981, с. 138]. Эта ориентация способствует значительному 
усложнению несобственно-прямой речи, которая берет на себя функции 
повествования и описания. Исследователями языковых процессов современной 
русской художественной прозы отмечается взаимодействие планов выражения 
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автора и персонажа, когда "точка зрения персонажа часто вводится без 
предварительных указаний типа "он увидел", "он услышал", "он подумал" и т.п., 
в результате чего границы между планом автора и планом персонажа 
оказываются стертыми, невыраженными" [Языковые процессы 1977, с. 77]. Данное 
положение справедливо применительно к языковой организации романа "Мстижи". В 
этом случае одним из указателей на несобственно-прямой вид речи в произведении 
наряду с синтаксической организацией предложений и сверхфразовых единств 
становится лексический состав текста оригинала, включающий диалектные слова и 
формы. В переводном тексте эти функции выполняют белорусизмы. 
Белорусизмы способствуют созданию речевых характеристик персонажей, в 

определенной степени формируют национальный фон произведения. Прежде всего 
необходимо отметить наличие междометия ат, отнесенного нами к 
безэквивалентной лексике. В переводах данное междометие играет одинаковую роль: 

I. А-ат! Как-нибудь разберемся... (с. 220), 
II. А-а-ат... Как-нибудь  перебьемся... (с. 188); 
Значение слова затирка в переводах определенным образом обыгрывается в 

рассказе о голодных военных годах: 
I. Одну картошку сотрет на терке, только от песка отмыв, добавит к 

толченому сухому липовому листу – какая еще затирка выходила... (с. 156),  
II. Одну картошку натрет на терке, отмыв только от песка, добавит к сухому 

измельченному липовому листу. Какая еще затирка выходила. . . (с . 134). 
Принадлежностью только прямой речи в обоих переводах являются частицы аж и 

хай, которые придают репликам персонажей оттенок разговорности» восполняют в 
русском переводе особенности речи персонажей, строящейся с использованием 
разнообразных диалектных форм и слов белорусского языка: 

I. Аж дрожь берет, как вспомнишь... (с. 193), 
II. Аж дрожь берет, как вспомнишь (с. 166); 
I. Так я тебе скажу: хай медведя Внук сам кусает (с. 53), 
II. Так я тебе скажу: хай медведя Внук сам кусает (с .44); 
Реестр белорусизмов, используемых в авторской речи, немногочислен. Он 

включает в свой состав слова бурак, гарбуз, криница, примак, хлопец. Данные 
белорусизмы, кроме слова хлопец, характеризуются единичными употреблениями в 
тексте. Немногочисленность белорусизмов определяется особенностями языковой 
структуры произведения, где основной акцент в выражении авторской оценки 
сделан на прямую и несобственно-прямую речь; авторское слово используется в 
основном как способ повествования, за редким исключением как способ 
характеристики или как способ оценки. Характеризующе-оценочная роль авторского 
слова проявляется именно в употреблении белорусизмов. Так, неприятие Андреем 
Величкой Подберецкого как человека морально нечистоплотного, помимо оценочных 
моментов в прямой и несобственно-прямой речи, находит поддержку в авторской 
позиции, выражающуюся в употреблении белорусизма бурак в качестве сравнения, 
имеющем явный пренебрежительный оттенок: 

I. Подберецкий высморкался и снова утерся рукою. От огня стал весь красный, как 
бурак (с. 44), 

II. Подберецкий высморкался и вытерся ладонью. Стал весь красный как бурак (с. 
35). 
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Имеющее ярко выраженную народную основу сравнение как гарбузов на грядках, 
составной частью которого является белорусизм гарбуз, служит отражением в формах 
авторской речи отношения Андрея Велички к бригадиру: 

I. У него самого было уже трое детей – сыновей, что желтых гарбузов на грядках: 
мал мала меньше (с. 206), 

II. У него у самого было уже трое детей – сыновей, как гарбузов на грядках: мал 
мала меньше (с. 177). 
Рассмотренные нами случаи использования белорусизмов в переводах романа И. 

Пташникова "Мстижи" служат подтверждением объективности и закономерности 
процесса употребления белорусизмов в переводах художественной прозы. 
Функционируя в качестве безэквивалентных слов, регионализмов, оценочно-
характерологических средств, белорусизмы играют важную роль в переводных 
текстах, способствуют структурно-композиционному и языковому построению 
художественной ткани произведений. 

Літаратура 
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Ю. Назаранка (Мінск, Беларусь) 
ПРЭЦЭДЭНТНЫЯ ГІПЕРЛЕКСЕМЫ Ў ТВОРЧАСЦІ ЯКУБА КОЛАСА 
Прэцэдэнтная лексема ў свядомасці носьбіта мовы выступае як своеасаблівы фрэйм 

– адмысловая уніфікаваная канструкцыя ведаў, як спосаб семантызацыі вопыту, як 
цэнтр лексічнага поля [Филлмор 1988, с. 58] і адначасова як сродак духоўна-
культурнага структуравання рэчаіснасці, інструмент і катэгорыя семантыкі разумення, 
паказчык кагнітыўнага развіцця моўнай асобы. 
Вакол прэцэдэнтнай лексемы групуюцца іншыя парадыгматычна і сінтагматычна 

звязаныя з ёю адзінкі – сінонімы, антонімы, дэрываты і пад., утвараючы своеасаблівае 
кагнітыўнае поле, якое бясспрэчна з’яўляецца феноменам нацыянальнай культуры. 
Эстэтычна-мастацкі дыскурс і духоўная культура ў цэлым могуць быць 

прадстаўлены (але не вычарпаны) у выглядзе моўна-культурнай парадыгмы як 
сацыяльна-пазнавальнай мадэлі, што ляжыць у аснове мовы і разам з тым звязана з 
адпаведнымі сферамі духоўнай культуры. Элементамі такой парадыгмы будуць 
ключавыя лексемы, якія выбіраюцца эмпірычна на падставе існуючых ведаў. 
Моўна-культурная парадыгма будуецца на падставе аналізу аўтарскай мовы, яе 

семантычнай сістэмы, яе актуалізацыі ў тэксце згодна з правіламі рытарычнага 
дыскурсу. Для выслоўяў Якуба Коласа такая парадыгма будзе ўключаць наступныя 
(найбольш агульныя!) прэцэдэнтныя лексемы: чалавек, лёс, прырода, радзіма, праца, 
дарога, думка, слова, гора-радасць, гарэлка, парадак, вобразы-сімвалы.  
Не ставячы сабе мэту вычарпальна апісаць ключавыя лексемы, мы раскрывали іх 

сэнс праз “антэцэдэнтныя дэфініцыі” і праз прыклады аўтарскіх выслоўяў. 
Антэцэдэнтная дэфініцыя – спосаб раскрыцця сэнсу прэцэдэнтнай лексемы праз спісы 
яе антэцэдэнтаў – лексічных адзінак, якія ўзяты з тэксту твораў і ўмоўна лічацца тымі, 
што папярэднічаюць агульнай (найбольш абстрактнай) лексеме. Антэцэдэнтнае 
значэнне не супадае ні з лексікаграфічнай дэфініцыяй, ні з азначэннем філасофска-
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энцыклапедычным. Яно адлюстроўвае аўтарскае стаўленне да тэмы выслоўя, бачанне 
ідэі праз слова і ўласцівыя яму катэгорыі ацэнкі, эмацыянальнасці, экспрэсіўнасці, 
персуазійнасці і пад., што дало падставы даследчыкам гаварыць пра спецыфічную 
катэгорыю “мастацкай мадальнасці” [Сычова 1996, c. 2]. Вось як вызначаў асабістую 
сферу прамоўцы (інакш, антэцэдэнтнае значэнне) Ю. Д. Апрэсян: ,,У гэтую сферу 
ўваходзіць сам прамоўца і ўсё фізічна, маральна, эмацыянальна ці інтэлектуальна 
блізкае яму, … усё, што знаходзіцца на момант выказвання ў яго свядомасці” [Апресян 
1995, c. 645]. 
Прэцэдэнтная лексема гора-радасць 
Філосафы сцвярджаюць, што адчуванне гора магчыма толькі ў параўнанні з 

перажываннем радасці. Таму лексема гора сама па сабе не можа быць ключавой для 
цэласнай прэцэдэнтнай сітуацыі: яна непарыўна звязана з культурным канцэптам 
радасць; і для абедзвюх гіперлексемай выступае катэгорыя гора-радасць, паколькі 
універбальная лексема з адпаведным значэннем у беларускай мове адсутнічае (тыповы 
выпадак у мове, але не ў культуры, параўн.: любоў – нянавісць, дабро – ліха). Таму 
словы гора і радасць, узятыя паасобку, з’яўляюцца антэцэдэнтамі да гора-радасць.  
У Якуба Коласа выразна вылучаецца рубрыка выслоўяў з прэцэдэнтнай лексемай 

гора-радасць, напрыклад: 
Усім роўна хочацца жыць на свеце і ўзяць ад жыцця і радасць, і гора, і ўсё тое, 

чым спатыкае яно кожнага.  
Што ні кажы, а жыццё, ужо само па сабе, ёсць радасць, вялікае шчасце, бясцэнны 

дар.  
Гора ж не сціхне ад слоў!  
Ён такую ўздзярэ штуку, што і чорт заскача ад радасці.  
Не месца радасці там, дзе ўзняліся касцяныя рукі неадхільнай смерці.  
Зірнем жа радасці ў бяздоннеІ на дзявочае ўлонне Прыхілім тленны мы свой прах.  
А гора прысела на тын, А ліха брыдзе па завулку.  
Тут і радасць месца знала, Уздыхала тут бяда.  
Падлік антэцэдэнтных адзінак па крытэрыю “станоўчая канатацыя” – “адмоўная 

канатацыя” дае наступны вынік: “адмоўнае” кагнітыўнае поле пераўзыходзіць 
“станоўчае” мінімум у 1,5 раза. Але маючы на ўвазе хранатоп большасці твораў Якуба 
Коласа і тагачаснае сацыяльна-палітычнае становішча беларуса, сітуацыю можна лёгка 
патлумачыць. У цэлым творчасць класіка жыццесцвярджальная, аптымістычная і 
надзвычай іранічная. 
Прэцэдэнтная лексема вобразы-сімвалы 
Герой апавядання Якуба Коласа «Збоку ад жыцця» – вясковы філосаф дзед Павал. 

Цяжкую ён прайшоў школу жыцця... Многа ўсякіх падзей адбылося на яго памяці, а 
цяпер ён стаіць як бы збоку ад усяго і са спакоем мудраца аглядае жыццё. Заўсёды 
аклікнецца дзед Павал, бо ў яго багаты запас назірання над жыццём, над з’явамі 
прыроды. У многіх рысах гэтага сялянскага мудраца мы пазнаём самога пісьменніка. 
Аглядаючы ў думках сваё жыццё, Павал асэнсоўвае яго з вяршыні «няўзнакі 
накастрэжаных гадоў». Гэты агляд існуе для дзеда як мноства жыццёвых сімвалаў. Ён 
думае: «А вось гэтыя дарогі, дарожкі, сцежкі? Гэта усё – жывыя малюнкі, вобразы, 
сімвалы, якімі запісана гісторыя сялянскага жыцця, сялянскае працы».  
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Можна з упэўненасцю сказаць, што ўся творчасць Якуба Коласа – “гісторыя 
сялянскага жыцця, сялянскае працы” беларуса. Гэта і дазваляе далучыць да 
прэцэдэнтных лексем і такую, як вобразы-сімвалы.  
Сярод выслоўяў Якуба Коласа ёсць нямала такіх, што якраз і маюць перш за ўсё 

агульнае вобразна-сімвалічнае значэнне: 
Калі ж не колецца дзярвяка, Дык у яе ўбіваюць клін... 
Калі ідзеш на каханне, а табе свіння на спатканне, - вярніся і сядзі дома. 
Хваліўся збан, што носіць воду, Але забыўся на слупкі... 
Прылашчыць Груня – І Магамет на рай свой плюне!  
О, ты Сальмон у нас вялікі,Як на чытанне, так на лікі… і шмат іншых. 
Пісьменнік добра адчуваў сімволіку жыцця, вобразы прыроды, малюнкі лёсу, або, 

гаворачы яго словамі: 
Падаюць гнілі падпоры – Часы паклалі свой знак. 
Гэтыя «знакі часу» і іншыя вобразы-сімвалы грунтуюцца ў лексіконе пісьменніка 

на шматлікіх антэцэдэнтных лексемах, якія могуць быць і абстрактна-сімвалічнымі 
(рай, час, жыццё, доля, дарога і пад.), і прадметна-канкрэтнымі (пень, дзярвяка, мятла, 
патэльня, жонка і пад.). 
Такім чынам, можна канстатаваць, што лексемы вобраз, сімвал, малюнак (жыцця) 

таксама маюць у мастацка-слоўным свеце Якуба Коласа прэцэдэнтны характар. 
Спецыфіка гэтых лексем у параўнанні з іншымі прэцэдэнтными адзінкамі заключаецца 
ў тым, што яны маюць дачыненне практычна да ўсіх выслоўяў, паколькі ўласцівы ім 
рытарычны сэнс носіць пашыральна-пераносны характар. Быць вобразам-сімвалам – 
лёс любога выслоўя. 
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А. Раманоўская (Мінск, Беларусь) 
ВОБРАЗ ЗЛОДЗЕЯ Ў БЕЛАРУСКАЙ ФРАЗЕАЛОГІІ 

Лексема злодзей у “Этымалагічным слоўніку беларускай мовы” злодзей падаецца як 
‘той, хто крадзе’, ‘ліхадзей, злачынец’ [ЭСБМ 1978, с. 335]. Па падобнаму прынцыпу 
ўтворана лексема дабрадзей, ‘той, хто робіць дабро’[ЭСБМ 1978, с. 118]. 
Згодна “Гістарычнаму слоўніку беларускай мовы” злодзей – гэта 1) Ліхадзей; той, 

хто робіць зло або мае дрэнны намер; 2) Злачынец, які пераступіў закон; 3) Злодзей, 
той, хто ўкраў што-небудзь; 4) Супраціўнік, вораг [ГСБМ 2003, с. 261-262]. Як бачым, 
першапачаткова лексема злодзей мела шырокае значэнне і паказвала на асобу, чые 
паводзіны не адпавядалі агульнапрынятым нормам.  
У сучаснай беларускай мове значэнне звузілася. ТСБМ адзначае злодзей- 1) Той, 

хто крадзе, робіць кражу; 2) ужываецца як лаянкавае слова [ТСБМ 1978, с. 481]. Іншыя 
сучасныя тлумачальныя слоўнікі даюць тоеснае азначэнне. У слоўніку І.Насовіча 
семантыка яшчэ больш звужана, злодзей - вор [СБМ 1983, c. 209].  
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Беларуская фразеалогія побач з падобным вузкім значэннем захоўвае і 
першапачатковае, шырокае, ‘той, хто робіць зло’: Для каго злодзей, а яму дабродзей.  
Уяўленне аб злодзеі ў беларусаў амбівалентнае. З аднаго боку, злодзей – 

неад’емная частка любога грамадства: злодзеі ёсць усюды: Без злодзеяў кірмаш не 
жыве; На месцы злачынства; у кожным сяле: Няма лесу без воўка, а сяла без злодзея; 
Няма балота без чорта, а вёскі без злодзея. Іх шмат: Злодзеяў мераю не мераць; 
Злодзея павесяць, а на яго месца дзесяць; Злодзей на злодзеі едзе і злодзеем паганяе. У 
фразеалогіі падкрэсліваецца, што І злодзею жыць трэба. І не кожны, хто ўкраў, - 
злодзей: Злодзей не той, што ўкраў, а той, што схаваў (што канцы хавае). 

 Учынкі злодзея апраўдваюцца, калі на тое ёсць пэўныя прычыны. Сярод такіх 
прычын крадзёж ў лесе: Хто ў лесе не злодзей, той дома не гаспадар; Мужык у лесе не 
злодзей – дома не хазяін;У лесе і злодзей не злодзей; у пана: То не злодзей, што ў пана 
крадзе, у злодзея: Той не злодзей, што ў злодзея ўкраў. Таксама апраўдваецца 
зладзейства, зробленае па прычыне голаду: Што ўкраў з’есці, то не злодзей. Вопраткі і 
іншых рэчаў гэта не датычыцца: Хаця голы, ды не злодзей. 
Па народным уяўленні злодзей можа стаць лепшым, выправіцца: Прыйдзе час – і 

злодзея одум возьме. Ёсць нават апраўданне: прычынай зладзействаў з’яўляюцца 
людзі, якія прымаюць крадзенае: Не было б злодзеяў, каб не было пераводнікаў; 
знаёмства, сувязі : Блат – злодзеям і жулікам кум, сват і брат. 
Абвінавачванні ў зладзействе, крадзяжу павінны быць абгрунтаваныя. Не трапіўся 

ў хапку (не ўзяў за руку), не кажы злодзей; Не той злодзей, што ўкраў, а той, што 
схаваў; Не кажы “злодзей,” пакуль не ўхопіш (не злавіў). 
З іншага боку, злодзеяў грамадства асуджае: Лепш вораг спаліць, чым злодзея 

хваліць. У фразеалогіі знаходзім апазіцыю гаспадар-злодзей: Злодзею адна дарога, а 
гаспадару дзесяць. Дарога гэта - турма: І злодзей да пары крадзе; Колькі злодзею не 
красці, а турмы не мінаваць (ад суда не ўйсці).   
Які ж вобраз злодзея ў беларускай фразеалогіі? У бінамінатыўных канструкцыях 

знаходзім прамыя ўказанні на тое, каго беларусы лічаць злодзеем. Перш за ўсё злодзей 
- гэта гультай: Кожны гультай – злодзей; Гультай ды злодзей - два родныя браты, 
старажы: Найгоршыя злодзеі – старажы; воўк: Воўк не пастух, а казёл не агароднік: 
воўк – злодзей, а казёл - шкоднік, галава (у адносінах да ног): Галава нагам злодзей, 
дзірка: Не мыш злодзей, а дзірка. Злодзей горш за дурака: Няхай сабе і дурань, абы не 
злодзей, але лепшы за п’яніцу: Не так бойся злодзея, як п’яніцы, бо злодзей цягне 
дамоў, а п’яніца - з дому, хаця ў другой ФА яны атаясамліваюцца: П’ яніцы і злодзею 
ўсякая адзежа ўпору. Злодзей таксама лепшы за папа: Ад злодзея адаб’юся, ад папа не 
адмалюся, за агонь: Злодзей абкрадзе – сцены застануцца, а агонь нічога (жонка памрэ 
– усё з двара звязе).Такі погляд абумоўлены, на нашу думку, тым, што для беларуса 
горш за ўсё згубіць сваё. 
Але ў той жа час сцвярджаеца, што: Злодзей крадзець не для прыбытку, а для 

пагібелі; Ад зладзейства не разжывешся. 
Злодзей – ашуканец: Злодзею няма веры, хоць зямлю есць; Кожны чуе, што і 

злодзей працуе. Ён ніколі не прызнаецца ў здзейсненым зладзействе: Злодзей заўсёды 
крычыць, што ён не вінаваты; Ні адзін злодзей ні скажа на сябе, што ён ўкраў. Ён 
круціцца каля воза: Не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза; бывае ў царкве: І 
злодзей у царкве бывае, ды каб што ўкрасці выглядае; выглядае дзе што кепска 
ляжыць: Дзе кепска ляжыць, туды і злодзей глядзіць. Яго трэба сцерагчыся: Не 
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заўсёды злодзей крадзе, а жадны час беражыся, ён каварны: Багатага праводзяць, каб 
не ўпаў, а злодзея – каб не ўкраў, але ўберагчыся немагчыма: Ад злодзея не схаваешся, 
нават замок не заўсёды засцерагае ад крадзяжу: Злодзей замка не баіцца; Замок не ад 
злодзея, а ад добрага чалавека; Злодзею трудна адзін замок зламаць, а другія ніпачом. 
Злодзей дзейнічае пад пакровам ночы: Злодзей сонейка баіцца, але і месяца таіцца; 

Злодзей з-пад цёмнае зоркі. Любы свет, нават самы няяркі, яму страшны. 
Знешне злодзея можна ўбачыць па вачах: Глядзіць як злодзей; Вочы бегаюць як у 

злодзея. Адрозніваецца ад іншых людзей тым, што на ім гарыць шапка: На злодзею 
шапка гарыць, у яго гараць вушы: У злодзея вушы гараць, дрыжаць рукі: Рукі дрыжаць 
як у злодзея, ён дрыжыць нават у сне: Злодзей спіць і дрыжыць; круціцца: Не круціся, 
як злодзей на кірмашы, хітруе: Хітраваць як злодзей, цікуе: Цікуе як злодзей. Такім 
чынам, злодзей паводзіць сябе неспакойна, таму што баіцца пакарання, ён не давярае 
іншым: Як сам гаспадар злодзей, то і чэлядзі не верыць.  
Злодзеі складаюць своеасаблівую супольнасць са сваімі адносінамі і законамі. З 

аднаго боку, яны пазнаюць(па вачах) адзін аднаго і падтрымліваюць: Злодзей злодзея 
здалёк ( па ачах) пазнае; Злодзей злодзея не выдасць. Аднак усё ж такі не давяраюць: 
Злодзей злодзею не давярае, баяцца адзін аднаго: Трапіў злодзей на злодзея, і абодва 
спужаліся, паміж сабой не ладзяць: Злодзей з злодзеям не ладзяць, б’юцца: Злодзей 
злодзея б’е, варожасць паміж сабой часта перашкаджае іх “рамяству”: І коні 
ўкрадзеныя знайдуцца, як злодзеі паб’юцца.  
Сяброўства са злодзеем для звычайнага чалавека небяспечна: Пасябраваўшы з 

злодзеем, сам станеш злодзеем. Злодзеі бываюць свае (хатнія) і чужыя: Свой злодзей 
гарэй чужога. Свой злодзей горш за чужога, таму што: Дамашняга злодзея не 
ўпільнуеш. 
Такім чынам, нягледзячы на агульнае негатыўнае стаўленне да злодзеяў, бачым у 

беларускай фразеалогіі праяўленне вядомай беларускай талерантнасці: абвінавачванні 
ў зладзействе павінны быць абгрунтаваныя, бо ёсць прычыны, якія дапускаюць 
крадзёж – голад, холад. У беларускіх наіўных поглядах, адлюстраваных у фразеалогіі, 
рэпрэзэнтаваная надзея не тое, што злодзей можа адумацца і яго нельга лічыць 
закаранелым злачынцам. 
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А. Садоўская (Гродна, Беларусь) 
АБ МАРФАЛАГІЧНАЙ ХАРАКТАРЫСТЫЦЫ  

ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ-СПАЛУЧЭННЯЎ 
На сённяшні дзень беларуская фразеалогія склалася як самастойная мовазнаўчая 

навука. Шмат якія даследчыкі развіццё гэтай лінгвістычнай дысцыпліны звязваюць з 
неабходнасцю вывучэння фразеалагізмаў па фразеалагічных серыях у плане 
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ўзаемадзеяння семантычнага, марфалагічнага і сінтаксічнага ўзроўняў. На гэтай аснове 
"можа быць пабудавана новая сістэма фразеалогіі з улікам узаемадзеяння ўсіх узроўняў у 
яе агульным ядры і ў яе тыповых варыяцыях" [1, с.17]. 
У адну з такіх серый, заснаваных на структурным адзінстве, уваходзяць 

фразеалагізмы са структурай спалучэння слоў. Гэтая структурная разнавіднасць, 
дарэчы як і фразеалагізмы са структурай сказа, атрымала сваю ўсебаковую 
характарыстыку ў асобным манаграфічным даследаванні, у якім з 6000 фразеалагізмаў, 
змешчаных у двухтомным "Фразеалагічным слоўніку беларускай мовы" І.Я.Лепешава, 
1253 адзінкі маюць згаданую структуру і аналізуюцца з семантычнага, марфалагічнага і 
стылістычнага бакоў. 
Фразеалагізмы гэтай жа структурнай разнавіднасці, якія сустракаюцца ў даведніку 

І.Я.Лепешава "У слоўнікавую скарбонку" (Гродна: ГрДУ, 2004), што выйшаў як дадатак 
да "Фразеалагічнага слоўніка беларускай мовы", яшчэ не сталі прадметам спецыяльнага 
аналізу. Як адзначае аўтар даведніка, ён апісвае "каля 600 фразеалагізмаў сучаснай 
беларускай літаратурнай мовы, якія па розных прычынах не трапілі ў двухтомны 
"Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы" (Мінск: БелЭН, 1993) і дагэтуль не 
характарызаваліся ў існуючых акадэмічных і іншых слоўніках. У многіх выпадках гэта 
выразы, што ўзніклі зусім нядаўна" [2, с.1]. 3 600 пададзеных у даведніку фразеалагізмаў 
89 маюць структуру спалучэння слоў. Ахарактарызуем гэтыя адзінкі з марфалагічнага 
боку. 

Назоўнікавыя фразеалагізмы (іх толькі 4) аб'яднаны агульным значэннем 
прадметнасці. Граматычныя катэгорыі адушаўлёнасці-неадушаўлёнасці, роду, ліку, 
склону у гэтых выразах праяўляюцца даволі выразна, бо кампаненты з'яўляюцца 
назоўнікамі ў пачатковай форме. Так, адзінкі гог і магог, ні пава ні варона, ні хадун і ні 
сядун характарызуюць асобу і таму з'яўляюцца адушаўлёнымі, а выраз страсці-мардасці 
абазначае абстрактнае паняцце і адносіцца да разраду неадушаўлёных. Катэгорыя роду ў 
фразеалагізмах гог і магог, ні хадун і ні сядун лёгка распазнаецца па семантычных і 
граматычных паказчыках. Гэта адзінкі мужчынскага роду. Фразеалагічная адзінка ні пава 
ні варона ўжываецца са значэннем асобы як мужчынскага, так і жаночага полу: 1) 
Прайшла (паэтка), паглядаючы ў бакі. - Ні пава ні варона. –  усміхнуўся Кулік (І.Гурскі); 
2) Праз тыдзень вырас "гмах" на сотні дзве старонак, а з "гмахам" — дзіўны птах: 
ні пава ні варона (М.Багун). 
Для адзначаных назоўнікавых фразеалагізмаў характэрны абмежаваныя 

парадыгматычныя   формы  ліку  і  склону. Толькі  ў  адзіночным  ліку ўжываюцца выразы 
гог і магог, ні пава ні варона, ні хадун і ні сядун, і толькі ў множным ліку функцыянуе 
адзінка страсці-мардасці. Абмежаванасць склонавай парадыгмы тлумачыцца ярка 
выяўленым ацэначным значэннем гэтых фразеалагізмаў, менавіта такія адзінкі 
рэалізуюцца пераважна ў строга акрэсленых склонавых формах. 

Прыметнікавыя фразеалагізмы (а іх 7) абазначаюць прымету прадмета ці асобы. 
Большасць з іх аб'яднана агульным значэннем якаснай характарыстыкі асобы: скура 
ды арматура, ні сыры ні печаны, з характарам, з прыветам. Выразы як лядні, з 
душамі выступаюць якаснай характарыстыкай канкрэтных прадметаў. Усе 
прыметнікавыя адзінкі характарызуюцца марфалагічнай нязменнасцю. Іх спецыфічная 
структура не дазваляе мець парадыгматычныя формы. Так, у фіксаваным выглядзе 
выступаюць фразеалагізмы, пабудаваныя па мадэлях "прыназоўнік + назоўнік у 
форме пэўнага склону" – з характарам, з прыветам, на россыпе, "як + назоўнік" – 
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як лядні, "ні + назоўнік + ні + назоўнік" –  ні сыры ні печаны. Фразеалагізм з душамі 
прымыкае да паяснёнага назоўніка клёцкі і не мае парадыгматычнасці. 

Дзеяслоўныя фразеалагізмы (7 адзінак) аб'яднаны агульным значэннем дзеяння, 
абазначаючы: маўленне і думку (ні ачарніць ні абяліць), канкрэтнае дзеянне (па 
патрэбе, не прасыхаць), адносіны да каго-н., чаго-н. (да фені, не ў лік, па барабану, да 
пары). Рэалізацыя дзеяслоўных катэгорый трывання, часу, асобы, ліку магчыма толькі 
ў тых адзінках, якія маюць у сваім складзе кампанент-дзеяслоў. Таму нязменнымі 
выступаюць выразы з назоўнікавым кампанентам, што замацаваўся ў форме ўскосных 
склонаў (па патрэбе, да пары, па барабану, да фені, не ў лік). Абмежаваная парадыгма 
(ужыванне ў форме цяперашняга і прошлага часу, адзіночнага і множнага ліку) 
уласціва фразеалагізмам не прасыхаць, ні ачарніць ні абяліць: "Каб больш і следу тут 
не палажыў!" Арсень зноў ні ачарніў ні абяліў. На гэтым іхняя першая стрэча і 
першая спрэчка й скончылая (Л. Калюга); Кругаглядаў перасцярог гаспадара і сына-
навабранца... I бацька, і сын ні абялілі ні ачарнілі. Моўчкі ішлі да калёс, дзе таптаўся 
збянтэжаны Мішка (Г.Далідовіч). Фразеалагізм ні абяліць ні ачарніць рэалізуе формы 
адзіночнага і множнага ліку. 
Прыслоўныя фразеалагізмы (81 адзінка) сярод адзінак са структурай спалучэння 

слоў утвараюць самы вялікі семантыка-граматычны тып. Паводле значэння можна 
выдзеліць два асноўныя семантычныя разрады: азначальныя і акалічнасныя. Сярод 
азначальных найбольшая група прадстаўлена адзінкамі са значэннем спосабу дзеяння  
(ад дошкі да дошкі, як ксёндз Магдусі, як з кулямёта, тэт-а-тэт, пад сілу, пад руку, з 
рыпам і скрыпам, з понтам і інш.). Акалічнасныя фразеалагізмы аб'ядноўваюць у сваім 
складзе выразы, якія абазначаюць месца (за бугор, за бугром), час (дзённа і ночна, ні 
днём ні ноччу, за чаркай), мэту (на воўка, у стол, у шуфляду), прычыну (ні ў жысць). 
Ёсць і такія выразы, якія могуць абазначаць фізічны, псіхічны ці эмацыянальны стан 
суб'екта: на вушах, і ў коле і ў мяле, як перст, без роду і без плоду, на плыву. 
Прыслоўныя фразеалагізмы, як і прыслоўі, з'яўляюцца марфалагічна нязменнымі 

адзінкамі, не скланяюцца і не спрагаюцца, не маюць формаў роду і ліку. Такая 
нязменнасць абумоўлена, у першую чаргу, асаблівасцямі іх структуры. Так, 
пазбаўлены парадыгматычнасці выразы, якія рэалізуюць сваё значэнне ў спалучэнні са 
словамі-суправаджальнікамі (піць без пальцаў, дурны як пень, адзін як перст, мяняць як 
пальчаткі, дагадзіць як ксёндз Магдусі). Не могуць змяняцца і адзінкі, якія кіруюць 
залежнымі словамі ці звязаны дапасавальнай сувяззю (у кантэксце чаго, на рахунку 
чыім, каго, на слыху ў каго, з гледзішча чыйго, якога, каго, чаго). Нязменнымі 
з'яўляюцца і адзінкі, якія застылі ў такіх структурных мадэлях, як: "назоўнік з 
прыназоўнікам", "злучнік + назоўнік + злучнік + назоўнік", "назоўнік + злучнік + 
назоўнік", "як + назоўнік": на цырлах, да вушэй, з канцамі, ні днём ні ноччу, як запалак. 
Што да марфалагічных асаблівасцей мнагазначных фразеалагізмаў, то варта 

адзначыць, што адны з іх ва ўсіх сваіх значэннях суадносяцца з адной часцінай мовы і 
аднолькава рэалізуюць граматычныя катэгорыі. Так, фразеалагізм яе свечка і ў першым 
значэнні 'роўным, высокім, яскравым полымем (гарэць, згарэць і пад.)' і ў другім 
'роўна, нерухома, замёршы на месцы (стаяць, стаць і пад.)' з'яўляецца прыслоўным. 
Гэты фразеалагізм, а таксама мнагазначныя адзінкі на гвалт, як ніколі ва ўсіх 
значэннях з'яўляюцца марфлагічна нязменнымі. Ёсць і такія мнагазначныя 
фразеалагізмы, якія ў кожным значэнні адносяцца да розных семантыка-граматычных 
разрадаў. Але ўсе яны таксама не рэалізуюць парадыгматычных формаў да вушэй - 1. 
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Акал. 'звыш магчымага, не шкадуючы сябе (працаваць)'; 2. Азн. 'вельмі цяжкая, з 
поўнай аддачай сіл, да знямогі (праца)'; як свечка, як ніколі, да вушэй, без гальштукаў, 
як дунай. 
Такім чынам, пераважная большасць фразеалагізмаў са структурай спалучэння слоў 

з'яўляецца марфалагічна нязменнай. Гэта абумоўлена найчасцей непасрэдна самой 
сінтаксічнай структурай гэтых адзінак. 

Літаратура 
Виноградов, В.В. О взаимодействии лексико-семантических уровней с грамматическими в 
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А. Садоўская (Мінск, Беларусь) 
СІМВАЛІЧНЫЯ ВОБРАЗЫ “НЯЧЫСТЫХ” ПТУШАК  
ПА ДАДЗЕНЫХ БЕЛАРУСКАЙ ПАРЭМІЯЛОГІІ 

Сiмвалiчная класiфiкацыя жывых iстот у свеце была створана згодна з фактамi 
духоўнага i маральнага планаў чалавечага грамадства. Нябачныя (этычныя) уяўленнi 
перадавалiся з дапамогай бачных вобразаў, і найлепшым чынам гэта адлюстравана ў 
парэмiях i казках. 
Прыказкавую сiмволiку даследчыкi адносяць да фальклорнай i лiчаць, што яна 

адлюстроўвае асаблiвасцi штодзённага пабытовага светапогляду. У гэтым сэнсе яна 
можа падчас адрознiвацца ад мiфалагiчнай сiмволiкi, калi тая звязана з глабальнымi 
ўяўленнямi грамадства пра паходжанне свету i этнасу, пра з’явы прыроды i багоў, 
легендарных герояў i г.д. Пры гэтым у фальклорнай i мiфалагiчнай сiмволiцы мае 
месца зварот не толькi да розных iдэй, але i да рознага вобразнага ўвасаблення гэтых 
iдэй, i да рознага iх напаўнення. Так, у параўнаннi з мiфалагiчнымi сiмваламi сiмвалы у 
прыказках i прымаўках часта не маюць вялiкай псiхалагiчнай глыбiнi i могуць 
наблiжацца да звычайных алегорый, г.зн. iншасказальнага адлюстравання адцягненай 
iдэi праз вобраз чалавека, жывёлы, птушкi, раслiны цi iншага прадмета. 
Прыказкавая сiмволiка арнітонімаў характарызуецца своеасаблiвым сiнкрэтызмам. 

Сярод iх мала монасемiчных сiмвалаў, пераважная большасць з iх полiсемiчныя i 
падчас характарызуюцца амбiвалентнасцю. У табліцы, складзенай намі, мы прыводзім 
некаторыя прыклады сімвалаў з ліку прадстаўнікоў птушынага свету, атрыманых у 
выніку этналінгвістычнага аналізу колькасна і якасна багатага беларускага 
парэміялагічнага матэрыялу з кампанентам-арнітонімам. 
Табліца ўяўляе цікавасць і таму, што па ёй можна прасачыць і асацыятыўныя 

ўяўленні сучасных прадстаўнікоў беларускай лінгвакультурнай супольнасці (у 
чацвёртым стаўбцы прадстаўлены вынікі асацыятыўнага эксперымента, праведзенага 
са студэнтамі 1 курса філалагічнага фак-та БДУ), і сімвалічны змест птушак у 
старажытнай карціне свету, адлюстраванай у парэміялогіі. А гэта дае нам магчымасць 
супаставіць дадзеныя “традыцыйнай” і “новай” культуры і адказаць на праблемнае 
пытанне: сучасныя ўяўленні пра птушак пацвярджаюць ці адмаўляюць асэнсаванне іх 
вобразаў у прасторы традыцыйнай культуры грамадства? 
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Назвы 

птушак 
Прымета ў аснове 

сімвалізацыі птушкі 
Сімвалічны змест 
птушкі 

 

Вынікі 
асацыятыỳнага 
эксперымента 

Крумкач, 
варона 

чорны колер, які 
спараджае асацыяцыі з 
нечым змрочным, 
нячыстым, характэрны 
рэзкі і непрыемны 
крык, які стварае 
адчуванне чагосьці 
зласлівага, прывычка 
есці падла, трупы 
загінуўшых воінаỳ, што 
стварае ўражанне пра 
тое, што птушка 
адчувае блізкую 
спажыву; кормяцца 
птушанятамі, 
зайчанятамі і іншымі 
маленькімі звяркамі, 
разбураюць гнёзды 
іншых птушак 

нячыстыя, 
д’ябальскія, праклятыя, 
злавесныя птушкі, 
прадвеснікі смерці; 
сувязь з душамі 
памерлых і 
замагільным светам; 
драпежнасць, 
крыважэрнасць, разбой, 
гвалт, кровапраліцце, 
крывавая бітва, вайна, 
смутак, жалоба 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

крумкач – чорны, 
разумны, спакойны, 
упэўнены, разважлівы, 
задумлівы, вопытны, 
спрактыкаваны, 
гарманічны; драпежны, 
страшны; 
высакароднасць, 
сталасць, паважнасць, 
мудрасць, пільнасць, 
прадказанне, надзея, 
падтрымка, сіла, моц, 
мужнасць, вораг, 
смерць, прагнасць, 
небяспека, (чорнае) зло, 
жах, нячыстая сіла, злы 
дух, магільшчык, 
самалюбства, 
ганарлівасць, 
нахабства, таямнічасць, 
варажба  

варона 1)далейшае развіццё 
негатыўных уяўленняỳ 
пра варону (у 
рэальнасці варона 
вельмі кемлівая і 
валодае высокімі 
“разумовымі” 
здольнасцямі);  

2)празмерная 
асцярожнасць 

1)розныя адмоỳныя 
якасцi: няўважлівасць, 
нерастаропнасць, 
нехлямяжасць, 
разгубленасць, 
разяватасць, 
прастакаватасць;  

2)палахлівасць, 
баязлівасць 

 

крыклівая, нахабная, 
хітрая, дурная, чорная, 
памыйніца; 
безгустоўнасць, 
неахайнасць, разявасць, 
прадказанне нядобрага, 
непрыемныя 
прадчуванні, 
зладзейства, штосьці 
брыдкае, не вартае 
ўвагі, сварлівасць, зло, 
бяда, недарэчныя 
упрыгожанні, карканне 
(“накаркаць”)  

сарока 1)моцна стракоча; 
2)знаходзіць і крадзе 
рэчы чалавека, якія 
вылучаюцца з 
навакольнага асяроддзя 
і прыцягваюць яе ўвагу;  
біялагічная 
кемлівасць  

1)гаварлівасць, 
балбатлівасць, 
прадвесніца гасцей або 
атрымання якой-
небудзь навіны, весткі; 

2)крадзеж, 
ашуканства, хітрасць 

крыклівая; разумная і 
гаспадарлівая жанчына; 
балбатлівасць, 
гаварлівасць, навіны, 
хітрасць, 
нядобрасумленнасць, 
вяртлявасць, нахабства, 
напышлівасць, грабеж, 
крадзеж, сінтэз чорнага 
і белага 
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сава 1)начны лад жыцця, 
бясшумны палёт, які 
атаясамліваецца са 
з’яỳленнем прывідаỳ і 
нячысцікаỳ; не 
выносіць дзённага 
святла, жыве ỳ 
міфічнай лясной 
прасторы, куды 
адсылаліся хваробы і 
нячысцікі; стракаты 
(рабы, пярэсты) колер 
яе пер’я; 
непрывабнасць у 
знешнім выглядзе; 

2)савіны крык, які 
нагадвае дзіцячы плач 
альбо паспешлівае “ку-
гу”, “па-віỳ”, “спавій!”, 
“Пі-і-ліп!”, 
судачыненне з продкамі 
ỳ кантэксце архаічнай 
ідэі перасялення душаў; 

3)старанна даглядае 
птушанят; 

4)плаксівы (падобны 
да плачу) голас 

1)таямнічасць, 
дэманічнасць, цемра, 
сувязь з іншасветам і 
нячыстай сілай, 
вяшчунка і 
наканавальніца 
няшчасцяỳ, бедаỳ і 
нават смерці; 
непрывабнасць, 
нязграбнасць, 
непрыязнь, агіднасць; 

2)вяшчунка 
нараджэння дзіцяці, 
прычым найчасцей 
байструка; 

3)клапатлівая маці; 
4)адзіноцтва, 
нешчаслівая жаночая 
доля, жыццёвыя 
цяжкасці, самотнасць 

шэрая, вялікая, 
прыгожая; , лупатая, 
глухая, змрочная, 
няўклюдная, усё 
бачыць і добра бачыць 
уначы, жоўтыя і вялікія 
вочы, шыкоўнае пер’е, 
пільнасць, 
назіральнасць, 
уважлівасць, 
санлівасць, 
запаволенасць, спакой, 
ноч, страх, сіла, палёт, 
мудрасць, розум, 
адзінота, холад, самота, 
слепата, драпежнасць, 
смерць, лес, плач, 
жаночы пачатак, шэры 
колер, месяц, жах, 
цемра, бессань, 
даўгалецце, старасць, 
начная вандроўка, 
хітрасць, дзікасць, 
паляванне, могілкі 
ўначы, абарона спакою, 
начная здань 

зязюля 1)не высіджвае сама 
птушанят, а падкідвае 
яйкі ỳ чужыя гнёзды, не 
любіць дзяцей, не ўмее 
будаваць гнязда; 

2)адметная, 
характэрная толькі для 
зязюлі песня-кукаванне 

1)паразітызм; 
бестурботная маці, 
адзіноцтва, 
нешчаслівая жаночая 
доля; 

2)прарочая птушка, 
нябесная пасланніца, 
варажбітка, якая 
вызначае даỳжыню 
чалавечага жыцця і 
тэрмін шлюбных 
саюзаỳ, паведамляе пра 
надыход лета, будучы 
ўраджай і інш. 

беспакойная, 
негаспадарлівая, 
бестурботная, 
ненадзейная, 
неспакойная, 
неадказная, самотная, 
няшчасная; бяздзетная 
жанчына, прыгажуня, 
жонка, пакідае сваіх 
дзяцей; прадказанне 
гадоў жыцця, 
варажбітка, розум, 
розум, грошы, адзінота, 
прыгожая песня, 
гаданне, час, 
бяздзетнасць, роспач, 
хвароба  

Такім чынам, “прыпісванне” птушкам пэўнага сімвалічнага зместу мае нярэдка 
ясную і дастаткова зразумелую асацыятыўную аснову, таму можна гаварыць пра 
празрыстасць унутранай формы многіх арнітасімвалаў і іх асацыятыўную матывацыю. 
У “характары” або знешнім выглядзе птушкі вылучаецца тая або іншая рыса, якая 
асацыіруецца з пэўным пачуццем, пэўнай ідэяй і вербалізуецца на падставе выбару 
пэўных сем і канатацый. Прычым вельмі часта тыя або іншыя біялагічныя ўласцівасці 
канкрэтнай птушкі асэнсоўваюцца і ацэньваюцца толькі ў той меры, у якой яны 
з’яўляюцца эмацыянальна блізкімі чалавеку. Як паказаў праведзены са студэнтамі 
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эксперымент, літаральна кожны арнітасімвал па іх меркаваннях шматзначны, яго 
семантычны змест перапоўнены суб’ектыўнымі асацыяцыямі, якія базуюцца ўсё ж на 
агульнапрынятых, традыцыйных уяўленнях.  

В. Фурс (Мінск, Беларусь) 
ІНШАМОЎНЫЯ ЎПЛЫВЫ НА ЛЕКСІКУ БІБЛІЙНЫХ АФАРЫЗМАЎ У 

БЕЛАРУСКІХ ПЕРАКЛАДАХ 
Пераклады Святога Пісьма на сучасную беларускую літаратурную мову ствараліся 

прадстаўнікамі розных канфесій. Першымі пераклалі Новы Запавет на вядомы дзеяч 
беларускага Адраджэння Антон Луцкевіч і святар-пратэстант Лука Дзекуць-Малей 
[Новы Запавет 1931]. Пасля ў 1939 г. у Вільні выйшла з друку Чатырох'евангелле у 
перакладзе ксяндза магістра Вінцэнта Гадлеўскага [Чатыры Эванэліі 1939]. Наступным 
быў каталіцкі пераклад філолага Янкі Станкевіча і знаўцы грэчаскай мовы Масея 
Гітліна [Сьвятая Бібля 1973]. Пасля пабачыў свет шэраг перакладаў, выкананых 
прадстаўнікамі праваслаўнай канфесіі: пераклад Новага Запавету айца Мікалая 
(Мацукевіча), першаіерарха Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы 
[Напрастольнае 1988], пераклад Евангелля Анатоля Клышкі [Новы Запавет 1989], 
пераклад Евангелля Беларускай Біблійнай камісіяй (Экзархат) на чале з Патрыяршым 
Экзархам усяе Беларусі Філарэтам [Евангелие 1991], пераклады Васіля Сёмухі [Новы 
Запавет 1995] і Міхася Міцкевіча [Евангельле 1998]. Апошнім з’явіўся пераклад 
Новага Запавету ксяндза Уладзіслава Чарняўскага і яго перавыданне ў рэдакцыі 
Біблейскага таварыства Беларусі як міжканфесійнага [Новы Запавет 2003].  
Каб прасачыць, якім чынам адбывалася станаўленне беларускіх біблійных 

перакладаў, наколькі яны падпадалі пад уплыў суседніх моў (рускай і польскай) і ці 
змяняўся гэты ўплыў з цягам часу, мы звярнуліся да пяцідзесяці афарызмаў з 
Евангелля паводле Мацвея ў дзевяці беларускіх перакладах. Яны былі супастаўлены з 
арыгіналам (грэчаскім тэкстам большасці) [Евангелие 1991], царкоўнаславянскім 
тэкстам (Елісавецінская (Сінадальная) Біблія 1751 г.) [Евангелие 1991], тэкстам на 
польскай мове – перакладам ксяндза Якуба Вуйка [Pismo [1599] 1962].  
У перакладзе Гадлеўскага можна заўважыць шэраг паланізмаў: звятрэе – zwietrzeje 

[Мацв. 5.13.], чынеце – czyńcie [Мацв. 5.44], умерлым – umarłym [Мацв. 8.22.], Езус 
[Мацв. 8.22, 13.57, 26.52], пан [Мацв. 10.24, 25.24] і пад. Чарняўскі ужывае паланізм 
горшыць – пар. з gorszy ў Вуйка [Мацв. 5.29.].  
Акрамя адназначных запазычанняў лексікі, сустракаецца шэраг слоў, якія нельга 

кваліфікаваць як паланізмы, але якія сведчаць пра ўплыў польскамоўнага тэксту на 
беларускіх перакладчыкаў. Напрыклад, Гадлеўскі і Чарняўскі услед за польскім 
перакладам Вуйка дадаюць займеннік тваё [Мацв. 6.22.]. У перакладзе Чарняўскага не 
прыведзена амаль палова верша (дванаццаць слоў), у тым ліку і тыя радкі, якія 
адсутнічаюць таксама ў Вуйка і Гадлеўскага (адпаведныя ευ̉λογει̃τε τοὺς καταρωμένους 
υμάς ) [Мацв. 5.44]. 
У перакладзе верша Мацв. 6.22. Гадлеўскі прапануе пераклад шчыры. Дапамагае ў 

выбары найбольш дакладнага адпаведніка польская лексема szczere.  
Гадлеўскі і Чарняўскі ўжываюць прыметнік цэзаравы, Станкевіч – цэсаравы. Гэтыя 

выпадкі ўжывання таксама можна лічыць паследаваннем польскай традыцыі, калі мы 
параўнаем іх з польскім прыметнікам сesarski [Мацв. 22.21]. 
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У разгледжаных вершах сустрэліся і запазычанні з рускай мовы. Станкевіч ужывае 
русізм вучанік, Дзекуць-Малей, Гадлеўскі, Станкевіч, айцец Мікалай (Мацукевіч) – 
русізм вучыцеля [Мацв. 10.24]. Міцкевіч ужывае русізм воблік [Мацв. 16.3]. У 
перакладах Дзекуць-Малея, а.Мікалая і Міцкевіча сустракаецца слова ўнасьледуюць 
[Мацв. 5.7.].  
Словы, якія можна кваліфікаваць як русізмы з пункту гледжання сучаснай 

беларускай мовы, сустракаюцца ў Гадлеўскага: хваціць [Мацв. 6.34], дзерава [Мацв. 
12.33], у Дзекуць-Малея: падкапываюцца [Мацв. 6.20.]. Але варта ўлічваць, што 
названыя пераклады ствараліся ў перыяд станаўлення нормаў беларускай літаратурнай 
мовы. 
У некаторых выпадках можна акрэсліць уплыў царкоўнаславянскага тэксту, але, як і 

ў выпадку з польскай мовай, мы не можам кваліфікаваць словы як запазычанні. Так, 
варыянты праведных і неправедных (Экзархат, Сёмуха) з’явіліся пад уплывам 
царкоўнаславянскіх ïðàâåäíû# è íåïðàâåäíû#, паколькі ў астатніх беларускіх перакладах 
прыводзяцца адпаведна справядлівых і несправядлівых. [Мацв. 5.45]. Ужыванне слова 
дасца (Станкевіч, айцец Мікалай, Экзархат, Сёмуха), не ўласцівае для сучаснай 
беларускай мовы, можна патлумачыць уплывам дыялектаў альбо царкоўнаславянскага 
äàñòñÿ [Мацв. 7.7.]. 
Вельмі цікавай і паказальнай рысай з’яўляецца “адштурхоўванне” (адсоўванне, 

аддаленне) ад рускай мовы. Найбольш яскравым прыкладам тут з’яўляецца пераклад 
слоў з коранем –благ-, якія маюць станоўчае значэнне у рускай мове і часта адмоўнае – 
у беларускай. У перакладах Дзекуць-Малея, Гадлеўскага, айца Мікалая, Клышкі, 
Сёмухі слова благі двойчы ўжываецца ў значэнні ‘дрэнны’ [Мацв. 12.33].  
У беларускіх перакладах слова блажэнныя прысутнічае толькі ў Экзархата, 

Гадлеўскі прапануе варыянт багаслаўлены, Сёмуха – дабрашчасныя, Чарняўскі – 
шчасныя. Астатнія ж перакладчыкі сыходзяца на лексеме шчас(ь)лівыя [Мацв. 5.3 – 
5.11.]. 
Табліца 1 – Іншамоўныя ўплывы ў лексіцы беларускіх бібілійных перакладаў 

Пераклад Паланіз 
мы 

Уплыў 
польскага 
тэксту 

Русізмы Уплыў 
царкоўнасла
в. тэксту 

“Адштурхоў
ванне” ад 
рускай мовы 

Дзекуць-
Малей і 
Луцкевіч 

- - 3 - 10 

Гадлеўскі 9 5 3 - 10 

Станкевіч - 1 1 1 9 

А.Мікалай - - 2 1 10 

Клышка - - 1 - 10 

Экзархат - - - 11 - 

Сёмуха - - - 2 10 

Міцкевіч - - 2 - 9 

Чарняўскі 2 4 1 - 9 

Праведзенае даследаванне дазваляе сцвярджаць, што польскі тэкст аказаў уплыў на 
беларускіх перакладчыкаў-католікаў, часам толькі на ўзроўні “дапамогі” ў выбары 
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слова (гл. Табліцу 1). З трох перакладчыкаў каталіцкага веравызнання пад найбольшым 
уплывам аказаўся пераклад Вінцэнта Гадлеўскага. 
Пад уплыў рускай мовы ў найбольшай ступені патрапілі пераклады пачатку ХХ ст, 

прычым не толькі праваслаўныя. Для перакладаў 2-й паловы ХХ-пач.ХХІ ст. 
характэрная супрацьлеглая тэндэнцыя – “адштурхоўванне” ад рускай мовы.  
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Евангелие Господа нашего Иисуса Христа: На четырёх языках эллинском, славянском, 

российском и белорусском / С параллельными местами. – Мінск: Белорусский экзархат, 1991. – 235 с. 
+ дополнения и приложения без пагинации. 
Евангельле паводле Мацьвея й Марка. Пераклад: Міхася М.Міцкевіча. – Michigan, USA: Grand 

Rapids, 1998. – 270 с. 
Напрастольнае сьвятое Евангельле. Новы Запавет Госпада і Збаўцы нашага Ісуса Хрыста. – 

Таронта, 1988. – 316 с. 
Новы Запавет / пер. на бел. мову Ул. Чарняўскага; навук. рэд. пер. Ж. Некрашэвіч-Кароткая; 

літ. апрац. тэкста А. Бокуна. – Мінск: Біблейскае таварыства ў РБ, 2003. – 304 с.  
Новы Запавет госпада нашага Ісуса Хрыста.– Лондан: Брыт. і замеж. біблійн. т-ва, 1948. – 93с. 
Новы Запавет Госпада нашага Ісуса Хрыста / Спадчына. – 1989. – № 2; 1990. – № 1–3. 
Новы Запавет і Псалтыр. – Мінск: ВЦ ”Бацькаўшчына”, 1995. – 499 с.  
Сьвятая Бібля: Кнігі сьвятога пісьма Старога й Новага закону / З мовы габрэйскае а грэцкае. – Нью 

Ёрк, 1973. – 840+260 с. 
Чатыры Эванэліі. – Гродна: Гродзен. Рым. Катал. Дыяцэзія, 1998. – 120 с. 
Pismo Święte Starego I Nowego testamentu w przekładzie polskim W.O. Jakuba Wujka. Wydanie trzecie 

poprawione. – Kraków: Wydawnictwo apostolstwa modlitwy, 1962. – 1462 s.  

М. Юнаш (Мінск, Беларусь) 
ФУНКЦЫЯНАВАННЕ ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ З КАМПАНЕНТАМІ-
САМАТЫЗМАМІ Ў П’ЕСАХ К. ГУБАРЭВІЧА І К. КРАПІВЫ 

Супастаўляльнае даследаванне фразеалагізмаў у творах мастацкай літаратуры, як 
вядома, дазваляе выявіць агульныя тэндэнцыі ў выкарыстанні зваротаў і вызначыць 
спецыфіку іх ужывання ў ідыястылях розных аўтараў. Дадзенае пытанне разглядалася, 
напрыклад, у працах Г.Ф. Брызгалавай, А.В. Камаровай, У.І. Пяльвецкага. 
Г.Ф. Брызгалава праводзіла супастаўляльнае апісанне фразеалагізмаў у творах 
С.М. Сяргеева-Цэнскага, М. Горкага, М.А. Шолахава, акцэнтуючы ўвагу на прыёмах 
трансфармацыі ўстойлівых адзінак, А.В. Камарова прааналізавала фразеалогію 
В. Астаф’ева, Ю. Бондарава, В. Гросмана з улікам семантыкі, прыёмаў трансфармацыі, 
стылістычнай дыферэнцыяцыі, У.І. Пяльвецкі вывучаў фразеалогію раманаў Л. Франка 
і Б. Келермана, прапанаваў дванаццаць параметраў для супастаўлення ўстойлівых 
зваротаў: 1) частотнасць ужывання, 2) стылістычная характарыстыка, 3) крыніцы 
запазычання, 4) структурна-граматычная і лексіка-граматычная характарыстыка, 
5) фразеалагічная сінанімія, 6) узуальнае выкарыстанне, 7) аказіянальнае 
выкарыстанне, 8) стылістычныя функцыі і інш.  
Мэта нашага даследавання – разгледзець фразеалагізмы з кампанентамі-

саматызмамі, якія функцыянуюць у п’есах К. Губарэвіча і К. Крапівы, у 
супастаўляльным аспекце, улічваючы частотнасць ужывання і прыёмы індывідуальна-
аўтарскага выкарыстання. У цэлым у творах К. Губарэвіча выяўлена 434 рэалізацыі 254 
саматычных фразеалагізмаў, у К. Крапівы – 410 ужыванняў 262 саматычных 
фразеалагізмаў. Найбольш частотнымі ўстойлівымі адзінкамі ў п’есах К. Губарэвіча 
з’яўляюцца сэрца (душа) баліць (8 рэалізацый), узяць сабе ў галаву (10), на душы (10), з 
дарагой душой (13). К. Крапіва нярэдка выкарыстоўвае фразеалагізмы ад шчырага 
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сэрца (6), у галаве (8), прыходзіць у галаву (9), у руках (10). Звяртае на сябе ўвагу тое, 
што К. Губарэвіч часцей за ўсё ўжывае фразеалагізмы з кампанентамі галава, рука, 
вочы, а К. Крапіва – вочы, душа, рука, галава. 
Аўтары даволі актыўна ўключаюць саматычныя фразеалагізмы ў сферу творчай 

апрацоўкі. У п’есах К. Губарэвіча выяўлены 6 прыёмаў выкарыстання саматычных 
фразеалагізмаў, у К. Крапівы – 9. К. Губарэвіч і К. Крапіва ўжываюць прыёмы 
структурна-семантычнага і семантычнага змянення. К. Губарэвіч звяртаецца да 
камплікацыі. Пад камплікацыяй мы разумеем комплекснае выкарыстанне прыёмаў 
розных тыпаў. Драматургі па-майстэрску абыгрываюць саматычныя фразеалагізмы 
пры дапамозе прыёмаў структурна-семантычнага змянення. К. Губарэвіч пашырае 
склад фразеалагізмаў несаматызмам: узнімаць руку → узнімаць крывавую руку 
[Губарэвіч 1963, с. 83]; скарачае саматызм: да апошняй кроплі крыві → да апошняй 
кроплі [Губарэвіч 1963, с. 76]; аб’ядноўвае несаматычнае словазлучэнне і саматычны 
фразеалагізм, утвараючы зеўгматычную канструкцыю (прапанаваць машыну + 
прапанаваць руку і сэрца): [Алена:] Чакай... Акрамя машыны ты яшчэ і руку 
прапануеш? [Ваня:] І сэрца... [Алена:] Машыну, руку і сэрца!.. Ці не занадта для 
пачатку? [Губарэвіч 1981, с. 272]; утварае зварот сэрца адвесці ‘супакоіцца’ па аналогіі 
з агульнапрынятым фразеалагізмам душу адвесці [Губарэвіч 1963, с. 222]. К. Крапіва 
замяняе саматызм (падстаўляць сваю галаву пад абух → падстаўляць свой чэрап пад 
абух): [Сухадольскі:] Дык ты лічыш, што за палепшанне канструкцыі не варта брацца? 
[Целеш:] Злачынна, Павел Міхайлавіч! Гэта пэўны правал плана. (Сухадольскі 
маўчыць.) Вы як сабе хочаце, а я свой чэрап пад абух не збіраюся падстаўляць дзеля 
яго [Крапіва 1956, т. 3, с. 523]; замяняе несаматызм: і карты ў рукі → і чаркі у рукі 
[Крапіва 1956, т. 3, с. 364]; пашырае фразеалагізмы несаматызмам: працягваць руку 
дапамогі → працягваць паганую руку дапамогі [Крапіва 1956, т. 3, с. 407]; скарачае 
несаматызм: кідацца асою ў вочы → асою ў вочы [Крапіва 1956, т. 3, с. 23]. 
К. Крапіва выкарыстоўвае 4 прыёмы семантычнага змянення, у прыватнасці, 

сутыкненне фразеалагізма і аманімічнага яго саматычнаму кампаненту слова: 
[Левановіч:] Жывёліна гэта хоць і рэдкая ў нас, але надзвычай шкодная. Калі яе не 
ўзяць за жабры – добра, што якраз жабры ёсць у яе, – калі не ўзяць за гэтыя жабры, 
дык такі свінтус грандыёзус можа шмат шкоды нарабіць [Крапіва 1956, т. 3, с. 234]; 
выкарыстанне фразеалагізма і рэмаркі, у складзе якіх ёсць агульны саматызм: [Вікця:] 
Вам раней трэба на ногі стаць. [Кузьмін:] Гэта я магу. (Становіцца на ногі.) Вось ужо 
стаю [Крапіва 2003, т. 4, с. 338]; сутыкненне фразеалагізма і аманімічнага яго 
несаматычнаму кампаненту слова: [Гарлахвацкі:] Косткамі абклаўся, палеантолагам 
стаў. А было ж раней – Гарлахвацкаму банкеты, Гарлахвацкаму авацыі, Гарлахвацкі 
мог любога ў баранаў рог скруціць. І раптам – косткі! Скруці яе, праклятую, калі 
хочаш! [Крапіва 1956, т. 3, с. 183]; расчляненне фразеалагізма: [Вікця:] А што такое ў 
вас? [Пельцэр:] Каханне. [Вікця:] Ну што ж, давайце выражам. [Пельцэр:] Гэта нельга. 
Гэта глыбока, у душы. [Вікця:] Дабяромся і да душы. Дзе яна ў вас? У пятках, мусіць? 
[Крапіва 2003, т. 4, с. 374]. Для творчай манеры К. Губарэвіча ўласцівы прыём 
сутыкнення фразеалагізмаў, якія маюць агульны саматычны кампанент: [Кіеня:] Не, у 
цябе ўсё-такі галава на плячах. [Скібка:] Залатая галава! [Губарэвіч 1963, с. 376]. 
У п’есе “Салодкі месяц” К. Губарэвіч ужывае камплікацыю: [Маці:] Перастань, 

Стась!.. І без таго галава трашчыць... [Стась:] А ты не прымай усё так блізка да галавы 
[Губарэвіч 1969, с. 225]. 
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Праведзенае даследаванне паказала, што ў сістэме мастацка-моўных сродкаў 
драматычных твораў К. Губарэвіча і К. Крапівы значнае месца займаюць саматычныя 
фразеалагізмы. У творчай практыцы гэтых аўтараў адзначаюцца агульныя і 
індывідуальныя асаблівасці. Выяўляецца схільнасць К. Губарэвіча і К. Крапівы да 
прыёму пашырэння фразеалагізма несаматызмам. Для К. Крапівы ўласцівы прыём 
замены кампанента (саматычнага і несаматычнага). К. Губарэвіч выкарыстоўвае такія 
прыёмы, як зеўгма і ўтварэнне фразеалагізма па аналогіі. Да прыёмаў семантычнага 
змянення часцей звяртаецца К. Крапіва. К. Губарэвіч адначасова карыстаецца 
прыёмамі розных тыпаў. 

Літаратура 
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А. Яршэвiч (Мінск, Беларусь) 
ФУНКЦЫЯНАВАННЕ ЎЛАСНЫХ IМЁНАЎ У СКЛАДЗЕ БЕЛАРУСКIХ 

ФРАЗЕАЛАГIЧНЫХ АДЗIНАК 
Уласнае iмя з’яўляецца адным з найбольш iстотных кампанентаў у сiстэме мовы i 

культуры. Так, агульнавядомыя ўласныя iмёны ўяўляюць сабой своеасаблiвы, так 
званы згорнуты, тэкст, разгортванне якога дазваляе атрымаць нацыянальна-
культурную iнфармацыю, пэўныя звесткi аб стаўленнi соцыума да прадмета, 
абазначанага онiмам. Антрапонiмы, шырокавядомыя ў мове i культуры народа, 
валодаюць не толькi лексiчным паняццем, якое выяўляецца пры суаднясеннi з 
бiблейскiмi персанажамi, канкрэтнымi гiстарычнымi дзеячамi, але iм уласцiвы i 
лексiчны фон. Пад лексiчным фонам прынята разумець сукупнасць сацыяльных, 
нацыянальна-культурных, гiстарычных i iншых асацыяцый, што ўзнiкаюць у 
свядомасцi носьбiтаў мовы ў сувязi з дадзенай моўнай адзiнкай. На думку 
даследчыкаў, у лексiчным фоне ўласнага iменi ўтрымлiваецца багаты краязнаўчы 
матэрыял. Гэта падводзiць да высновы, што ўласнае iмя, называючы людзей, 
з'яўляецца адным з важнейшых сродкаў для выяўлення тых нацыянальна-культурных 
асаблiвасцей, што дазваляюць змадэляваць партрэт нацыi, паказаць спецыфiку 
функцыянавання чалавека ў грамадстве, яго непарыўную сувязь з соцыумам, а таксама 
ўплыў грамадства на жыццё чалавека. Своеасаблiвасць ўласнага iменi як кампанента 
мовы i культуры дыктуе неабходнасць дасканалага вывучэння асблiвасцей яго 
функцыянавання ў складзе фразеалагiчных адзiнак i дае падставы для вывучэння 
ўстойлiвых моўных зваротаў з кампанентам-антрапонiмам у асобную групу. 
Агульнавядомым падаецца той факт, што фразеалагiчныя адзінкi, найперш 

прыказкi, акумулюючы ў сабе калектыўны чалавечы вопыт, адлюстроўваюць у значнай 
ступенi гiсторыю i культуру народа. Агульначалавечыя, а нароўнi з iмi i нацыянальна-
самабытныя рысы праяўляюцца ў структуры, семантыцы, у лексiчным складзе фразем, 
адзiнкамi якога выступаюць уласныя iмёны. Ужыванне антрапонiмаў у складзе 
фразеалагiчных адзiнак мае шэраг асаблiвасцей. 
Найперш неабходна зазначыць, што ўласнае iмя ў складзе беларускiх прыказак 

набывае найчасцей абагульненае значэнне. Яно выкарыстоўваецца для намiнацыi не 
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канкрэтнай асобы, а чалавека ўвогуле: Хiцёр Мiцёр i Саўка не дурак. Гэты факт 
падмацоўваецца тым, што ў беларускiм фразеалагiчным фондзе дадзеная парэмiя iснуе 
ў некалькiх варыянтах, якiя адрознiваюцца адзiн ад аднаго толькi адзiным кампанентам 
лексiчнага складу – iмем: Хiцёр Мiцёр i Кузьма не дурак. 
Вельмi часта ўласныя iмёны ў фразеалагiчных адзiнках служаць для стварэння 

рыфмы, для надання мiлагучнасцi пэўнаму выразу: Марка ды Варка, няхай будзе 
парка. Пiсаў Мiнка, пiсаў i Яўтух, пiсалi б i болi, ды агонь патух. Аднак гэта нiякiм 
чынам не дастасуецца да думкi аб тым, быццам уласныя iмёны маюць дачыненне 
толькi да экстэнсiянальнай формы выражэння фраземы або, як адзначыў У.Даль, 
«взяты наудачу либо для рифмы, созвучия, меры» [1, 22]. У шэрагу выпадкаў за 
антрапонiмамi замацаваны пэўныя значэннi, якiя садзейнiчаюць правiльнаму 
разуменню абагульненага сэнсу прыказкi. Так, у беларускiх фразеалагiчных адзiнках 
сустракаецца iмя Кузьма: Усяго нажывеш, як пажывеш, – i Кузьму бацькам назавеш. 
Не кажды Кузьма бацька. Гэтым iмем у народзе называюць звычайна дрэннага, 
прыкрага чалавека. Гэтае ж значэнне захавалася за iм i ў прыведзеных фраземах. Такая 
iнтэрпрэтацыя iмя Кузьма не выклiкае сумненняў, калi ўзгадаць, што на яго базе 
ўтварылася лексема з адмоўнай канатацыяй падкузьмiць, якая нясе ў сабе значэнне 
«паставiць у складанае, непрыемнае становiшча, падвесцi». Iлюстрацыяй да 
адзначанага можа паслужыць вобразнае беларускае выслоўе: Падкузьмiў Дзямiд 
Кузьму. 
Змест, выражаны ўласным iмём, нярэдка можа быць зразумелы толькi падчас 

апеляцыi да той крынiцы, з якой дадзены антрапонiм узяты, iнакш кажучы, да яго 
этымалогii. 
Так, у беларускiх фразеалагiчных адзiнках выкарыстоўваюцца iмёны бiблейскага 

паходжання, якiя маюць непасрэднае дачыненне да агульначалавечай культуры. У 
якасцi прыклада можна разгледзець уласна фразеалагiзм: Фама няверны. У 
адпаведнасцi з евангельскай прытчай, апостал Фама, пачуўшы, што распяты на яго 
вачах Хрыстос уваскрэс, сказаў, што не паверыць гэтаму, пакуль не ўбачыць i не 
памацае на яго руках ран ад цвiкоў i не ўкладзе сваёй «рукi ў рэбры яго». I тады, як 
гаворыцца ў прытчы, з’явiўся перад iм Ісус i сказаў: «Падай палец твой сюды i 
падзiвiся на рукi мае, падай руку тваю i ўкладзi ў рэбры мае, – i не будзь няверны, а 
верны». Ведаючы евангельскую прытчу, няцяжка вызначыць семантыку фразеалагiзма: 
«чалавек, якога цяжка прымусiць паверыць чаму-небудзь». 

 Для беларускай фразеалогіі характэрны значны пласт парэмій з кампанентам-
антрапонімам, які абазначае назву хрысціянскага свята. Гэта тлумачыцца тым фактам, 
што ў перыяд пашырэння хрысціянства на ўсходнеславянскіх землях(10-12 стст.) 
асобныя візантыйска-грэчаскія і рымска-каталіцкія імёны, выцесніўшы язычніцкія 
адпаведнікі, замацаваліся як назвы хрысціянскіх святаў: Пятро, Юрый, Мікола і інш. 
Пры гэтым нашы продкі адносна святаў вызначалі час і тэрміны пэўных работ 
(напрыклад, ад Пятра да İллі  ― час касьбы і пачатак жніва), рабілі прагнозы ў 
дачыненні да надвор’я, ураджаю, прыродных змен: На İллю да абеда лета, а после 
абеда восень; Калі на Пятра пойдзець дождж, будзець жыта, як хвошч; Святы 
Пётра ў косы звоніць, а святы Паўла граблі робіць. 
У беларускiх фразеалагiчных адзiнках часам згадваюцца iмёны гiстарычных 

дзеячаў, што стварае пэўны падтэкст: пацёмкiнская вёска. Г.А.Пацёмкiн – фаварыт i 
найблiжэйшы памочнiк iмператрыцы Кацярыны II, па iнiцыятыве якога ў 1783 годзе да 
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Расii быў далучаны Крым. У часе падарожжа Кацярыны II на поўдзень (1787г.) 
Пацёмкiн, каб пераканаць царыцу i iншаземных гасцей у росквiце новых расiйскiх 
тэрыторый i ў поспехах сваёй дзейнасцi, выстаўляў на яе шляху па-святочнаму 
апранутых людзей, паказваў спецыяльна пабудаваныя дэкаратыўныя вёскi, хлебныя 
склады,у якiх мяшкi былi набiты пяском, статкi жывёл (ноччу iх пераганялi па 
маршруту царыцы), штучныя пышныя паркi i г.д. Становiцца зразумелай семантыка 
фразеалагiчнай адзiнкi: «ашуканства, паказуха, за якой хаваецца дрэнны стан чаго-
небудзь». 
Для фразеалагiчнага фонду беларускай мовы характэрны моўныя адзiнкi, якiя 

ўтрымлiваюць у сваiм складзе мiфалагiчныя iмёны. У пераважнай большасцi такiя 
фразеалагiзмы з’яўляюцца калькамi з грэчаскай або паўкалькамi з заходнееўрапейскiх 
моў i агульныя для шэрагу славянскiх моў: секчы гордзiеў вузел (бел.), разрубать 
гордиев узел (рус.), розрубувати гордiiв вузол (укр.). Для тлумачэння фразеалагiзмаў 
такога кшталту мэтазгодна звяртацца да грэчаскай i рымскай мiфалогii, адкуль яны i 
бяруць свае вытокi. Так, напрыклад, вытокам фразеалагiзма скрыня Пандоры 
паслужыў грэчаскi мiф, паводле якога доўгi час людзi жылi, не ведаючы нiякiх хвароб, 
няшчасця i старасцi. Калi ж Праметэй выкраў ад багоў агонь i аддаў яго людзям, 
раззлаваны Зеўс паслаў на зямлю прыгожую жанчыну Пандору, даўшы ёй таямнiчую 
скрыню i забаранiўшы адчыняць яе. Будучы цiкаўнай, Пандора прыадчынiла вечка, i са 
скрынi тут жы вылецелi ўсе чалавечыя няшчасцi i разляцелiся па ўсёй зямлi. Так Зеўс 
адпомсцiў людзям за Праметэеў учынак. Дадзены мiф яскрава вытлумачвае 
фразеалагiчную вадзiнку: скрыня Пандоры – «крынiца лiха, бедстваў». 

 Падводзячы вынік, заўважым, што спектр ужывання ўласных імёнаў у складзе 
беларускіх фразеалагічных адзінак даволі шырокі. Пры гэтым варта адзначыць, што ва 
ўласна фразеалагізмах найчасцей выкарыстоўваюцца антрапонімы, якія маюць 
адносіны да агульначалавечай культуры, гэтым абумоўлены іх кніжны характар. У 
дачыненні да беларускіх прыказак назіраецца адваротная з’ява: у іх склад уваходзяць 
пераважна імёны, характэрныя для жывой народнай гаворкі( Мінка, Варка, Саўка). 
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БЕЛАРУСКАЯ НАРОДНАЯ МОВА Ў СУЧАСНЫМ 
ДЫЯЛЕКТАЛАГІЧНЫМ І ДЫЯЛЕКТАГРАФІЧНЫМ 

АСЭНСАВАННІ 

В. Галай, В. Трайкоўская (Мінск, Беларусь) 
ГІСТАРЫЧНАЯ ДЫНАМІКА ГЕРМАНІЗМАЎ  
У БЕЛАРУСКІХ НАРОДНЫХ ГАВОРКАХ 

У беларускіх народных гаворках бытуе пэўная колькасць слоў нямецкага 
паходжання, якія запазычваліся як непасрэдна з мовы-крыніцы, так і праз пасрэдніцтва 
іншых моў. Першапачаткова такія словы засвойваліся беларускай народнай мовай, з 
якой затым значная іх частка трапляла ў пісьменнасць. 
Гістарычныя ўмовы для непасрэднага пранікнення такіх слоў: устанаўленне 

прамых кантактаў з прыбалтыйскімі немцамі, заключэнне дагавораў з нямецкімі 
крыжаносцамі, пасяленне нямецкіх каланістаў на тэрыторыі нашай краіны і ўвядзенне 
ў яе гарадах і мястэчках магдэбургскага права. Паказчык непасрэднага запазычання – 
фанетыка-марфалагічнае аблічча слоў: ст.-бел. клямаръ < нов.-в.-н. Klammer (польск. 
klamra, klambra ), ст.-бел. шофель < с.-нж.-н. schoeffel (польск. szufel, szufla ). Аб 
непасрэдным запазычанні можна гаварыць таксама і ў тым выпадку, калі іншамоўнае 
слова не выяўляецца ў адпаведных крыніцах суседніх моў: ст.-бел. вата (нов.в.-н. 
Wate) ”рыбалоўная прылада” – дыял. вата” сетка ў выглядзе трохграннай піраміды, у 
якую заганяюць рыбу асобай палкай”, ст.-бел. шрипарь (нов.-в.-н. Schlepper) “частка 
кола” – дыял. шрыпар, шліфар, шлiпар” затычка ў возе; ачасанае бервяно; бервяно, 
якое ўжываецца для разводаў рэек на чыгунцы”. 
Непасрэдная моўная кантактнасць беларускага народа з суседнім польскім народам 

— асноўны фактар для пранікнення большай часткі германізмаў у народныя гаворкі 
праз гаворкі польскай мовы. Параўн. ст.-бел. рыдвань (польск. rydwan < нов.-в.-н. 
Reitwagen) “крытая павозка” – дыял. рыдван “воз; моцны, чырвонашчокі мужчына”; 
ст.-бел. букштель” (польск. buksztel, bagstele < нов.-в.-н. Bogengestell ) “дуга з дошак 
або металу, на якой узводзяць арку” – дыял. букштэль “драўляныя апоры пры 
будаўніцтве мураваных скляпоў, будынкаў; столь над печчу; утулка ў коле ад павозкі”. 
Семантычны крытэрый для пацвярджэння польскага пасрэдніцтва: нов.-в.-н. Schragen 
“падстаўка з накрыж зробленымі нагамі, накрыж стаячыя стаўбы; козлы” > польск. 
szragi “два скрыжаваныя дрэвы, саха, вешалка, крыжавіна, ступенькі лесвіцы” > ст.-
бел. шракги “вешалка” – дыял. шрагі, шарагі, “вешалка”. 
Запазычаныя словы ўступалі ў пэўныя сінанімічныя адносіны з членамі той ці 

іншай тэматычнай групы, утвараючы сінанімічны рад не толькі са спрадвечнымі  або 
другімі запазычанымі словамі ў цэлым, але і з адным з іх значэнняў або лексіка-
семантычных варыянтаў: зегаръ- годынник – часы; кгелда – корчма – кобакъ; вачекъ – 
калита – мешокъ; цына – олово; занкель – пряжка – феретъ; кубелъ – куфель; 
лихтаръ – лятерня; шпихлеръ – клеть – житница – поветь – свиренъ – стодола; муръ 
– каменица; цвекъ – гвоздь.  
Узаемадзеянне запазычаных слоў з той ці Іншай тэматычнай групай беларускай 

лексічнай сістэмы абумоўлівае як іх далейшы лёс, так і лёс астатніх членаў тэматычнай 
групы (на лёс нямецкіх запазычанняў аказвалі ўплыў і экстралінгвістычныя фактары). 
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Часам у выніку ўзаемадзеяння германізмаў са спрадвечнымі словамі ўстанаўліваліся 
пэўныя сінанімічныя адносіны і ў мове захаваліся абодва словы.  
Аналіз фактычнага матэрыялу дае падставу зрабіць некаторыя вывады адносна 

зрухаў, якія адбываліся ў семантыцы германізмаў на працягу гістарычнага развіцця: 
значная колькасць слоў захавала свае значэнні (брытвана, брайцары, кругель, вата, 
зэгар, антвас, рынгорт, стэльвага, ухналь, шыналь і інш.); мнагазначныя словы 
захавалі адно са сваіх значэнняў (саля, стодола, брунатны, цына, шпіхлер і інш.); 
страцілі некаторыя значэнні, зафіксаваныя помнікамі пісьменнасці (гелда, клейнот, 
саля, стодола, цына, шпіхлер, брунатны і інш.) Запазычаныя словы набывалі ў 
сучасных гаворках дадатковыя значэнні (букштэль, вантух, вахляр, філяр, варцабы, 
рэхва, рыдван, шрагі, шрыпар, штэндар, штампаль, штага, шахі, лятарня і інш.) 
Пападаючы ў новае лексічнае акружэнне, асобныя германізмы змянілі сваю 
семантычную структуру, прычым некаторыя з іх падпадалі дээтымалагізацыі, 
прычыны якой цяжка ўстанавіць, але ўмовамі якой з'яўляецца змена ў прадмеце або 
функцыях, адсюль і ў структуры слова (спіжа, барта, кнэбель, цамра, цубант, фолюш, 
шындлі і інш.) 
У народных гаворках бытуюць і такія германізмы, якія не былі зафіксаваны 

помнікамі пісьменнасці. Праніклі яны з нямецкай мовы галоўным чынам праз польскае 
пасрэдніцтва. Заўважым пры гэтым, што польскімі лексікаграфічнымі даведнікамі яны 
занатаваны ў асноўным ад ХVІ - ХVІІ ст.ст.: абцэнгі, обцэнгі “абцугі”, габлі “вілы”, 
клёц, кляц “тоўстае бервяно; зуб у баране, зуб у граблях; зашчапка, крук”, клюба 
“прылада для вымярэння таўшчыні цёсу”, мутра “гайка на канцы восі ў возе”, 
шпадэль, шпатэль “рыдлёўка”, шляга “драўляны молат калоць сякераю тоўстыя 
круглякі” і інш. 
Нашы назіранні пацвердзілі, што запазычаныя словы, як і ўвесь слоўнікавы састаў 

беларускай мовы, знаходзяцца ў працэсе пастаяннага развіцця і змен.  

В. Курцова (Мінск, Беларусь) 
РЭГІЯНАЛІЗАЦЫЯ ЦІ НАЦЫЯНАЛІЗАЦЫЯ 
СУЧАСНАГА БЕЛАРУСКАГА МАЎЛЕННЯ?  

Аналізуючы моўныя працэсы, якія актывізаваліся ў развіцці беларускай мовы ў 90-
ых гадах мінулага стагоддзя, прафесар Л.М. Шакун зазначаў, што спецыфічнай рысай 
стану сучаснай беларускай мовы з’яўляецца тое, што ў мове адбываецца “перагляд 
арыенціраў у моўным развіцці” [Шакун 1995, с. 26]. Гэты "перагляд" ахапіў літаральна 
ўсе структурныя ўзроўні мовы, пачынаючы ад лексікі, словаўтварэння і заканчваючы 
фанетыкай і сінтаксісам. Асабліва ўражвальным па інтэнсіўнасці і колькасці змен 
з'яўляецца лексіка-словаўтваральны ўзровень. Так, у галіне словаўтварэння вялікую 
прадуктыўнасць пачалі выяўляць суфіксы -нік, -ец (-овец) і -ц-(а): афіцыйнік, 
несмяротнік, бюджэтнік, вернік, кантрактнік; аб’ядновец, адпачыванец, адсяленец, 
музеец; адмыслоўца, выратаваўца, дапаможца, навукоўца∗. Аднак словастваральная 
актыўнасць адзначаных мадыфікацыйных сродкаў не стала адзінай: часта новыя 
асабовыя назоўнікі выступаюць як дублеты да нарматыўных слоў з іншымі суфіксамі: 
азеляняльнік – азеляніцель, дароўца – дарыльшчык, кіроўца – кіраўнік; вадзіцель, 
правінцыйнік – правінцыял, прыміральнік – прымірыцель. Акрамя таго, для называння 
                                                   
∗ Лексічныя прыклады падаюцца паводле рукапісу Слоўніка новых слоў, які падрыхтаваны да друку ў 
Інстытуце мовазнаўства НАНБ. 
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аднаго паняцця ў моўнай практыцы зараз выкарыстоўваецца некалькі сінанімічных 
найменняў-канкурэнтаў, якія не маюць адрозненняў у семантыцы: выступовец, 
выступоўца, выступальнік, выступанец, выступальшчык, выступант ‘прамоўца’; 
мысляр, мысліўца, мысленнік ‘мысліцель’; мітынговец, мітынгоўшчык, мітынгант; 
размоўнік, размоўца, суразмоўнік, суразмовец, суразмоўца, моўнік, моўца ‘субяседнік’. 
Разам з тым, нягледзячы на словаўтваральную актыўнасць суфікса -ов- (-ав-, -ев-), 
істотная колькасць прыметнікаў утвараецца таксама і пры дапамозе афікса -н-: 
катэджны, нудотны, змагарны, пажадны, пасадны, правінны, рознасны 'розны, 
адрозны', рытмоўны 'рытмічны', радыйны.  
У адрозненні ад шырокага ўвасаблення сацыяльна актуалізаваных 

словаўтваральных сродкаў гукавыя інавацыі (калі не зважаць на іх часавую 
перадгісторыю і дыялектную прысутнасць) у цяперашніх перыядычных і іншага віду 
выданнях адлюстраваны не ў такой ступені багата і паслядоўна. Яны амаль не 
сустракаюцца ў пісьмовым выяўленні ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Але 
ў вусным маўленні, прынамсі ў перадачах на агульнадзяржаўных каналах радыё, 
можна пачуць: кампазыцыя, прэзэнтаваць, камэрцыя, спэцыфічны, музычны клюб і 
інш. Больш шырока фанетычна адрозныя ад стандартна прынятых маўленчыя 
асаблівасці, т. зв. асаблівасці "паводле тарашкевіцы", адзначаюцца ў такіх выданнях, 
як "Arhce", "Druvis" і інш.  
Сярод марфалагічных сродкаў у розных друкаваных крыніцах і рознай 

прыналежнасці найбольшае пашырэнне атрымала ўжыванне канчатка -аў (-оў) у 
назоўнікаў жаночага роду І-га тыпу скланення ў родным склоне множнага ліку: 
траваў, рэчкаў, цёткаў, краскаў, ягадаў, словаў, формаў, высноваў і інш., а таксама 
канчатка -у замест -а ў назоўнікаў мужчынскага роду адзіночнага ліку ІІ-га тыпу 
скланення: з гораду, нашага народу, з фрагменту, ад педагогу, з Мінску і інш. У 
сінтаксісе заўважаецца актывізацыя канструкцый тыпу (не) мае + інфінітыў: мае даць 
паўнейшую карціну, паказнік не мае перавышаць; мае вымерці (к сярэдзіне стагоддзя 
мае вымерці 10 % існых відаў); глядзець тэлевізара; быў + дзеепрыслоўе прошлага 
часу: быў усвядоміўшы, быў убачыўшы і інш., спалучэнні з прыназоўнікам заміж: 
заміж іх, заміж гадзіны і г.д. 
Асабліва багатым на здабыткі і адначасова досыць адрознівальным з боку шляхоў 

іх набыцця ў параўнанні з папярэднім перыядам у развіцці беларускай літаратурнай 
мовы з'яўляецца рэпертуар лексічных моўных сродкаў. Беларуская мова, перадусім яе 
друкаванае, у тым ліку і мастацкае, слова, пачала "абрастаць" вялікай колькасцю слоў, 
у асноўным яшчэ не адлюстраваных у нарматыўных лексікаграфічных крыніцах. 
Новыя лексіка-намінатыўныя адзінкі згодна з характарам іх паходжання падзяляюцца 
фактычна на два тыпы: лексемы, створаныя з дапамогай мадыфікацыйных сродкаў на 
базе ўласнамоўных словаформ, і запазычанні. Апошнія з боку мовы-донара 
характарызуюцца некаторай спецыфікай. Так, калі раней іншамоўная лексіка 
папаўнялася ў асноўным праз пасрэдніцтва рускай мовы і непасрэдна русізмамі, то ў 
90-я гады ХХ ст. выразнай становіцца тэндэнцыя пазбаўлення ад русізмаў, “робіцца 
прыкметны крэн у бок “заходніх” крыніц папаўнення лексічных сродкаў” [Шакун, там 
жа].  
З мэтай адлюстравання новых лексіка-намінатыўных і сэнсава-стваральных сродкаў 

беларускай мовы супрацоўнікамі Інстытута мовазнаўства НАНБ В.І. Уласевіч, Н.М. 
Даўгулевіч, Н.А. Чабатар быў складзены слоўнік новых слоў і новых значэнняў слоў у 
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беларускай мове канца ХХ – пачатку ХХІ стст. Гэты рукапіс уключае прыкладна 
4 тысячы слоў і выразаў. Крыніцамі складання яго паслужылі разнастайныя матэрыялы 
прэсы 1990—2006 гг., а таксама тэксты, змешчаныя ў сусветным Сеціве. 
Падрыхтаваная да друку праца — выданне, якое змяшчае разнастайныя па ступені 
навізны матэрыялы, як уласна інавацыі, так і рэанімаваныя лексіка-семантычныя 
рэсурсы 20-ых гадоў мінулага стагоддзя: аграгарадок, амбасада, адзінотны, адсотак, 
бачына, закладнік, мапа, наведнік, стасункі і інш. 
Сярод слоў-новатвораў, што трапілі на старонкі друку, асаблівую навуковую 

дыскусію выклікалі найменні накшталт выстава (польск. wystawa; укр. вистава) 
'выстаўка'; выступ (укр. виступ, польск. wystкp) 1. 'выступленне, прамова; ігра артыста 
перад публікай'; 2. Дзеянне, накіраванае супраць каго-небудзь, чаго-небудзь'; аповед 
(аповяд, апавяд; укр. оповідь); расповед (расповяд; укр. розповідь) 'тое, што і аповед'; 
перахоў (укр. перехови) 'перахоўванне'; сумнеў (сумніў, сумлеў, сумліў), (укр. сумнів) 
'сумненне'; пераслед 'праследаванне, ганенне'; спадзеў (сподзіў) 'спадзяванне, надзея'; 
спадзеўны, прым. 'які звязаны са спадзяваннем, надзеяй'; спамер 'памер' ці словы, як: 
закладнік (польск. zakіadnik) 'заложнік', наклад (польск. nakіad) 'тыраж'; напой (польск. 
napój, укр. напій) 'напітак, пітво'; размоўца (польск. rozmowca) 'тое, што і суразмоўнік' і 
інш. Праблема заключаецца ў статусе пералічаных лексем. Як іх разглядаць? Гэта 
непасрэдныя запазычанні ці ўсё ж лексіка сваямоўнай вытворчасці, але вернутая да 
быцця з нацыянальных моўных нетраў?  
Як відаць, часта словы засведчанага тыпу адпавядаюць і словаўтваральнай сістэме 

беларускай мовы, а таму маглі быць утвораны і на беларускім матэрыяле [Кандраценя 
2006, с. 142-143]. З другога боку, — гэта як бы і запазычанні, таму яны маюць права 
заставацца з акрэсленым для іх статусам [Лукашанец 1998, с. 25]. Якая з пазіцый 
даследчыкаў слушная і прэтэндуе на абсалютную ісціну? Можна адказаць адназначна: 
абедзве. І колькі б ні аспрэчвалі доказнасць меркаванняў на прадмет прыналежнасці 
адзначаных слоў пэўнай моўнай сістэме, гэта не вырашыць праблему іх статуса. 
Паколькі карані яе насамрэч у метадалогіі. Карыстаючыся тыповымі метадалагічнымі 
падыходамі пры ацэнцы падобных утварэнняў, развязаць станоўча пытанне не ўдасца. 
Яго вырашэнне ў генератыўна-аператыўным падыходзе і адпаведнай яму метадалогіі.  
Разам са складанасцю вытлумачэння статуса засведчаных намінацый ці толькі іх 

асобных складнікаў, а таксама ў адносінах да іншых запатрабаваных у сучасным 
моватворчым працэсе сродкаў, у айчыннай філалогіі сёння набыла значнасць іншая 
праблема. Актуалізаваныя сродкі мовазабеспячэння незаўважальна пачалі 
маніфеставацца як сродкі ўвасаблення сапраўднай беларускасці нашай нацыянальнай 
мовы. У адзначаных тут і іншых спосабах абнаўлення граматычнага і лексічнага ладу 
беларускай літаратурнай мовы, як: ва ўтварэнні прыметнікаў з суфіксамі -ав- (-ов-), у 
выкарыстанні нульсуфіксальных утварэнняў за кошт назваў на -енн-і -к-: лекаванне – 
лячэнне, выстаўка – выстава, напітак – напой, ва ўжыванні назоўнікаў І тыпу 
скланення ў родным склоне множнага ліку выключна з канчаткам -аў (і яго варыянтаў) 
і інш. — пэўнай частцы нацыянальнай культуратворчай эліты бачыцца тэндэнцыя 
нацыяналізацыі агульнанароднай мовы [Лукашанец 2004, с. 186-187]. Ці так гэта? Ці 
могуць вышэйпералічаныя рознага тыпу адметнасці прэтэндаваць на статус 
агульнанародных і тым самым дыферэнцыяльных, адрознівальных пры 
характарыстыцы беларускай літаратурнай мовы як асобнай у групе славянскіх моў? 
Пытанне гэта надзвычай вострае, важнае і палемічнае. І звязана яно ўжо не проста з 
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праблемай актуалізацыі рэпертуару пэўных словаўтваральных сродкаў, не з 
уніфікацыяй некаторых граматычных асаблівасцей ці з замацаваннем новых 
сінтаксічных канструкцый у якасці нарматыўных.  
Спроба ўзвядзення адзначаных моўных рыс у ранг агульнанародных, 

рэгламентаваных і адпаведна гэтаму нацыянальна вызначальных вымагае перш за ўсё 
вырашэння некалькіх мовазнаўчых пытанняў. Прынамсі, улічваючы спецыфіку 
ўгрунтавання нарматыўнай базы беларускай мовы з апорай на традыцыйныя 
дыялектныя гаворкі, неабходна высветліць, дзе тэрытарыяльна лакалізуюцца 
адметнасці такога кшталту. Па-другое, неабходна выявіць, ці з'яўляюцца для гісторыі 
развіцця айчыннай лінгвістыкі адзначаныя (ці некаторыя з іх) рознаструктурныя сродкі 
(асабліва лексічныя) сапраўды новымі па часе запазычвання.  
Адказваючы спачатку на апошняе пытанне, канстатуем: большасць з пералічаных 

вышэй асаблівасцей ужо спраўджвала сябе ў якасці літаратурных на пачатку 
ўсталявання нарматыўнай базы новай беларускай мовы. Аб чым і сведчаць не толькі 
тагачасныя выданні мастацкай літаратуры ці перыёдыка, але і першыя граматыкі 
беларускай мовы, дапаможнікі па правапісу. Інакш кажучы, вяртанне наноў пэўных 
моўных рыс у сучасны моватворчы ўжытак у адносінах да іх храналогіі ёсць не што 
іншае, як архаізацыя сучаснага беларускага літаратурнага маўлення. І гэта архаізацыя 
з апорай на дыялектныя асаблівасці рэгіянальнага тыпу. Назваць факты выкарыстання 
лексічных сродкаў у абліччы сыстэма, прэзэнтаваць, данае мовы ці назоў, памен, 
бальшыня, мае прэзентаваць, быў выехаўшы, апрыч іншых і да т.п. інавацыямі ніяк не 
выпадае. Наколькі працэс архаізацыі апраўданы і чым ён абумоўлены, — асобная 
размова. Але тое, што падобнае архаізаванае, выкшталцонае маўленне па-беларуску 
запатрабаванае, элітарна прэстыжнае — бясспрэчная рэальнасць беларускай моўнай 
рэчаіснасці. Да таго ж з выкарыстаннем менавіта падобных сродкаў існуе сёння і 
частка мастацкай літаратуры, і перыёдыка. Апошняе не другарадны факт, гэта, 
відавочна, паказчык калі не развіцця беларускай літаратурнай мовы, то па меншай 
меры яе цяперашняга стану, прэзентацыі яе сродкастваральнага інвентару.  
Арыентацыя на моўныя асаблівасці адзначанага тыпу і ўзвядзення іх на 

заканадаўчы пасад у граматыках у 20-ых гадах мінулага стагоддзя не было 
выпадковасцю. Першапачатковае нацыянальна-моўнае развіццё па арыентацыі на 
гаворкі этнагістарычнага беларускага масіву характарызавалася, як вядома, пэўнай 
адвольнасцю. Такая адвольнасць выяўлялася ў адсутнасці рэальна вызначанай базы 
дыялектных сродкаў як апоры нарматыўнага ўпарадкавання. Але пры ўсёй сваёй 
стыхійнасці, нерэгламентаванасці і неакрэсленасці тагачасны літаратурна-моўны 
побыт беларусаў быў знітаваны з гаворкамі Вільні і віленскага дыялектнага атачэння 
[Крамко 1968, с. 154], ці, згодна з іх дыялекталагічнай стратыфікацыяй, з паўночна-
заходнімі беларускімі гаворкамі ў складзе іх этнагістарычнай агульнасці. Пра што і 
было спраўджана ў розных па часе напісання мовазнаўчых працах [Крывіцкі 2003, с. 
277]. Такім чынам, у апору сродкаў нармалізацыі новай беларускай мовы ў граматыках 
пачатку мінулага стагоддзя былі пакладзены рэгіянальныя асаблівасці пэўнай часткі 
этнагістарычнага масіву гаворак беларускай мовы. Ва ўмовах сучаснай 
"нацыяналізацыі" праз архаізацыю рознаструктурных асаблівасцей беларускай 
літаратурнай мовы таксама мае месца вяртанне да дыферэнцыяльнага комплексу 
адметнасцей таго ж тыпу рэгіянальнага маўлення. Прынамсі, у матэрыялах 
лексікаграфічных даведнікаў Т.Ф. Сцяшковіч, працы А.П. Цыхуна, у "Слоўніку 
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беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча", дзе адлюстроўваюцца 
заходнія і паўночна-заходнія занальныя дыялектныя асаблівасці, зафіксавана: 
жандаровы 'светла-карычневы', табачковы 'колеру тытуню', паказовы 'добры, 
рэкордны', пясковы 'пад колер пяску', матаровы 'хуткі, рухавы', капіталёва 
'капітальна', каханік 'каханак', замоўнік, замоўца 'шаптун', збойца 'задзіра, забіяка', 
пялюшка 'пялёнка', ровар 'веласіпед', пляцак 'рукзак', выбітны 'выразны'. Гэта тое-сёе з 
лексічных дыялектных скарбаў, што сёння прэтэндуе на статус агульнанароднага. Але 
большасць з прыведзеных прыкладаў ці кампанентаў у іх складзе маюць, як відавочна, 
далёка не беларускамоўныя вытокі. Пералічаныя словы належаць пераважна да 
запазычанняў з польскай мовы. Ды і іх тэрытарыяльная вядомасць абмяжоўваецца 
паўночна-заходнім ці заходнім берагам гаворак беларускай мовы. Інакш кажучы, гэта 
згодна з іх статусам рэгіяналізмы [Крывіцкі 1996, с. 5-6]. Адпаведна і сённяшняе 
ўзвышэнне падобных моўных сродкаў да агульнанацыянальных ёсць па сваёй сутнасці 
не нацыяналізацыя, а рэгіяналізацыя беларускага літаратурнага маўлення.  
Ці можна нацыяналізаваць і тым самым зрабіць рэгіянальныя моўныя асаблівасці 

агульнанароднымі, інакш кажучы, надаць ім статус апоры ў працэсе нармалізацыі 
мовы? Адказ з'яўляецца сцвярджальным. Можна, хоць бы зыходзячы з прыкладу 
надання статуса асновы беларускай літаратурнай мовы сярэднебеларускім гаворкам. 
Якраз асаблівасці гэтых гаворак былі абраны ў якасці агульнанародных, літаратурных, 
яны сталі кадыфікаванымі. Адбылася тым самым "нацыяналізацыя" нацыянальна 
прыналежнага па лінгвакрытэрыях (калі ўвесці ва ўжытак і тэрміналагізаваць 
неадлюстраванае ў тлумачальных даведніках такое значэнне слова нацыяналізацыя).  
Аднак характар, змест лінгванацыяналізацыі беларускай мовы пачатку мінулага 

стагоддзя меў прынцыповыя адрозненні. Іх усім нам, і рэфарматарам, і кансерватарам 
канца 90-ых мінулага ст. і пачатку сённяшняга, і проста прыхільнікам роднага слова, 
усім, хто рупіцца пра справу нацыяналізацыі беларускай агульнанароднай мовы, варта 
было б ведаць і выкарыстоўваць як аксіяматычную мовазнаўчую базу.  
Абраныя ў 20-я гады мінулага стагоддзя нашымі знакамітымі мовазнаўцамі, 

найперш Б. Тарашкевічам, Я. Лёсікам, С. Некрашэвічам, Я. Станкевічам і інш., 
сярэднебеларускія гаворкі як аснова (апора) норматворчасці сталі такімі невыпадкова. 
Менавіта ў сярэднебеларускіх гаворках, ці гаворках з цвёрдым гукам р і "вялікім" 
(паводле Б. Тарашкевіча), або моцным (недысімілятыўным) аканнем увасаблялася 
агульнанародная самабытнасць і асобасць беларускай мовы. Усвядомленая іх асобасць, 
"наддыялектнасць" была падмацавана і ў адпаведных навукова-тэарэтычных 
распрацоўках па мовазнаўстве той пары, нарэшце, самімі носьбітамі іншых тыпаў 
беларускага дыялектнага маўлення дадзеная частка беларускіх гаворак у іх суцэльным 
этнагістарычным абшары ўспрымалася менавіта такой. Усё гэта разам дазволіла Б. 
Тарашкевічу надаць сярэднебеларускім гаворкам статус вызначальных, 
канструктыўных і адлюстраваць іх асаблівасці як агульнанародныя ў "Беларускай 
граматыцы для школ". Прычым з шырокай падтрымкай у моватворчых колах 
беларускай грамадскасці таго часу. 
Усвядомленая ў пачатку мінулага стагоддзя асобасць сярэднебеларускіх гаворак па 

іх этнагістарычных асаблівасцях у сярэдзіне стагоддзя была спраўджана 
лінгвагеаграфічна паводле матэрыялаў "Дыялекталагічнага атласа беларускай мовы". 
Так, было ўстаноўлена, што гэта частка беларускіх гаворак, таксама як і іншыя іх 
тыпы, вылучаецца і адасабляецца рэгіянальна, утвараючы асобнае занальнае 
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згрупаванне. Аднак у параўнанні з іншымі культурна-гістарычнымі адасабленнямі 
гаворак сярэдняя ці цэнтральная зона вызначаецца адрознымі па вытоках, характары 
станаўлення і развіцця, па накіраванасці моўных працэсаў у ёй асаблівасцямі. 
Перадусім, комплекс дыягнастычных асаблівасцей, што вылучае яе, з'яўляецца досыць 
спецыфічным. Прынамсі, унутрызанальныя асаблівасці цэнтральнага рэгіёна маюць 
розную тэрытарыяльную пашыранасць. Частка іх (доў, трoўка, узёў, прoўда; дзіцё, 
цялё, сабачанё; рука́мы, ты ́мы, пя́тымы і інш.) распаўсюджваецца лакальна і 
характарызуе толькі асобныя анклавы гаворак. Па сваіх вытоках такія асаблівасці сталі 
вынікам накладання, паглынання ці кантамінацыі моўных рыс гаворак дыялектнага 
сумежжа, іх натуральнага ўзаемадзеяння. Другую групу складаюць асаблівасці 
агульназанальнага тыпу. Яны распаўсюджаны на абшары гаворак усёй зоны. Да іх ліку 
належыць найперш моцнае аканне, а таксама толькі цвёрдае р, дзеяслоўныя формы 
тыпу нясе ́ць, але но ́ся. Якраз яны і вызначаюць адрознівальнае структурнае "аблічча" 
гэтай тэрытарыяльнай групы гаворак, іх занальную агульнасць, тоеснасць, сувязь 
паміж сабой, іх інтэграваны характар. Вытлумачыць вытокі пералічаных моўных з'яў, 
прынамсі хоць бы аканне, іх паходжанне як вынік міждыялектнай кантамінацыі 
фактычна немагчыма. У сувязі з чым у айчыннай і замежнай лінгвістыцы існуюць 
розныя меркаванні на гэты конт, у тым ліку і думкі аб іх субстратнай прыродзе 
[Станкевіч 2002, с. 392].  
Нягледзячы на адрозненні ў характары лакалізацыі і па прыродзе паходжання, 

вызначальныя асаблівасці гаворак цэнтральнай зоны склаліся не ў выніку культурна-
гістарычных кантактаў з суседнімі мовамі і іх гаворкамі, а ў працэсе самастойнага 
ўнутрымоўнага занальнага развіцця, інакш кажучы, цэнтральнае структурна-
тэрытарыяльнае згрупаванне гаворак беларускай мовы з'яўляецца ўвасабленнем 
канвергентных моўных працэсаў [Курцова 2006, с. 462]. Якраз апошняе і складае 
асобасць і унікальнасць гаворак сярэдняй дыялектнай зоны беларускай мовы ў 
параўнанні з гаворкамі іншых зон. 
Рэгіянальныя асаблівасці гаворак-прэтэндэнтаў на сучасны агульнанародны пасад, 

якія ў складзе занальных згрупаванняў гаворак беларускай мовы вылучаюцца і 
адасабляюцца пераважна як асаблівасці гаворак паўночна-заходняй зоны, такімі 
якасцямі не вызначаюцца. Ды і не могуць іх мець, улічваючы характар рэгіяналізацыі 
тут моўных сродкаў. 
Складванне паўночна-заходняй дыялектнай зоны як адасаблення мясцовых гаворак 

у іх культурна-гістарычным развіцці адбывалася за кошт відазмянення асаблівасцей 
гэтых гаворак у напрамку збліжэння ці ўпадабнення іх да адметнасцей суседніх 
польскай і балцкіх моў. У сувязі з арыентацыяй, а то і нават збліжэннем, упадабненнем 
дадзеных гаворак асаблівасцям суседніх памежных моў, яны "насычаны" рознага роду 
паланізмамі, а таксама паланізаванымі запазычаннямі з іншых еўрапейскіх моў, 
балтызмамі. Выступаюць тут як вылучальная адметнасць паўночна-заходніх гаворак і 
кантамінацыйныя ўтварэнні (лексічныя, сінтаксічныя), адзначаюцца і асобныя 
фанетычныя рысы. Аднак як комплекс дыягнастычных занальных асаблівасцей 
вылучальнага тыпу яны маюць чужародную прыроду. Гэта значыць: дадзенае 
структурна-моўнае ўтварэнне беларускіх гаворак належыць да ўтварэнняў 
дывергентнага тыпу, лінгварэгіёна, для якога характэрна разбурэнне ўласна 
этнагенетычных асаблівасцей і набыццё чужых. Яны, неўласнамоўныя асаблівасці, 
якраз і складаюць незвычайную адметнасць гэтай структурна-тэрытарыяльнай групы 
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беларускіх гаворак, яскрава вылучаючы, а то і супрацьпастаўляючы яе іншым 
падобным лінгваўтварэнням.  
З улікам папярэдняга неабходна сказаць: рознаструктурныя моўныя рысы 

паўночна-заходняй зоны гаворак беларускай мовы як сродкі сучаснай лінгвістычнай 
нацыяналізацыі беларускай мовы такімі лічыцца не могуць. Гэта не нацыяналізацыя, 
гэта, як слушна адзначаецца асобнымі беларускімі лінгвістамі, ужо па сутнасці зрух у 
бок падмены дыялектнага падложжа беларускай літаратурнай мовы [Лукашанец, 2004, 
с. 186-187]. Ці выйграе камунікатыўна, ці стане больш пашыраным сродкам маўлення 
пры абраным спосабе абеларушвання беларуская мова, цяжка адказаць станоўча.  
У акалічнасцях, што маюць месца ў сучасным нацыянальным моватворчым 

працэсе, каб нацыяналізаваць, а тым самым увесці ва ўжытак, тым больш абавязковы, 
нарматыўны, усё тое, што абнаўляе, паднаўляе сродкастваральныя рэсурсы 
літаратурнай мовы, варта спачатку вызначыць, наколькі прапанаванае "ўпісваецца" ў 
структуру беларускіх народных гаворак, у нацыянальны дыялектны ландшафт. Бо, 
кажучы словамі Я. Лёсіка, "мова псуецца ды становіцца штучнаю, чужою і 
малазразумелаю не ад чужых слоў. Яна псуецца чужою граматыкаю, морфолёгіею і 
сынтаксам"∗ [Лёсік 2003, с. 284]. Тое, што так часта сёння прэзентуецца як выключна 
нацыянальнае, беларускае, сапраўды крыху падбеларушанае, толькі па вытоках чужое.  
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С. Ляскевіч (Гродна, Беларусь) 
НАЗВЫ ШАПАК У ГАВОРКАХ ГРОДЗЕНШЧЫНЫ 

Сярод лексем, што называюць шапкі, выразна вылучаюцца намінацыі зімовых 
(футравых) шапак, летніх галаўных убораў, намінацыі адкідных галаўных убораў і 
шапак з палямі. 
Агульнапашыраная лексема шапка ў гаворках Гродзеншчыны выступае не толькі 

як родавая назва для розных відаў гэтага тыпу галаўных убораў, яна зафіксавана са 
значэннем 'чапец': І жанчыны насілі шапку, пашые з ганучаў, нашые брыжуў, 
фальбануў, і насілі шапку. Варняны Астр. [Слоўнік 1986, c.402]. 
Лексемы пахвалёнка, капуза, магерка, ярмолка таксама могуць выкарыстоўвацца з 

агульным значэннем 'шапка', аднак тры апошнія маюць адценне жартаўлівасці або 
непахвальнасці і звычайна ўжываюцца ў дачыненні да неакуратнай альбо занадта 
вялікай шапкі: Капузу адзеў гэту і сьвету ні бачыш. Савічы Зэльв.; Нашто табе гэта 
ярмолка, бяс шапкі ідзі, цяпло ўжэ. Дзярэчын Зэльв.; Каб ты згарэў з гэтаю магеркаю, 
ні можаш лепшае купіць, ці што? Грабава Зэльв. [Сцяцко 1970, c.107]. Думаецца, што 
такая канатацыя тлумачыцца першасным, ужо састарэлым, значэннем гэтых слоў: 
капуза – 'шапка з аўчыны (поўсцю наверх) ў выглядзе каўпака', ярмолка – 
'конусападобная суконная шапка накшталт каўпака'. Акрамя таго, лексема магерка 
можа ўжывацца са значэннем 'фетравая шляпа': Стась прыехаў у магерцы, такі 
файны. Конна Зэльв. [Сцяшковіч 1972, c.275]. 

"Лексічны атлас беларускіх народных гаворак" не паказвае бытавання гэтых лексем 
на тэрыторыі Гродзеншчыны. У той самы час лексема магерка (або маргелка) 
дастаткова шырока картаграфуецца на Гомельшчыне і Магілёўшчыне, капуза як 
адзінкавае – на Брэстчыне. 
Для назвы зімовых цёплых футравых шапак на Гродзеншчыне выкарыстоўваюцца 

лексемы аблавуха, аблушаванка, вышаватка, вушанка, вушатка са значэннем 'шапка з 
вушамі', 'аблавуха', барáнішка – 'зімовая шапка з аўчын', каўпак – 'зімовы галаўны ўбор 
конусападобнай ці авальнай формы', кучомка і папаха – 'круглая шапка з аўчын', 
кушнерка, баброўка, кубанка і шубянка – 'шапка з футра'. 
З гэтых лексем "Лексічны атлас беларускіх народных гаворак" паказвае на 

тэрыторыі Гродзеншчыны (як адзінкавыя) толькі словы каўпак і кугель. Лексемы ж 
кучма і кучомка картаграфуюцца на тэрыторыі Гомельшчыны і часткова Брэстчыны, 
аблавуха – на тэрыторыі Міншчыны, тамсама адзначаюцца вашаватка і вушанка, а 
вушатка – на Брэстчыне. Лексема кушнерка фіксуецца ў адным населеным пункце 
Магілёўшчыны [Лексічны атлас 1997, c.85, карта 243]. 
Дыялектныя слоўнікі іншых гаворак Беларусі сведчаць пра больш шырокую 

геаграфію гэтых лексем. Так, напрыклад, аблавуха занатавана на Магілёўшчыне 
[Бялькевіч 1970, с. 25], вушанка – на Гомельшчыне [Матэрыялы 1975, с.220], вушатка 
– у цэнтральных гаворках Беларусі разам з аналітычнай назвай вушатая шапка 
[Слоўнік 1990, c.67], папаха – на Палессі [Лексіка Полесья 1968, с. 302]. 
Лексемы шапка, аблавуха, вушанка, каўпак, кучомка, кучма, папаха, ярмолка 

фіксуюцца акадэмічнымі слоўнікамі літаратурнай мовы без усялякіх памет, аднак не 
заўсёды з такім самым значэннем. Лексема магерка падаецца з паметай 'устарэлае', а 
кубанка – 'размоўнае'. 
Яшчэ пра адну назву зімовай футравай шапкі варта сказаць асобна. Стаўбуноўка 

зафіксавана на Гродзеншчыне са значэннем 'мужчынскі летні галаўны ўбор', 'картуз': У 
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маю бытнасць мушчыны шапкі-стаўбуноўкі ўжэ ні насілі, ні модныя былі. Бакуны 
Гродз. [Цыхун 1993, c.136]. Аднак са значэннем зімовай футравай, звычайна з аўчын, 
шапкі лексема мае большае пашырэнне не толькі на Гродзеншчыне, а і ў гаворках 
Міншчыны і Магілёўшчыны. Акрамя таго, лексема стаўбун адзначаецца ў гаворках 
Гродзеншчыны і Брэстчыны толькі для назваў зімовай футравай шапкі [Лексічны атлас 
1997, карта 243]. 
Шапкі з палямі называюцца на Гродзеншчыне брыль, магерка, капялюш (капéлюх). 

Найбольш актыўна выкарыстоўваецца ў гаворках лексема капялюш, альбо яе варыянт 
капéлюх: Цяпер і ў сяле ужэ хто-бачачы капелюх кладзе. Дзярэчын Зэльв. [Сцяцко 
1970, c.107]. 
Значна радзей ужываецца слова брыль: Наклаў на галаву брыль, каб ні так пякло. 

Турэц Карэл. [Сцяшковіч 1972, c.60]; Хлопяц быў у горадзя паўгода і прыехаў дадому ў 
брылі. Любча Нав. [Народнае 1976, c.236]. "Лексічны атлас беларускіх народных 
гаворак" адзначае гэту лексему толькі на Гомельшчыне, Магілёўшчыне і Віцебшчыне 
[Лексічны 1997, т.4, карта 245]. 
Для назвы адкідных галаўных убораў выкарыстоўваюцца на Гродзеншчыне 

лексемы башлык і капішон – фанетычны варыянт агульнапашыранага капюшон: Калі 
завейка ці дошч, то капішон нацягваюць на шапку. Куклі Воран. [Сцяшковіч 1972, 
c.216]. 
Лексемы барэт, кепка, рагатоўка і фуражэрка дастаткова ўмоўна можна аднесці 

да групы летніх галаўных убораў: часам рэаліі, якія яны называюць, могуць 
выкарыстоўвацца і ў іншыя сезоны альбо гэтыя лексемы змяшчаюць у сабе і іншыя 
семы. 
Такім чынам, толькі нязначная колькасць назваў шапак, што бытуюць на 

Гродзеншчыне, адлюстравана у "Лексічным атласе беларускіх народных гаворак". 
Паводле паходжання амаль палова слоў – пазычанні. У складзе пазычанняў – 
паланізмы (фуражэрка, рагатоўка), цюркізмы (каўпак, ярмолка, башлык, папаха), 
русізмы (кубанка), з французскай мовы – капішон, з венгерскай – магерка; з лацінскай 
– капялюш, барэт, капуза. Найчасцей польская мова была пасярэдніцай пры 
пазычанні, і менавіта тут адбываліся семантычныя пераасэнсаванні. Так, магерка і 
брыль толькі ў польскай мове сталі называць пэўныя віды шапак. 
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С. Мароз, М. Ржавуцкая (Мінск, Беларусь) 
ЗАЙМЕННІКАВЫЯ ПАСЕСІЎНЫЯ КАНСТРУКЦЫІ  

Ў ДЫЯЛЕКТНАЙ МОВЕ: СТРУКТУРА  
І КАМПАНЕНТНЫ СКЛАД 

Даследаванне моўных фактаў у нетрадыцыйным аспекце – ад семантыкі да яе 
фармальнага выражэння дае магчымасць устанавіць і апісаць увесь арсенал адзінак, 
што складаюць сістэму ў выражэнні пэўнага паняцця, у прыватнасці пасесіўнасці 
[Категории 1977; Категория 1989; Категория 1983]. Пасесіўнасць (лат. possessio – 
валоданне) традыцыйна трактуецца як функцыянальна-семантычная катэгорыя, якая, 
як і ўсе катэгорыі такога тыпу, мае сістэмную пабудову, а г. зн.  уключае  сродкі, якія 
адносяцца да розных узроўняў моўнай сістэмы. У сучаснай беларускай мове да 
марфалагічных сродкаў выражэння пасесіўнасці адносяць так званыя пасесівы: 
прыналежныя займеннікі, прыналежныя прыметнікі, форму  роднага склону назоўніка.  
Мэта работы – прааналізаваць кампанентны склад і структуру канструкцый з 

прыналежнымі і асабова-прыналежнымі займеннікамі ў дыялектнай мове. Крыніцай 
ілюстрацыйнага матэрыялу стаў “Тураўскі слоўнік”, як адзін з найбольш дасканалых 
збораў дыялектнай мовы. Матэрыял “Тураўскага слоўніка” пераконвае, што 
канструкцыі з прыналежнымі займеннікамі часта выражаюць партытыўнасць 
(прыналежнасць часткі цэламу; прыметы, уласцівасці яе носьбіту; дзеяння яго 
выканаўцу): за моей памецью74 (Т. 1, с. 228); свой езык ( Т. 5, с. 22); і хода, і ліцэ, і 
вухватка – усё его (Т. 1, с. 181); моя голова (Т. с. 211); наша говорка і ваша говорка – 
одна мова (Т. 1, с. 208); твое ворожэнье (Т. 1, с. 141); свою жаль (Т. 1, с. 154) і інш. 
Фарміруюцца названыя канструкцыі найчасцей найменнямі абсалютна неадчужальных 
аб’ектаў. 
Тэмпаральную і лакатыўную прыналежнасць выражаюць словазлучэнні, галоўнымі 

кампанентамі якіх выступаюць адносна неадчужальныя назоўнікі-аб’екты, што 
абазначаюць часавыя і прасторавыя адзінкі непарыўна, арганічна звязаныя з 
уладальнікам: твоя жызня (Т. 2, с. 70); свой век (Т. 2, с. 60), свою нору (Т. 1, с. 65) і 
інш. Прыналежнасць сферы яе ўладальніку выражаюць канструкцыі, якія фарміруюцца 
назоўнікамі – найменнямі адносна неадчужальных аб’ектаў, што абазначаюць 
сацыяльныя прыметы ўладальніка, прадметы адзення, уласнага побыту, прылад працы, 
назвы жылля, а таксама назвы абстрактных катэгорый: ее фамілье (Т.2, с. 158); твой 
пінжак (Т. 1, с. 124); вашы чоботы (Т. 1, с. 108); свою сокеру (Т. 1, с. 162); свое право 
(Т. 4, с. 86) і інш. Багатым кампанентным складам характарызуюцца займеннікавыя 
пасесіўныя словазлучэнні са значэннем прыналежнасці па сваяцкай, сяброўскай і 
сацыяльнай агульнасці: у моей дочкі (Т. 2, с. 19); моя товарышка (Т. 1, с. 82); нашого 
попа (Т. 1, с. 34) і інш.  
Адчужальныя назоўнікі-аб’екты (назвы прадметаў юрыдычнай маёмасці, 

прыватнай уласнасці пасэсара) надаюць канструкцыям з пасесівамі семантыку 
ўласнапрыналежнасці (юрыдычнай, адчужальнай прыналежнасці): свое хаты (Т. 5, с. 
22); господарство свое (Т. 4, с. 224), з мого участка (Т. 4, с. 8) і інш. Адноснасць 

                                                   
74 Усе ілюстрацыі падаюцца па кн.: Тураўскі слоўнік. У 5-ці т. / склад. А.А. Крывіцкі, Г.А. Цыхун, І.Я. Яшкін . – 
Мінск: Навука і тэхніка, 1982 – 1987. У дужках будзе ўказвацца том і старонка гэтага выдання. 
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выражаюць структуры з прыналежнымі і асабова-прыналежнымі займеннікамі, у склад 
якіх уваходзяць аказіянальна неадчужальныя назоўнікі-аб’екты: наша река (Т. 1, с. 
138); нашы пескі (Т. 1, с. 176) і інш. Багацце і разнастайнасць кампанентнага складу 
дыялектных пасесіўных канструкцый абумоўлена перш за ўсё наяўнасцю ў тураўскіх 
гаворках назваў найменняў-аб’ектаў, якіх няма ў літаратурнай мове: наша браціха 
(жонка брата) (Т. 1, с. 81);  компана ( ‘сябра’ ) свого (Т. 2, с. 212); крэўшчына ( ‘радня’ ) 
наша (Т. 2, с. 245); з мого вена ( ‘пасагу’ ) (Т. 1, с. 112), моя таечко (‘ветлівы зварот да 
дзяўчыны, жанчыны аднаго ўзросту’ (Т. 5, с. 13) і інш. 
Для структуры дыялектных займеннікавых пасесіўных канструкцый характэрна 

даволі частае постпазіцыйнае размяшчэнне пранамінатыва. Пры такім парадку слоў 
назіраецца пэўнае парушэнне аўтаматызму рытму і інтанацыйны малюнак набывае 
выразную экспрэсіўную афарбоўку: Шо вам расказаць, донькі мое? (Т. 2, с. 31); 
Багаства свого не знае (Т. 1, с. 34); Я смерць свою вукопаў (з прытчы) (Т. 1, с. 163) і 
інш. У некаторых выпадках інверсія суправаджаецца дыстантным размяшчэннем 
кампанентаў пасесіўнай канструкцыі, што яшчэ больш узмацняе экспрэсію 
выказвання: Это такіе очы заздрые моі! (Т. 2, с. 97); Лавочку кожны свою мае (Т. 3, с. 
15).  
Агульная семантыка і склад займеннікавых пасесіўных канструкцый можа 

ўзбагачацца азначэннямі, якія тут толькі факультатыўны элемент: Ідзеце, мое 
голубенятка маленькіе! (да ўнукаў) (Т. 1, с. 215). Адзначым, аднак, што ўскладненне 
займеннікавых пасесіўных канструкцый дадатковымі элементамі ў дыялектнай мове не 
такая частая з’ява, як у літаратурнай: І зноў успомніўся Аленцы яе той верш (Якуб  
Колас. На прасторах жыцця);  Я адчуваў у сабе у той час ціхі і светлы гонар за свой 
удачлівы вайсковы лёс (Васіль Быкаў. Мёртвым не баліць); І гэта сіла пачуцця рабілі 
яркія, як вішні, вочы яе [Ганны], смуглявы яе твар такімі прыгожымі… (Іван Мележ. 
Завеі, снежань). Назіранні пераконваюць, што ў дыялектнай мове, у прыватнасці ў 
тураўскіх гаворках, якасныя прыметнікі (дзеепрыметнікі) у сказах з пасесіўнымі 
займеннікавымі канструкцыямі часта выконваюць функцыю выказніка (незалежна ад 
іх размяшчэння на іх прыпадае лагічны націск, і яны нясуць дадатковую сэнсавую 
нагрузку): Рослы ее чоловек, бухматы (Т. 1, с. 99); Мое гусі буркованы (Т. 1, с. 95); 
Капрызное дзіця твое (Т. 2, с. 182); Вутоўка мая ты хороша! (Т. 1, с. 180) і інш.  
Аналіз дыялектнага матэрыялу сведчыць, што пасесіўныя займеннікавыя структуры 

могуць выражаць усе пералічаныя сэнсавыя адценні субкатэгорыі прыналежнасці. 
Акрамя таго, для структуры дыялектных канструкцый з прыналежнымі і асабова-
прыналежнымі займеннікамі ўласцівы таксама адваротны парадак слоў і рэдкае 
ўскладненне азначэннямі. 
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О. Полетаева (Мінск, Беларусь) 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СИНТАКСИЧЕСКИЙ АТЛАС:  
ТРАДИЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Современная наука практически не располагает региональными синтаксическими 
атласами. Это связано в первую очередь с тем, что возможность картографирования 
синтаксического материала долгое время оставалась под сомнением, а теоретические 
принципы картографирования синтаксического материла были разработаны лишь во 
второй половине ХХ в. В результате этого в некоторых атласах, в том числе и в 
региональных, появилось небольшое количество синтаксических карт.  
Методологической базой исследования стала теория картографирования 

диалектных отличий, разработанная Р.И. Аванесовым и его последователями.  
Cоставленный нами региональный синтаксический атлас говоров Витебской 

области состоит из 39 карт, которые можно разделить на три типа: 1) карты 
распространения отдельных синтаксических конструкций (карты 3 – 33); 2) карты 
вертикальных синтаксических полей отдельных глаголов (карты 1, 2); 3) 
интерпретирующие карты, т.е. сводные карты изоглосс (карты 34 – 39).  
При составлении карт первого типа в качестве объекта мы рассматривали 

традиционно картографируемые типологически соотносительные конструкции, 
которые представляют собой отличительные в территориальном отношении элементы 
синтаксического строя изучаемых говоров. Одни из них образуют 
противопоставленные диалектные различия (ср. саладзейшы меду – саладзейшы за 
мед; біць куры – біць курэй). Члены подобных оппозиций совпадают по кругу 
выражаемых ими смысловых отношений и условиям употребления, но различаются по 
своей структуре. Другие, соответственно, – непротивопоставленные (например, 
калодзеж ужо абваліўшы; у мяне ўжо два плацця зношана). Сущность подобных 
диалектных синтаксических различий составляют конструкции, которые не имеют в 
других микросистемах эквивалентов, строго совпадающих по всему кругу выражаемых 
ими смысловых отношений и по условиям употребления.  
Карты, на которых представлены вертикальные синтаксические поля (ВСП) 

отдельных глаголов, представляют собой принципиально новый тип карт, для создания 
которых была разработана специальная методика (карты 1, 2). Нами был предложен 
метод круговой диаграммы, сущность которого сводится к следующему: каждое из 
значений глагола, реализуемое в определенной актантной рамке, обозначается 
соответствующим видом штриховки. Полный перечень лексико-семантических 
вариантов данной глагольной лексемы систематизируется в виде круговой диаграммы, 
которая, таким образом, становиться знаком, обозначающим ВСП отдельного глагола в 
пределах данной диалектной микросистемы. Опыт по составлению карт второго типа 
имеет, на наш взгляд, немаловажное значение, поскольку подобное картографирование 
позволяет зафиксировать на карте элементы языковой картины мира носителей разных 
диалектных микросистем, при этом фиксируются не только поле предиката, но и 
семантическое поле повторной неавтономной номинации глагола. Это позволяет 
использовать карты подобного типа при составлении диалектных словарей. 
По методике составления интерпретирующие карты нашего атласа коррелируют 

с уже созданными в конце ХХ в. картами подобного типа. Карты изоглосс (карты 34 – 
39) являются необходимым звеном в интерпретации диалектных данных, поскольку 
эксплицируют результаты обобщения анализируемого материала. Они объединяют 
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изоглоссы синтаксических конструкций, типологически соотносимых с балтийскими, 
польскими, украинскими, русскими. Выявленные после анализа карт отдельных 
синтаксических особенностей изоглоссы подвергались группировке и обобщались в 
виде пучков изоглосс.  
Анализ созданного регионального синтаксического атласа позволяет сделать 

выводы о языковом статусе исследуемой территории.  
Ареалы распространения диалектных синтаксических конструкций, рассмотренные 

в сопоставлении с русским, а также по мере необходимости с украинским, польским, 
литовским, латышским языковым материалом, зафиксированном в соответствующих 
атласах, свидетельствуют о том, что в силу исторических причин говоры исследуемой 
языковой зоны на синтаксическом уровне сформировались в основном как переходные 
русско-белорусские (о чем наглядно свидетельствует карта № 39). Касательно простого 
предложения этот вывод подтверждается параллельным использованием практически 
на всей территории конструкций, характерных русскому языку и, в частности, говорам 
западной Смоленщины (карты 3 – 33, на каждой из которых в ряду соотносительных 
конструкций картографируется русский вариант, несмотря на белорусскую 
фонетическую огласовку iсцi за вадой; iсцi за ягадамi, за грыбамi; iсцi за дрывамi; 
клапаціцца аб ім; забыцца аб iм; У мяне балiць галава; саладзейшы меду и под.).  
В синтаксической системе изучаемых говоров представлены конструкции, 

подтверждающие наличие в говорах Витебской области (кроме русско-белорусского, 
наиболее очевидного) также балто-славянского и западно-восточнославянского 
диахронических срезов переходности.  
На картах распространения отдельных синтаксических конструкций 

обнаруживаются конструкции, типологически сходные с балтийскими (Мая галава 
балiць, Мне быў сон, iсцi ў грыбы, жалка старык, сын пайшоўшы, нада вада, iсцi 
малака, гаварыць на маць и др.). Ареалы подобных конструкций представлены на 
карте 37. 
При анализе собранного материала нами вычленены также конструкции, 

типологически соответствующие западнославянским (карта 38): пайшоў да бацькi; 
падаiла каровы; пасе конi; знайшоў грыба; прынясi нажа. 
По всем этим срезам переходности прослеживается четкое противопоставление 

западных и восточных конструкций, что подтверждает тезис о несовпадении 
административно-территориальных и языковых границ, поскольку на территории 
Витебской области необходимо рассматривать в отдельности две языковые зоны, одна 
из которых составляет этногенетическое единство с говорами западной диалектной 
зоны русского языка, а другая – находит свое продолжение в пограничных с Беларусью 
регионах Литвы и Латвии.  
В ходе исследования еще раз подтверждена возможность картографирования 

синтаксических полей субъекта, предиката, объекта, а также подтвердилась гипотеза о 
том, что в качестве объекта картографирования, наряду с традиционными, могут 
выступать такие факты языка, как синтаксические маркеры; вертикальные 
синтаксические поля отдельных глаголов. Исследование доказало перспективность 
создания синтаксических атласов малых языковых зон по принципу "зона в зоне. 
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Т. Слесарева (Полацк, Беларусь) 
ОЙКОНИМЫ ЛЕПЕЛЬЩИНЫ 

Кожны народ не без роду і племя мае  
Летапiс свой і гiсторыi след на старонках. 

М. Гусоўскi 

Жителей края очень интересует место, где они родились, живут, трудятся. Их 
интересует происхождение названий населенных пунктов. Этим вопросом, как 
известно, занимается раздел науки топонимии – ойконимия. 
Одним из первых исследователей этой проблемы был профессор 

Белгосуниверситета Вадим Андреевич Жучкевич, который начал собирать материалы 
по белорусской топонимии еще во второй половине 40-ых годов. В 1974 году в Минске 
была издана его книга «Краткий топонимический словарь Белоруссии». 
Богатый фактический материал находим в «Словаре» и о происхождении названий 

деревень Лепельского района Витебской области. 
Далеко в глубь веков уходит история Лепельщины. Изучение ее позволяет сделать 

вывод, что еще в ту эпоху, когда реки служили главными путями сообщения, бассейн 
Березина – Улла уже был густо заселен. Об этом свидетельствует масса городищ и 
курганов, которые встречаются на его берегах. 
А. М. Сементовский в книге «Белорусские древности» насчитывает в Лепельском 

уезде до 400 курганов. 
Эти курганы не раз привлекали внимание археологов и историков. 
Делая раскопки, они установили, что здесь жил человек с древнейших времен. 
В настоящее время на территории Лепельского района находятся 198 деревень. 
Люди давали названия окружающим их объектам, и давали по тем признакам, 

которые казались им в момент называния самыми важными, самыми характерными. 
Как показывает лексико-семантический анализ, источники образования ойконимов 

Лепельщины самые разнообразные. 
Большинство деревень(33 или 16,6%) является названиями, образованными от имен 

или фамилий первопоселенцев, основателей поселения или преобладающих в деревне 
фамилий. Примерами служат деревни Адамовка, Сергеевщина, 
Макаровщина.Григоровичи, 

Антоновка, Домжерицы (древнерусское имя Доможир- «богатый, жирный дом», 
Тодулино (Тодулин – фамилия тюркского происхождения), Экимань 
(церковнославянское имя Екимань), Велевщина (от фамилии с основой «вялiki») и др. 
Такое же количество ойконимов(33 или 16,6%) отражает «индивидуальную 

характеристику» населенного пункта или его жителей: Веселово, Долгое, Кривки, 
Кривцы(«кривая деревня»),Малое Жежлино, Малый Полсвиж, Новоселки, Слобода, 
Слободка(селения в 11-18 вв.,которые временно освобождались от выплаты 
налогов),Староселье («старое село»).Есть в этой группе ойконимы мемориальные, 
заключающие в себе информацию историческо-революционного характера: Красный 
Октябрь, Свободная Жизнь. 
Современный рельеф Лепельщины формировался продолжительное время. Много 

раз суша сменялась морем, а море – сушей…Поэтому географические особенности 
местности отражаются в названиях 26 ойконимов (13,1%) и мотивируют их. Для 
характеристики особенности окружающего грунта послужили следующие опелятивы: 
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камень, глина, песок (Глинница, Жерствяники − от «жерства» − большой песок, Пески, 
Камень, Каменка, Каменщина, Пышно − от «пахун» − рыхлый грунт). 
Топографические особенности местности и окружающего ландшафта 

иллюстрируют в ойконимах названия возвышенных мест, среди которых наиболее 
продуктивными оказались лексемы гора, остров: Острова, Волова Гора, Пышногоры, 
Горовые, Горони, Горки, Зеленый Остров, Кальники (от «кальник» − каменистая 
горка). Есть ойконимы, которые в своих образовательных основах передают 
информацию о низких и заболоченных местах: Болотники, Большое Поле, 
Суша(«сухое поле»). 
С давних времен населенным пунктам давали названия по местным ориентирам.25 

ойконимов (12,6%) указывают на местоположение населенного пункта по отношению 
к какому-либо объекту, название которого является корневой частью: Заозерье, 
Забоенье, Заболотье, Заборовье, Загорцы, Залесье, Заполье, Заровье, Поречье(«возле 
реки»), Студенка («возле колодца» (студни)), Селище (на месте, где раньше уже было 
село») 
Лепель стоит на берегу большого красивого озера. А вокруг него – ещё 57 разных 

озёр. В озеро впадает река Эсса, которая берёт своё начало недалеко от Березины. 
Вытекает из Лепельского озера приток Западной Двины – Улла. 

25 февраля 1797 года Павел 1 своим указом поручил графу Сиверсу, наместнику 
края, устроить «водяное сообщение» между Днепром и Западной Двиной. Так 
появилось Березинская система каналов – очень сложный водный путь, общая длина 
которого- 159 километров.  
В основе 11,1% или 22 ойконимов лежат названия природных или искусственных 

водных бассейнов, т.е. гидронимов: Бабча, Глубочица, Воронь, Ладосно, Несено (от 
одноименных озёр). Некоторые ойконимы этой группы образованы от лексем озеро, 
пруд - Озерцы, Белозерный, Прудок. 
Географические названия наиболее прочно и в течение длительного времени 

сохраняют связь с теми нарицательными словами, от которых они образованы. От 
общеупотребительных слов образовано 20 ойконимов (10%) Лепельщины: Городец, 
Городянки (от «город»), Губина, Деньгубы (от «губа»), Звезда, Зорница («зорка»), 
Усовики («усы»), Ворошки («ворох»), Волотовки (от «волат»- силач, богатырь) и др. 
На протяжении многих веков формировались названия, обозначающие термины. В 

Лепельском районе 17 ойконимов (8,5%), в основе которых лежат термины: Беседы 
(придорожный знак и строение на старых дорогах), Будище и Будевцы (от «буда» - 
небольшое строение, временное жильё), Лутчино и Лутище (от «лут», «лута» - лыко 
молодой липы), Новое Лядно и Старое Лядно (от «ляда» - участок, подготовленный 
под поле), Падалица (самоосеменные поля), Стаи и Стайск (от «стая», «стайня»- 
временный навес для животных). 
Народ всегда с любовью относился к лесу. Из народных традиций известно, что в 

древности нашит предки особенно почитали те деревья, которые чаще использовались 
в языческих обрядах и исполняли в них определённую магическую функцию. Так 
славяне в дубовых рощах совершали обряды, «перунову древу» приносили жертвы, 
почитали его как символ силы и красоты, как старца, посланного богом, хранящего 
память о делах давно минувших дней. Кроме дуба, особым «уважением» пользовались 
берёза, клён, липа, сосна, ель. 
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Это нашло отражение и в ойконимии. Правда, ойконимы, в основе которых лежат 
флористические номинации, немногочисленны (14 или 7%): «Липки», «Поддубье, 
Сосняги, Веробки (от «вербена»), Кветче (от «кветка»), Рожно (от «рожь»), Хвощево 
(«хвощ»), Черница (от черника») и Боброво, Козлы, Медведовка, Улитинки.  
С развитием хозяйственной деятельности возникали названия промышленного 

характера. Но только 8 ойконников (4%) Лепельщины в качестве образовательной базы 
имеют лексемы, иллюстрирующие результаты практической деятельности, человека, 
свидетельствуют о характере его помыслов, занятий. Это Бочкари, Ковалевичи (от 
«коваль» - кузнец), Поташня (мастерская по выработку поташу, который применялся 
для отбеливания в стеклянной промышленности), Рудня (мастерская, в которой 
выплавляли железо из болотной руды), Ситники (люди, которые занимались 
изготовлением сита), Пунище (где была пуня).  
Таким образом, многочисленные реки, озёра, зелёный убор лесов, пересечённость 

местности − все это не только придает особый колорит, живописность и 
привлекательность природным ландшафтам, но и служит источником ойконимии. 
Каждое название иллюстрирует определённые этапы исторического, 

этнографического, графического развития края. И их изменение без необходимости 
делается в редких случаях.  

В. Урбан (Мінск, Беларусь) 
КАНФІКСАЛЬНАЕ ЎТВАРЭННЕ АЦЭНАЧНЫХ СУБСТАНТЫВАЎ 

 У БЕЛАРУСКАЙ ДЫЯЛЕКТНАЙ МОВЕ 
У беларускай дыялектнай мове шляхам канфіксацыі ўтвараецца шэраг назоўнікаў 

са значэннем суб'ектыўнай ацэнкі. Дэрывацыя асабовых ацэначных субстантываў 
адбываецца ад асноў назоўнікаў, дзеясловаў і прыметнікаў (у адрозненне ад 
літаратурнай мовы, дзе “прэфіксальна-суфіксальныя назоўнікі ўтвараюцца ў асноўным 
ад саміх назоўнікаў, рэдка – ад дзеясловаў і прыметнікаў” [БГ 1985, с. 280] ). 
Адсубстантыўныя назоўнікі. Вялікую групу асабовых ацэначных субстантываў 

складаюць дэрываты, утвораныя ад адушаўлёных і неадушаўлёных назоўнікаў 
адзіночнага (радзей множнага) ліку. Пры дэрывацыі перад суфіксам магчымы тыя ж 
марфаналагічна абумоўленыя з'явы, што і пры ўтварэнні ацэначных назоўнікаў з 
адпаведным фармантам, таму будуць разглядацца толькі спецыфічныя выпадкі 
марфаналагічных працэсаў. У большасці вытворных слоў націск на 
перадсуфіксальным складзе. 
Конфікс ад- + -ак надае субстантывам значэнне супрацьлегласці таму, што названа 

ўтваральным словам: людзі − адлю́дак 'дзікун' (гродз.). Назоўнік з конфіксам ад- + -нік 
мае тое ж значэнне, што і папярэдні: людзі − адлю́днік (гродз.). Дэрываты маюць 
адценні пагардлівасці, грубасці. 
Усе канфіксальныя адсубстантыўныя пеяратывы з прыстаўкай без- характарызуюць 

асоб паводле адсутнасці таго, што названа матывавальным словам, і маюць ацэначныя 
адценні асуджэння, пагардлівасці. Дэрывацыя адбываецца пры дапамозе наступных 
конфіксаў: без-(бяз-, бес-) + -авіч: бязба́цькавіч 'свавольнік, неслух'; бясхле́бавіч 'хто 
не мае хлеба' (віц., маг.); бяз- + -ак: бязве ́рак 'недаверлівы', бяздόмак 'легкадумны' 
(віц., маг.); бяз-(без-) + -ец: бяздόмец 'дурань', безгалόвец 'тс' (маг.); бяз- + -іц-а: 
бяздόміца 'дурань, неслух' (маг.); бяс- + -іч: бясхле́біч 'бядняк' (маг.); без-(бяз-, бес-, 
бяс-) + -нік: бязлю́днік 'нелюдзім', бязвсты́днік і бяссты́днік 'бессаромнік', 
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бессорόмнік 'тс', безробόтнік 'гультай'; тып агульнабеларускі. Некаторыя назоўнікі 
суадносяцца з прыметнікамі на -ны: бясстыдны − бяссты́днік, бессаромны − 
бессорόмнік. 
Пеяратыў мужчынскага роду з конфіксам вод- + -нік мае значэнне супрацьлегласці 

таму, што названа ўтваральным словам: людзі − вόдлюднік 'пануры, хмуры чалавек' 
(гродз.) − з асуджэннем. Назоўнік, утвораны пры дапамозе конфікса вы- + -ень, мае 
такое ж агульнае значэнне, што і папярэдні дэрыват: людзі − вы ́людзень 'вырадак' 
(гродз.). 
Субстантывы з конфіксам за- + -нік характарызуюць асоб паводле адносін да таго, 

што названа матывавальным словам, або паводле стану: завугόльнік 'пляткар', закόжнік 
'хто жыве за кошт іншага' (шт//ж − чарг.), заку́снік 'нелюдзень' (т//с' − чарг.), заку ́тнік 
'тс', запе́чнік 'хто любіць ляжаць на печы', заўгόльнік 'гультай', захрыбе́тнік 'дармаед' 
(гом., гродз., маг.). У маўленні дэрываты набываюць адценні асуджэння, іроніі. 
Пеяратыў, утвораны пры дапамозе конфікса на- + -ніц-а, характарызуе асобу 

жаночага полу паводле абазначанага ўтваральным словам: напарόзніца 'жанчына, якая, 
зайшоўшы да кагосьці на хвіліну, доўга стаіць на парозе' (маг.). 
Назоўнікі з прыстаўкай не- (кампанентам конфікса) абазначаюць асоб па іх 

уласцівасцях, унутраных якасцях ці адсутнасці таго, што названа матывавальным 
словам, маюць адценні пагардлівасці, асуджэння. Пеяратывы мужчынскага, жаночага і 
агульнага роду ўтвараюцца пры дапамозе конфіксаў: не- + -ень: не ́людзень, тып 
агульнабеларускі; не- + -ј-а: не ́люддзя 'нелюдзім' (маг.); не-(ня-)+ -нік: нялю́днік 
'нелюдзім', нясты́днік 'сараматнік' (віц., гом., мін.). 
У беларускай дыялектнай мове ўжываюцца ацэначныя субстантывы, утвораныя 

пры дапамозе нязвыклых конфіксаў, што тлумачыцца асаблівасцямі народнага 
словаўтварэння: неда- + -ак: недалю́дак 'нелюдзь' (мін.); неў-(няў-) + -ј-э: няўлю́ддзе 
'нелюдзь' (віц., маг.). 
Пеяратывы з конфіксамі, у склад якіх уваходзіць прэфікс па-, называюць асоб па 

адносінах да абазначанага ўтваральным словам. Назоўнікі набываюць у маўленні 
адценні зневажальнасці, асуджэння, неадабрэння. Ацэначныя субстантывы жаночага, 
мужчынскага і агульнага роду з названым значэннем утвараюцца пры дапамозе 
наступных конфіксаў: па- + -айк-а: сяло − пасіла́йка 'хто ходзіць па хатах без справы' 
(мін.); па- + -д-а: сяло − пасялда ́ 'тс' (мін.); па- + -ень: сяло − пасяле́нь 'тс', хлопец − 
пахлапе́нь 'мужчынападобная жанчына', фіналь -ец адсякаецца (віц., мін.); па- + -нік: 
палавіна − папалаві ́ннік 'п'яніца', цянёк − пацяне́чнік 'гультай' (брэсц., гом.); па- + -ніц-
а: сяло − пасе́льніца і пасёльніца 'пахатуха', хата − паха ́тніца 'тс' (брэсц., гом., мін.); 
па- + -ун: сяло − пасялу́н 'хто ходзіць па сяле без справы' (віц., гродз.); па- + -ух-а: 
двор − падвόруха 'гультайка, якая ходзіць па хатах пасядзець і пагаварыць', сяло − 
пасялу́ха 'тс', хата − паха́туха 'тс', пахату ́ха 'тс', тып агульнабеларускі; па- + -ынд-а: 
сяло − пасялы́нда 'той, хто любіць хадзіць па хатах' (мін.). 
Ацэначныя назоўнікі з прыстаўкай пад- у складзе конфіксаў абазначаюць асоб па 

месцы знаходжання або росту адносна таго, што названа ўтваральным словам: пад- + -
ак: цурбан − падцурба́лак (н//л − чарг.) 'нізкарослы' (мін.); пад- + -нік: акно − 
падвόканнік 'мужчына, які заглядвае цішком у чужыя вокны' (мін.); пад- + -ніц-а: акно 
− падвόкніца 'жанчына, якая любіць заглядваць без прычыны ў чужыя вокны', плот − 
падплόтніца 'распусніца' (гом., мін.). Усе названыя дэрываты маюць адценні 
пагардлівасці, непахвальнасці. 
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Назоўнік з конфіксам пра- + -ніц-а мае значэнне 'асоба, якая знаходзіцца між тым 
ці з'яўляецца часткай таго, што названа матывавальным словам': хата − праха́тніца 'хто 
ходзіць па хатах і разносіць плёткі' (брэсц.) − з асуджэннем. 
Аддзеяслоўныя назоўнікі. Утварэнне асабовых аддзеяслоўных назоўнікаў са 

значэннем ацэнкі адбываецца таксама пры дапамозе розных конфіксаў. Фінальная 
галосная ўтваральнай асновы адсякаецца, націск звычайна на перадсуфіксальным 
складзе вытворнага субстантыва. Як і ў выпадку з адсубстантыўнымі канфіксальнымі 
дэрыватамі, пры характарыстыцы будуць адзначацца толькі асаблівасці 
словаўтварэння (адхіленні ад агульных заканамернасцей). 
Назоўнікі з прыстаўкай а- (часткай конфіксаў) маюць агульнае значэнне 

'асоба−носьбіт працэсуальнай прыкметы, названай матывавальным словам'; у маўленні 
набываюць адценні зневажальнасці, асуджэння. Субстантывы з названым значэннем 
утвараюцца пры дапамозе конфіксаў: а- + -анец − жыгаць − ажыга́нец 'свавольнік; хто 
хутка зношвае адзенне' (гродз.); а- + -ель − кпіць − акпі́цель 'насмешнік' (гродз.); а- + -
л-а − жыгаць − ажόгла (ы//о – чарг.) 'рашучая, бойкая жанчына' (гродз.). 
Назоўнікі з конфіксамі без- + -ј-э і без- + -іц-а абазначаюць асоб, якія 

характарызуюцца адсутнасцю таго, што названа ўтваральным дзеясловам: урадзіцца − 
безурόддзе і безурόдзіца 'няўдаліца' (маг.) − з пагардлівасцю. 
Пеяратывы з конфіксамі, у склад якіх уваходзіць прыстаўка не-, характарызуюць 

асоб, якія не здзяйсняюць ці не здольныя здзейсніць дзеянне, названае матывавальным 
словам. У якасці ўтваральных выступаюць асновы інфінітываў і асновы дзеясловаў 
цяперашняга часу. Ў маўленні дэрываты набываюць адценні асуджэння, пагардлівасці, 
радзей − пахвальнасці. Ацэначныя субстантывы ўтвараюцца пры дапамозе конфіксаў: 
не-(ня-) + -ак: наядацца − ненае́дак 'ненаедны' (маг.), укарміць− няўкόрмак 'у каго 
дрэнны апетыт' (гродз.). Назоўнік ненаедак суадносіцца з пеяратывам ненаеда, таму 
можа разглядацца як суфіксальны дэрыват (ненаеда − ненае́дак); не- + -ач: 
услухоўвацца − неўслуха ́ч (-оўва- − адсякаецца) 'хто не прыслухоўваецца да іншых' 
(маг.); не- + -аш: неўслуха́ш 'тс' (маг.); ня- + -авіч: няўслу́хавіч 'тс' (маг.); не- + -ень: 
падабацца − не ́падабень 'пра непрыгожую, неахайную асобу' (гом.), работаць − 
не ́рабацень 'гультай' (гом.); не-(ня-) + -ј-э: урадзіцца − няўрόддзе 'нелюдзь' (маг.); не-
(ня-) + -к-а: здолець − нездале́ка 'слабасільны, хваравіты', знае − незна́йка, мыцца − 
нямы́ка, разумець − неразуме́ка 'няспрытны, някемлівы', умець − няўме ́ка, уставаць − 
неўстава́ка 'гультай'. Фінальная галосная ўтваральнай асновы захоўваецца. Некаторыя 
дэрываты суадносяцца з вытворнымі назоўнікамі і могуць лічыцца прыставачнымі 
ўтварэннямі (знайка − нязна́йка, умека − няўме ́ка). Тып агульнабеларускі; не- + -л-
а(о):  ведаць – неве ́дало 'няўмека' (гом.), забываць – незабыва́ла 'добрапамятлівы' 
(гродз.); не- + -льшчыц-а: чапаць − нечыпа ́льшчыца 'недатыка' (гом.); не- + -нік: 
здолець – нездале́тнік 'нямоглы, слабы', наядацца – ненае́днік 'хто многа есць; сквапны 
чалавек' (гом., гродз., маг., мін.). Субстантыў ненае́днік суадносіцца з дэрыватам 
ненае́да; не-(ня-) + -ніц-а: здзелаць − няздзе ́льніца 'няўмека' (маг.); не- + -ух-а: 
уміраць − неўміру́ха 'вельмі старая жанчына' (маг.). 
Усе названыя дэрываты, у склад конфікса якіх уваходзіць прыстаўка не-, 

суадносяцца са спалучэннем ''часціца не + дзеяслоў''. 
Субстантывы, утвораныя пры дапамозе прыстаўкі неда- і суфікса -ак, маюць 

значэнне 'асоба, якая не да канца ажыццяўляе дзеянне': верыць − недавя ́рак і недаве ́рак 
'хто не верыць' − з асуджэннем, тып агульнабеларускі. Гэтыя назоўнікі могуць лічыцца 
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і адпрыметнікавымі суфіксальнымі ўтварэннямі: недаверлівы − недаве́рак (з 
адсячэннем фіналі -лів-). 
Назоўнік агульнага роду з конфіксам няўз- + -іц-а абазначае асобу, якая не 

ажыццяўляе пэўнае дзеянне: зірнуць − няўззόріца (з адсячэннем фіналі -ну-) 'нелюдзім' 
(маг.) − з неадабрэннем. 
Пеяратывы з прыстаўкай па- (часткай конфікса) абазначаюць асоб па схільнасці да 

выканання пэўнага дзеяння або працэсуальнай прыкмеце, маюць адценні грубасці, 
асуджэння, зневажальнасці, іроніі. Дэрываты прадстаўлены наступнымі 
канфіксальнымі ўтварэннямі: па- + -алк-а: совацца − пасόвалка 'хто ходзіць без 
справы' (гродз.); па- + -ачк-а: цягацца − пацяга ́чка 'пасялуха' (гом.); па- + -ашк-а(-
ешк-а): грабці (грабе) − паграба ́шка 'хто ўсё бярэ сабе, ні ад чаго не адмаўляецца', 
цяўпці − пацяўпе́шка 'тугадумны, недалёкі чалавек' (віц., гродз., мін.); па-(по-) + -ень: 
брыдзе − пабрыдзе́нь 'валацуга', цяўпці − пацяўпе́нь 'недалёкі', поўзаць − пόпаўзень 
'паўзун' (віц., маг., мін.); па- + -ік: цямніць − пацёмнік 'маўклівы, негаваркі' (гродз.); 
па- + -л-а: цягаецца − пацяга́йла 'гультай; павольны ў хадзе', чупае − пачупа ́йла 
'марудлівы' (віц., гродз., маг.); па- + -ух-а: лётаць − паляту́ха 'жанчына, якая “лётае” з 
хаты ў хату, разносіць плёткі', таскацца − патаску ́ха 'тс', цягацца − пацягу́ха 'тс' (віц., 
гом., гродз., маг.); па- + -як-а: бадзяцца − пабадзя́ка 'валацуга; жанчына, якая любіць 
хадзіць па сяле', туляцца − патуля́ка 'бадзяга' (віц., гродз., мін.). 
Назоўнік з конфіксам с- + -ач абазначае асобу паводле працэсуальнай прыкметы: 

цягацца − сцяга ́ч 'бадзяга, валацуга' (мін.) − з пагардлівасцю. 
Адпрыметнікавыя назоўнікі. У дыялектнай мове сустракаецца пэўная колькасць 

адпрыметнікавых канфіксальных ацэначных дэрыватаў. Утваральнымі выступаюць 
поўныя і ўсечаныя асновы прыметнікаў (радзей − дзеепрыметнікаў). Дэрывацыя 
адпрыметнікавых субстантываў адбываецца пры дапамозе наступных конфіксаў: а- + -
уш: печаны − апе́куш 'здаровы, як выпечаны' (віц.); за- + -л-я: лупаты − залупля́ 
'непрыгожая асоба з вылупленымі вачамі' (маг.); на- + -эй: дурны − надурэ́й 'някемлівы 
чалавек' (брэсц.); па- + -ец: ветраны − паве ́транец 'ветраны чалавек' (мін.); па- + -к-а: 
ветраная − паве ́транка 'ветраная жанчына' (мін.). Усе названыя пеяратывы ў маўленні 
набываюць адценні асуджэння, зневажальнасці, пагардлівасці. 

Літаратура 
Беларуская граматыка: у 2 ч. / Акад. навук БССР. Ін-т мовазн. – Мінск: Навука і тэхніка, 1985. – Ч. 

1: Фаналогія. Арфаэпія. Марфалогія. Словаўтварэнне. Націск / Рэд.: М.В. Бірыла, П.П. Шуба. – 1985. - 
431 с. 

Ю. Чарнякевіч (Мінск, Беларусь) 
КАНСАНАНТЫЗМ ГАВОРКІ ЖЫХАРОЎ ВЁСКІ БАБРОВІЧЫ 

ІВАЦЭВІЦКАГА РАЁНА БРЭСЦКАЙ ВОБЛАСЦІ 
Вёска Бабровічы знаходзіцца на паўднёва-ўсходняй ускраіне Івацэвіцкага раёна 

Брэсцкай вобласці. Маўленне яе жыхароў, згодна з меркаваннем Ф. Клімчука, 
адносіцца да паўночнабрэсцкіх гаворак [Клімчук 1983, с. 7-8]. Гэтыя гаворкі утвараюць 
адносна нешырокую паласу, што прымыкае да мяжы паміж заходнепалескімі гаворкамі 
і гаворкамі асноўнага масіву беларускай мовы [Крывіцкі 2003, с. 203]. Менавіта таму 
вывучэнне паўночнабрэсцкіх гаворак, поўнае апісанне іх фанетычнай, граматычнай і 
лексічнай сістэм з’яўляецца вельмі важным у сучаснай дыялекталагічнай навуцы. 
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Фанемы [ш],[ж],[ч] вымаўляюцца цвёрда ва ўсіх пазіцыях: а) перад [а]: шага′ц’і, 
са′жа, ча′сто; б) перад [у]: шу′ба, жуда′, чужы′ в) перад [о]: шо′сты, жо′луд, чо′внык; 
г) перад [е]: шес’ц’, жереб’а′, че′рево; д) перад [ы]: шы′ло, жывы, чы′сто; а таксама і ў 
канцы слоў: наш, ваш, мыш, нож, сто′рож, jеж, неч, пкч. 
Фанема [ж] таксама вымаўляецца на месцы гука [дж]: дро′жжы, дажжы′, 

прыйежжа′й; хожу′, гл’ежу′, урожа′й, сажа′ц’і. 
Фанема [ц] прадстаўлена: а) перад [ы]: цыбу′л’а, цы′ган; б) перад [е]: цеп, це′лы; в) 

перад [а]: ву′л’іца, пшон’і′ца; г) перад [у]: ву′л’іцу, пшон’і′цу; д) перад [о]: цо′кайут і ў 
канцы слова: кан’е′ц, па′л’ец. 
Фанема [р] заўсёды цвёрдая: а) перад [у]: куру′, румза′к; б) перад [а]: гра′ск’і, 

грады′; в) перад [е]: тре′ск’і, кре′с’іло; в) перад [е], якое перайшло ў [о]: баро′за, 
варо′ўка; в) перад этымалагічным [±]: рк′чка, рк′зац’і; г) перад [ы]: вары′ц’і, гры′ва і ў 
канцы слова: ц’еп’е′р, суха′р; ж) этымалагічны цвёрды [р]: рак, ры′ба, рука′, ружжо′, 
ре′хо. 
Фанемы [ф],[ф’] вымаўляюцца: а) перад [і]: оф’іце′р, ф’і′кус; б) перад [ы]: ша′фы, 

а′рфы; в) перад [а]: фа′рба, ку′фар, ц’уф’а′к; г) перад [о]: фо′рма, ц’ел’ефо′н, шоф’о′р; 
д) перад [у]: фунт, фу′тро; е) перад [е]: ф’е′рма, буф’е′т, фест, а таксама і ў канцы 
слова: торф, ц’іф. 
Часта ў гаворцы замест гука [ф] прадстаўлены гукі [х], [хв], [п]: з то′рхом, ту′хл’і, 

ц’іл’іхво′н, хварту′х, пасо′л’а, карто′пл’а.  
Фанема [г] вымаўляецца як заднеязычны працяглы гук: а) перад [а]: гал’йо′, дуга′; 

б) перад [у]: гурт, гус’; в) перад [е]: гей!, ге′ты; г) перад [о]: го′род, го′рк’і і ў канцы 
слова: бе′рог, стог, плуг. 
Фанема [г’] ужываецца перад [і], [е]: гі′ра, берог’і′, г’еро′й, Гена. 
Фанема [g] прадстаўлена толькі ў запазычаннях: а) перад [а]: gа′за, gазе′вка, 

gа′нок; б) перад [у]: gу′з’ік, gуз і ў словах: зgра′бны, gвалт. 
Фанема [g’] ужываецца перад [і], [е]: мазg’і′, шва′g’ер. 
Фанема [к] вымаўляецца ў гаворцы: а) перад [а]: ка′ска, ка′рты; б) перад [у]: 

кусты′, паку′; в) перад [е]: кет, кен’; г) перад [о]: ко′сы, коро′ва, корошо′к і ў канцы 
слова: мак, рак, л’ак ‘перапуд’. 
Фанема [к’] ужываецца перад [і]: к’і′шк’і, к’і′са, к’і′пц’і. 
Фанема [х] адзначана: а) перад [а]: ха′та, пры′ха; б) перад [у]: ху′тор, ху′стка; в) 

перад [о]: тхор, ход і ў канцы слова: мох, засо′х. 
Фанема [х’] вымаўляецца толькі перад [і]: х’і′тры, х’і′лы, х’і′жы і перад [е]: 

х’е′вра, на страх’е′. 
Фанема [в] рэалізуецца: а) перад [а]: кова′л’, хва′лі; б) перад [у]: вус, ву′сны; в) 

перад [е]: зве′рху, ве′чор; г) перад [о]: во′рог, война′; д) перад [ы]: вы′п’і, вы′йе і ў канцы 
слова: каза′в, спав. 
На месцы этымалагічнага [в] у сярэдзіне слова ужываецца губна-губны [в] у 

супрацьвагу літаратурнаму [ў]: ла′вка, пра′вда, тра′вка. 
Зычны [в] таксама ўжываецца ў прыназоўніках і ў пачатку слова на месцы фанемы 

[ў]: в нас, в убаку′, вчо′ра, вже, вда′рыв. 
Фанема [в’] прадстаўлена толькі перад [і]: в’і′лы, в’ішча′т, в’іде′л’цы і перад [е]: 

зве′рху, ве′чор, в’ек, чолов’ек. 
Фанемы [н],[н’] вымаўляюцца: а) перад [а]: на′шы, знак, с’ін’а′к; б) перад [і]: 

н’і′ско, н’іт; в) перад [у]: ону′ча, ну′дно, ко′н’ух; г) перад [е]: неч, пане′ ‘паны’, н’е′хто, 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 276

кон’е′ц; д) перад [о]: окно′м, знов, огн’о′м, зас’н’о′м; е) перад [ы]: ныйе, ны′рк’і і ў 
канцы слова: пан, кен’. 
Фанемы [л],[л’] рэалізуюцца: а) перад [а]: ла′ска, ола′дк’і, л’ак ‘перапуд’; б) перад 

[і]: вал’і′к’і, кал’і?; в) перад [у]: клуб, лу′ста, л’у′стро; г) перад [е]: лед, л’е′сц’і, л’е′ска; 
д) перад [о]: кл’он, л’он, ло′вл’ат, покло′н; е) перад [ы]: малы′, столы′ і ў канцы слова: 
сол’, стел. 
Толькі ў становішчы перад зычнымі і ў канцы слова этымалагічны [л] вымаўляецца 

як губна-губны [в]: вовк, по′вны, каза′в. 
Фанема [м] вымаўляецца: а) перад [а]: ма′мо, ма′йка; б) перад [у]: мука′, му′зыка, 

кому′?; в) перад [е]: ме′рзлы, мед; г) перад [о]: мовчу′н, мо′ст; е) перад [ы]: мы, мы′ло і 
ў канцы слова: шум, гам. 
Фанема [м’] прадстаўлена толькі перад [і]: м’і′ска, з на′м’і, з н’і′м’і і перад [е]: 

м’е′с’ц’і, м’е′рац’і, м’елко. 
Фанемы [з],[з’] рэалізуюцца: а) перад [а]: за′йац, каза′в; б) перад [і]: з’іма′, 

з’імо′вы; в) перад [у]: зу′бы, мазу′та; г) перад [е]: з’емл’а′, з’ерн’а′ты, кам’ізе′л’ка; д) 
перад [о]: зову′, зо′ры, з’о′лк’і; е) перад [ы]: возы′, два ра′зы, а таксама і ў канцы слова: 
вез, зл’ез, без. 
Фанемы [с],[с’] прадстаўлены: а) перад [а]: сад, бос’ак; б) перад [і]: с’і′ла, с’ін’і; в) 

перад [у]: су′мны, прос’у′; г) перад [е]: с’е′но, се′рце; д) перад [о]: сол’, с’о′ла; е) перад 
[ы]: сыры′ і ў канцы слова: рыс, пакос. 
Фанема [д] ужываецца: а) перад [а]: нуда′, со′да; б) перад [у]: дурны′, дух; в) перад 

[е]: в’іде′л’цы, шве′дер; г) перад [о]: до′шка, до′чка; д) перад [ы]: дым, сады′ і ў канцы 
слова: сад, го′род. 
Фанема [т] вымаўляецца: а) перад [а]: так, та′то; б) перад [у]: тут, туг’і′; в) 

перад [е]: л’у′стро, Те′кл’а; г) перад [о]: то′всты, торх; д) перад [ы]: тыс’еча, ты і ў 
канцы слова: кет, брат. 
Фанема [й] прадстаўлена: а) перад [а]: jа′блык, jа; б) перад [і]: jі′ншы, мойі′; в) 

перад [у]: jуна′к, спова′йут; г) перад [е]: jе′рас’, jе′лка, jеж; д) перад [о]: мйод, 
мйо′рзлы і ў канцы слова: свой, твой, бой. 

  Фанема [б] ужываецца: а) перад [а]: ба′бо!, оба′бок; б) перад [у]: бу′л’каўк’і, 
бу′лка; в) перад [е]: бе′рог, бек; г) перад [о]: бос’а′к, борода′; д) перад [ы]: грыбы′, бык і 
ў канцы слова: коб, лоб. 
Фанема [б’] прадстаўлена толькі перад [і]: б’і′ц’і, б’ідо′н. 
Фанема [п] вымаўляецца: а) перад [а]: копа′ц’і, па′лка; б) перад [у]: пу′сто, пу′то; 

в) перад [е]: пе′нс’ійа, пеп; г) перад [о]: по′вны, по′суд; д) перад [ы]: пыл, снопы′ і ў 
канцы слова: пеп, сып! 
Фанема [п’] ужываецца перад [і], [е]: п’і′лы, п’іво, п’е′сн’.  
Ацвярдзенне этымалагічна мяккіх губных зычных ([б’], [в’], [м’], [п’]) можа 

адбывацца як з далучэннем эпентычнага [j], так і без яго: а) перад [а]: мйа′ла, 
жеребйа′, варо′ўка, машо′к; г) перад [е]: ве′чор, бе′рог, с’е′мйе, вы′мйе; е) перад [о]: 
мйод, овйос, бйо′рдо. 
Зычныя перад [j] паміж галоснымі не падвойваюцца: судз’jа′, гал’jо, але 

зацвярдзелыя [ж], [ч] падвойваюцца: ружжо, но′ччу. 
Гаворцы паслядоўна ўласціва асіміляцыйная мяккасць свісцячых: с’в’ет, с’н’ег, 

с’л’ед, з’н’ав, за выключэннем пазіцыі перад заднеязычнымі [г’],[к’],[х’]: ск’і′нуц’і, 
зг’і′нуц’і, сх’іл’іц’і. 
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Няпоўная рэгрэсіўная асіміляцыя зычных па глухасці звычайна адбываецца ў 
сярэдзіне слова: ка′ска, но′шка, ба′пка, але прадстаўлена і вымаўленне без аглушэння: 
гра′дк’і, кла′дка, соло′дкі′. У канцы слоў аглушэнне звонкіх зычных не адбываецца: 
дуб, вез, го′лод, сад. 
У гаворцы прысутнічае дысіміляцыя: тра′хтор, до′хтор, катара′хта, хала′кц’ер, 

а таксама эпентэза: тре′йц’і, ро′бл’ат, спл’ат. 
Адзначаны словы, што вымаўляюцца як без пратэтычных зычных: о′з’еро, о′с’ен’, 

о′строў, так і ў спалучэнні з імі: во′з’еро, во′с’ен’, во′строў, го′стры. Прыстаўны [в] 
ужываецца ў сярэдзіне слова перад націскнымі [о]: наво′кол, н’іво′дны і [у]: павук, 
навука. 
Дзеканне і цеканне шырока прадстаўлена: а) перад [е], [і], [±]: ц’ен’, дз’ен’, ц’і′на; 

б) перад мяккім губным: дз’в’о′ра, ц’м’а′ны; в) перад [у]: дз’у′ба, ц’ук; г) перад [о]: 
адз’о′жа, ц’о′тка; г) перад [а]: гл’едз’а′т, ц’а′га, ц’а′шк′і і ў канцавым складзе: 
чыта′ц’і, роб’і′ц’і. 
Такім чынам, кансанантызм даследуемых гаворак характарызуецца наяўнасцю як 

агульных з беларускай літаратурнай мовай, так і шэрагу спецыфічных дыялектных 
асаблівасцяў. Да агульных адносяцца наяўнасць зацвярдзелых [ж], [ч], [ш], [р], 
пратэтычнага [в], асіміляцыі свісцячых [з’], [с’] па мяккасці, дзеканне і цеканне і інш. 
Спецыфічныя дыялектныя асаблівасці: адсутнасць асіміляцыі па глухасці (гра′дк’і, 
дуб), адсутнасць губнога [ў] (каза′в, пра′вда), адсутнасць звонкай цвёрдай афрыкаты 
[дж] (дро′жжы), мяккія губныя зычныя ([б’], [в’], [м’], [п’]) вымаўляюцца цвёрда: 
(пй’ац’, варо′ўка) і некаторыя іншыя. 

Літаратура 
Клімчук Ф.Д. Гаворкі заходняга Палесся: фанетычны нарыс - Мн.: Навука і тэхніка, 1983. – 128с. 
Крывіцкі А.А. Дыялекталогія беларускай мовы. – Мн.: Выш. шк., 2003. - 294 с. 
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НАРМАЛІЗАЦЫЯ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ: ВУСНАЕ   
І ПІСЬМОВАЕ МАЎЛЕННЕ 

А. Багдзевіч (Гродна, Беларусь) 
АБ УЖЫВАННІ ДЗЕЕПРЫМЕТНІКАЎ ЗАЛЕЖНАГА СТАНУ ЦЯПЕРАШНЯГА 

ЧАСУ Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 
Праблема выкарыстання формаў дзепрыметнікаў залежнага стану (ЗС) 

цяперашняга часу (ЦЧ) ў сучаснай беларускай мове зусім не новая, але нягледзячы на 
згоду пераважнай большасці лінгвістаў аб іх ненарматыўным характары, іх ужыванне 
як на старонках прэсы, у электронных СМІ, так і на старонках многіх навуковых прац, 
не стала фактам мінулага. Ужыванне такіх дзеепрыметнікаў можа аспрэчвацца не 
толькі з суб’ектыўна-ацэначанага пункту гледжання (канстатацыя факта, што яны 
нехарактэрныя беларускай мове, што з’яўляюцца чужароднымі) [Сцяцко 2002, с. 37], 
але і з пункту гледжання гісторыі мовы, “граматычнай мэтазгоднасці”, а таксама 
практыкі іншых славянскіх моў (акрамя рускай). 
З пункту гледжання гісторыі мовы, згаданая форма дзеепрыметнікаў, хутчэй за ўсё, 

з’яўляецца штучна адроджаным рэліктам індаеўрапейскага медыяльнага 
дзеепрыметніка, які знаходзіўся ў стане заняпаду ў праславянскай мове, але быў 
рэанімаваны падчас стварэння славянскай пісьмовасці яе заснавальнікамі Кірылам і 
Мяфодзем для стараславянскай мовы пад уплывам грэцкамоўных біблейскіх тэкстаў, 
якія і былі асноўным аб’ектам перакладу на стараславянскую мову [Багдзевіч 2005]. У 
далейшым гэтая форма не атрымала распаўсюджання ў славянскіх мовах. Яе росквіт 
мы бачым, пачынаючы з 19 ст., у рускай мове, якая, пашыраючы сферы свайго 
выкарыстання на абслугоўванне навукі, справаводства, прэсы і г.д., выпрацоўвала 
новыя сродкі выражэння, сярод якіх разнастайныя формы дзеепрыметнікаў аказаліся 
надзвычай запатрабаванымі. 
Пад граматычнай мэтазгоднасцю мы разумеем імкненне мовы да выпрацоўкі 

аптымальных сродкаў выражэння граматычнай семантыкі, разумеючы пад 
аптымальнасцю спалучэнне кампактнасці з адэкватнасцю выражэння. Такім чынам, 
першапачаткова неабходна высветліць сутнасць згаданай семантыкі. Фармальна любы 
дзеепрыметнік тыпу рецензируемый, употребляемый, интегрируемый мае значэнне 
“які падпадае дзеянню, названаму ўтваральным дзеясловам, у момант, калі 
выконваецца асноўнае (выказнікавае) дзеянне”. Ужо і з гэтага азначэння відаць, што 
сема ЦЧ тут зводзіцца да паказу на адначасовасць з выказнікавым дзеяннем, і не 
суадносіць дзеянне, варажанае дзеепрыметнікам, ні з момантам гутаркі, ні тым больш з 
рэальным часам. 
Аднак менавіта на падкрэсліванне працэсуальнасці накіравана грамема не ЦЧ, а 

незакончанага трывання (НТ) (Форма НСВ означает: 'Р имеет место в момент речи и 
будет иметь место некоторое время после [Падучева 2004, с. 8]) З функцыяй 
адлюстравання адначасовасці / папярэднічання выказнікаваму дзеянню добра 
спраўляецца катэгорыя трывання, а выкарыстанне катэгорыі часу з гэтай мэтай мае 
хутчэй выпадковы і другасны характар. 
Руская сістэма дзеепрыметнікаў ЗС ўнаяўлена трыма трывальна-часавымі формамі: 

ЦЧ НТ (бинтуемый, перевязываемый), ПЧ ЗТ (забинтованный, перевязанный) і НТ 
(бинтованный). Апошнія формы могуць утварацца ад адносна невялікай колькасці 
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дзеясловаў і не з’яўляюцца шырокаўжывальнымі. Таму згаданыя дзеепрыметнікі не 
вельмі істотна перашкаджаюць апазіцыяванню форм тыпу говоримый – сказанный, 
интегрируемый – интегрированный па трыванні, а не па часе. Значыць, 
дзеепрыметнікавая сістэма, заснаваная менавіта на такім супрацьпастаўленні, магла б 
адэкватна замяняць традыцыйную, што тым больш пажадана для беларускай мовы, дзе 
–емавыя і –імавыя формы ўспрымаюцца негатыўна значнай часткай носьбітаў мовы. 
Што тычыцца ўласнабеларускіх адпаведнікаў рускіх –емавых дзеепрыметнікаў, то 

такімі маглі б стаць менавіта ўтварэнні ад дзеясловаў НТ з суфіксам –н-. Гэтыя формы 
не з’яўляюцца сёння шырокаўжывальнымі. Стала ўжываюцца толькі дзве з іх – званы і 
паважаны, - якія ўспрымаюцца досыць нейтральна. Іншыя ж утварэнні такога кшталту 
нячастыя госці ў большасці публіцыстычных і навуковых тэкстаў. Скажам, у 2-х 
прааналізаваных нумарах газеты “Звязда” і адным нумары “Нашай нівы” не сустрэта 
намі ніводнага іх прыкладу. Між тым беларускія пісьменнікі, пачынаючы з класікаў і 
заканчваючы сучаснікамі, ужываюць такія дзеепрыметнікі нярэдка. [Багдзевіч 2000]. 
На самай справе, дзеепрыметнікі тыпу казаны, чаканы, рамантаваны, спяваны і 

пад., якія выкарыстоўваюць спрадвечнаславянскі суфікс –н-, здольныя адэкватна 
перадаваць значэнне адначасовасці, дзякуючы выкарыстанню асновы дзеяслова НТ. 
Гэта значыць, з пункту гледжання граматычнай мэтазгоднасці ўжыванне іх у 
беларускай мове больш апраўданае, чым утварэнняў з суфіксамі -ем-, -ім-. 
Коратка спынімся на апошнім фактары – традыцыі ўжывання ў іншых славянскіх 

мовах. Дзеепрыметнікі з суфіксамі -ім-, -ем- ім фактычна неўласцівыя, а іх функцыю 
выконваюць якраз згаданыя намі формы з суфіксам -н- ад дзеясловаў НТ. У польскай 
мове гэта ў асноўным утварэнні з суфіксамі –n-, -on-, -t-, якія кваліфікуюцца як формы 
ПЧ (формы ЦЧ згубленыя). Але калі такія дзеепрыметнікі ўтвораны ад дзеясловаў ЗТ, 
то яны „могуць мець значэнне дзеяння, якое закончылася ў мінулым,” а таксама 
„дзеянне, якое адбываецца працягла або паўтараецца.” [Мацюсович 1976, с. 69]. 
Падобная сітуацыя ў чэшскай [Широкова 1952, с. 158] і славацкай [Мистрик 1981, с. 
264] мовах. У балгарскай мове найбольш тыповым значэннем дзеепрыметнікаў ЗС НТ 
з’яўляецца “стан прадмета, які неперарыўна ўзнаўляецца накіраваным на гэты прадмет 
дзеяннем, прычым дадзенае дзеянне, будучы адначасовым стану, тым самым 
з’яўляецца адначасовым часу выказніка...) [Маслов 1981, с. 266]. Заўважым, што 
згаданым балгарскім дзеепрыметнікам характэрна і значэнне папярэднічання, як і ў 
рускай мове, але яно праяўляецца “пры пэўных умовах” [Маслов 1981, с. 266].  
Згубленыя дзеепрыметнікі ЗС ЦЧ і ў сербскай мове, затое ў іх функцыі могуць 

выступаць усё тыя ж утварэнні з суфіксам -н- ці -т-. [Трофимович 1989, с. 63]. Такім 
чынам, як бачым, дзеепрыметнікавыя сістэмы іншых славянскіх моў сведчаць, што 
дзеепрыметнікі ЗС НТ цалкам здольныя браць на сябе функцыю выражэння 
адначасовасці з выказнікавым дзеяннем, што і ёсць асноўная сема рускіх і 
скалькаваных на іх лад беларускіх дзеепрыметнікаў з суфіксамі -ем-, -ім-. 
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С. Балотнікава (Мінск, Беларусь) 
ТЭРМІНАСІСТЭМА “КУЛЬТУРАЛОГІЯ”: 
ПОШУК ШЛЯХОЎ ФАРМІРАВАННЯ 

Традыцыйна ў мовазнаўстве пры апісанні разнастайных тэрміналагічных сістэм і іх 
рознааспектным і рознаўзроўневым аналізе па-за ўвагай застаецца сам працэс 
стварэння і ўпарадкавання сістэмы, шляхі яе фарміравання ў свядомасці апісальніка і 
магчымыя цяжкасці, што пры гэтым узнікаюць. Для моў з даўно распрацаванымі, 
усталяванымі і кадыфікаванымі тэрмінасістэмамі гэтае пытанне, зразумела, не паўстае: 
бяруцца галіновыя тэрміналагічныя слоўнікі і праводзіцца адбор фактычнага 
матэрыялу. Аднак для беларускай мовы з яе вядомымі аб’ектыўнымі цяжкасцямі ў 
сферы фарміравання, замацавання і слоўнікавага афармлення навуковых тэрмінасістэм 
праблема збору тэрмінаў з’яўляецца, на наш погляд, дастаткова актуальнай, асабліва 
для тых галін, дзе грунтоўныя беларускамоўныя тэрміналагічныя слоўнікі яшчэ не 
створаны. І гэтае пытанне нельга пакідаць без увагі, паколькі ад дакладнасці, 
выверанасці саміх адзінак сістэмы, усіх яе кампанентаў, залежыць і ступень 
праўдзівасці, даставернасці вывадаў пры рознабаковым лінгвістычным аналізе 
тэрмінасістэмы. 
Асабліва актуальна паўстае падобная праблема пры фарміраванні тэрміналогіі 

навукі, якая вывучае такую шматаспектную сферу чалавечага жыцця і дзейнасці, як 
культура. Тут дадаюцца яшчэ і прыватныя ўнутрыгаліновыя цяжкасці. Па-першае, 
культуралогія як самастойная навуковая дысцыпліна ўзнікла адносна нядаўна (сам 
тэрмін “культуралогія” ўвайшоў ва ўжытак толькі з сяр. ХХ ст.) і яшчэ знаходзіцца ў 
стадыі канцэптуальнага і катэгарыяльна-тэрміналагічнага афармлення. Па-другое, 
спецыфіка самой навукі як комплекса сацыягуманітарных і антрапалагічных 
дысцыплін з уласнымі ўсталяванымі тэрмінасістэмамі таксама не вельмі спрыяе хуткай 
выпрацоўцы між- і надгаліновых катэгорый. Акрамя таго, разнастайнасць самога 
феномена культуры (і гэтая разнастайнасць нязбыўная, паколькі з’яўляецца адной з 
галоўных прычын існавання гэтага феномена ўвогуле) выклікае да жыцця мноства 
школ, напрамкаў і нават індывідуальных версій культуры, “… у сувязі з гэтым 
гавораць, што ў культуралогіі столькі тэорый, колькі буйных культуролагаў” [Розин 
1999, с. 49]. Адсюль тэрміналагічны разнабой і недакладная акрэсленасць 
канцэптуальных паняццяў і ключавых катэгорый навукі з-за суб’ектыўнасці разумення 
і розных акцэнтаў пры вывучэнні культуры ў розных культуролагаў. Падобная 
спецыфічная адметнасць аб’екта даследавання разам з яго нязначнай беларускамоўнай 
рэпрэзентацыяй (як у тэрміналагічных слоўніках, так і ў навуковай літаратуры) 
непазбежна выклікае некаторае сумненне ў інварыянтнай навуковай валіднасці 
адвольна адабраных тэрмінаў і вымагае пэўнага сістэмнага пошуку шляхоў 
фарміравання тэрмінасістэмы культуралогіі. Звернем увагу на некалькі ключавых 
момантаў. 
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Так, пры адборы фактычнага матэрыялу ўяўляецца непазбежным інтуітыўны 
падыход, пры якім лексема суб’ектыўна суадносіцца даследчыкам са сферай культуры. 
Гэта адбываецца пры тэкставым пошуку, калі ў працэсе аналізу беларускамоўных прац 
па культуралогіі (навукова-папулярных выданняў, даведнікаў, вучэбных дапаможнікаў, 
падручнікаў, манаграфій) паняцце, што апрыёры асацыіруецца ў нашай свядомасці з 
культурай як сферай духоўнай дзейнасці чалавека, праходзіць выпрабаванне на 
функцыянальнасць і жыццядзейнасць у культуралогіі як навуковай дысцыпліне. 
Пажадана, каб гэтае паняцце праяўлялася ў розных галінах культуралогіі і абавязкова 
прысутнічала з агульнай дэфініцыяй ці хаця б з блізкім разуменнем ў некалькіх 
навукоўцаў-культуролагаў. Вычарпальна было б прасачыць наяўнасць падобнай 
катэгорыі ці самога паняцця пра яе ў іншых культурах, паколькі фундаментальныя 
чалавечыя канцэпты з’яўляюцца прыроджанымі і верагодна, што канцэптуальныя 
універсаліі, ядзерныя цэнтры культуры не будуць прынцыпова адрознівацца ў розных 
народаў. Неабходным бачыцца нам і энцыклапедычны пошук па агульных 
энцыклапедычных даведніках для пацвярджэння кадыфікацыі адабраных намі 
паняццяў у моўнай сістэме і грамадскай свядомасці. Пры выніковым тэрміналагічна-
слоўнікавым пошуку ў спецыяльных тэрміналагічных слоўніках па культуралогіі 
тлумачальнага ці энцыклапедычнага характару нашы адзінкі павінны канчаткова 
зацвердзіцца ў якасці тэрмінаў культуралогіі з агульнай унутрыгаліновай дэфініцыяй. 
На жаль, вельмі часта як раз апошні этап у нас бывае нерэалізаваным з-за адсутнасці 
грунтоўных беларускамоўных тэрміналагічных слоўнікаў па культуралогіі (адзінкавыя 
пазіцыі ніяк не могуць ахапіць усю колькасць паняццяў і менавіта таму вымагаюць 
глыбінных самастойных тэкставых і агульнаэнцыклапедычных пошукаў). Пры гэтым 
неабходна яшчэ і праверка лексемы на тэрміналагічную прыналежнасць, у якой 
павінны праявіцца спецыфічныя асаблівасці тэрміна: наяўнасць дакладнага лагічнага 
азначэння, сістэмнасць, тэндэнцыя да адназначнасці ў межах свайго тэрміналагічнага 
поля, адсутнасць экспрэсіі, стылістычная нейтральнасць [Баханькоў 1994, с. 408]. 
Патрэба ў такім шматузроўневым адборы рэальна існуе, бо часта лексемы 

адсейваюцца на наступных этапах пошуку ці не праходзяць праверку на 
тэрміналагічнасць. Так, пры інтуітыўным падыходзе натуральна ўключаюцца ў кола 
культуралагічных паняццяў такія лексемы як дух, душа, індывідуум, прыгажоць, дом, 
лёс, святло, зямля, вера, радасць, дрэва, ілюзія, дарога, шчасце, дабро, якія адназначна 
належаць сферы духоўнай культуры чалавека. Многія даследчыкі аперыруюць імі як 
культурнымі, духоўнымі канцэптамі, архетыпамі, метафарамі. Аднак гэты ярус 
паняццяў адвяргаецца пры энцыклапедычным і тэрміналагічна-слоўнікавым пошуку, 
паколькі сімвал і метафара хутчэй у юрысдыкцыі літаратуры ці філасофіі, чым “сухой” 
тэрмінасістэмы з адзінкамі кшталту духоўная культура, індывідуацыя, аберацыйнае 
дэкадзіраванне, гіперрэальнасць, каштоўнасць, вечныя вобразы, культурны архетып, 
гуманізм і да т.п. Словы тыпу шчасце, лёс, душа не праходзяць і праверку ўласна на 
тэрміналагічнасць, паколькі ім цяжка даць лагічнае азначэнне, а пэўная экспрэсія 
выводзіць іх у сімвалічны пласт. Хоць можна спрачацца на прадмет прыналежнасці да 
культуралагічнай тэрміналогіі лексем тыпу дрэва, дом, крыж, зямля, якія лічацца 
архетыпамі, сімваламі этнакультуры і могуць уключацца ў далёкую перыферыю 
тэрмінасістэмы “культуралогія”. Мы ж пры разуменні культуралагічнай тэрміналогіі 
свядома абмяжоўваемся вывераным цэнтрам і блізкай перыферыяй тэрмінасістэмы, каб 
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аперыраваць агульнапрынятымі ў культуралогіі паняццямі, дакладнымі тэрмінамі і 
пазбегнуць многіх праблем выбаркі ў адкрытай сістэме з неакрэсленымі межамі. 
Такім чынам, пры адборы даследчыкам фактычнага матэрыялу па культуралогіі 

лексема павінна прайсці шлях ад суб’ектыўнай інтуітыўнай ідэнтыфікацыі са сферай 
культуры праз рэшата тэрміналагічнай прыналежнасці да максімальна аб’ектыўнай 
навуковай верыфікацыі пры тэкставым, энцыклапедычным і тэрміналагічна-
слоўнікавым пошуку. Толькі ў такім выпадку, на наш погляд, можна сцвярджаць, што 
пэўнае паняцце належыць да культуралагічнай тэрміналогіі. Далей ужо з вялікай 
ступенню праўдзівасці можна падыходзіць да аналізу і характарыстыкі тэрмінасістэмы, 
якая будзе дакладна сфарміравана ў нашай свядомасці. 

Літаратура  
Розин, В.М. Культурология / В.М. Розин. – М., 1999. – 344 с. 
Дубянецкі, Э.С. Культуралогія: Энцыкл. давед. / Э.С. Дубянецкі. – Мн.: БелЭн, 2003. – 384 с. 

Г. Бідэр (Зальцбург, Аўстрыя) 
БЕЛАРУСКАЯ ЛIНГВIСТЫЧНАЯ ТЭРМIНАЛОГIЯ 

1920-Х ГАДОЎ. ПРАБЛЕМА МОЎНЫХ КАНТАКТАЎ75 
1. Стан даследавання 
У беларускiм мовазнаўстве пакуль няма манаграфii па гiстарычным развiццi 

лiнгвiстычнай тэрмiналогii беларускай мовы, у адрозненне ад польскага i ўкраiнскага 
мовазнаўства, дзе адпаведныя манаграфii А. Каранчэўскага [Koronczewski 1961] i Л. 
Маскаленка [1959] iснуюць ужо дзесяцiгоддзямi. У расiйскiм мовазнаўстве нядаўна 
з’явiўся пяцiтомны гiстарычны слоўнiк расiйскай лiнгвiстычнай тэрмiналогii М. 
Булахава [2004-2005]. Aле раней у мовазнаўчай русiстыцы, здаецца, таксама не было 
такой сiнтэтычнай манаграфii, калi не браць пад увагу працу В. Вiнаградава [1958] пра 
гiстарычную тэрмiналогiю расiйскага сiнтаксiсу. 
У беларусiстыцы, вiдавочна, на тэму лiнгвiстычнай тэрмiналогii пачатку дваццатага 

стагоддзя апублiкаваны пакуль некаторыя агульныя даследаваннi В. Краснея [1969а, 
1969б] i С. Запрудскага [2005а], а таксама працы пра словаўтваральную структуру 
тагачасных тэрмiнаў (напр., артыкул Ю. Плотнiкавай [1995]), пра асобныя тагачасныя 
граматыкi (напр., артыкул К. Гутшмiта [1999] аб рукапiснай граматыцы А. Луцкевiча), 
пра асобных фiлолагаў (напр., працы А. Лiса [1966] i А. Яновiч [1982] пра Б. 
Тарашкевiча) i пра iншамоўнае ўздеянне на беларускую мовазнаўчую тэрмiналогiю 
(напр., артыкул Г. Бiдэра [2005] аб паланiзмах у граматыцы Тарашкевiча). Розныя 
навейшыя тлумачальныя i перакладныя слоўнiкi беларускай лiнгвiстычнай тэрмiналогii 
[Юрэвiч 1962; Антонюк 1988; Бирилло 1988; Сцяцко 1990; Jurkowiec 1994; Bekisz 
1997], аднак, рэгiструюць толькi сучасныя тэрмiны, а не гiстарычныя, у вынiку чаго 
яны мала прыдатныя для вывучэння пачатку фармавання беларускай тэрмiналогii. 
Таму можна канстатаваць, што ў беларусiстыцы патрэбны манаграфiя або слоўнiк 
гiстарычнай мовазнаўчай тэрмiналогii не толькi першых дзесяцiгоддзяў, але нават 
усяго дваццатага стагоддзя. 

2. Крынiцы, мэта i метад нашага даследавання 

                                                   
75 Сардэчна дзякую спад. Зiнаiдзе Данiльчык, дацэнту Гродзенскага дзяржаўнага унiверсiтэта, за праверку 
беларускага тэксту.  
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Улiчваючы недастатковы стан даследавання нашай тэмы, мы ўзяліся за збiранне 
тэрмiналагiчнага матэрыялу пераважна з перадрукаваных граматык i слоўнiкаў 
дваццатых гадоў (Б. Тарашкевiча [1921; 1929], Я. Лёсiка [1925-1927], М. Байкова-
С.Некрашэвiча [1925] i В. Ластоўскага [1924]), з выданняў iншых навуковых i 
публiцыстычных прац вядучых фiлолагаў i гiсторыкаў тагачаснага перыяду (С. 
Некрашэвiча [2004], Б. Тарашкевiча [1991], Я. Лёсiка [1994], Я. Станкевiча [2002], 
В. Ластоўскага [1997]), а таксама з анталогii беларускага мовазнаўства [Запрудскi 
2005б].  
Згаданыя крынiцы звычайна даволi разнародныя, бо змяшчаюць лiнгвiстычныя 

працы, школьныя граматыкi, слоўнiкi, а таксама папулярна-навуковыя i 
публiцыстычныя артыкулы. У гэтых публiкацыях сустракаецца агульная навуковая 
лексiка i спецыяльная лiнгвiстычная тэрмiналогiя. Граматыкi i школьныя падручнiкi з 
1916 года да канца дваццатых гадоў змяшчаюць, зразумела, пераважна тэрмiны для 
структурнага апiсання сiстэмы лiтаратурнай мовы. У публiцыстычных працах i 
слоўнiках сустракаюцца тэрмiны, акрамя таго, з дыялекталогii, анамастыкi, 
сацыялiнгвiстыкi i моўных кантактаў. Пры аналiзе ўлiчваюцца не толькi тэрмiны, якiя 
належаць сучаснай беларускай тэрмiналогii, але таксама ўсе iншыя тэрмiны, якiя 
выйшлi з ужытку па розных прычынах. Мэта нашага даследавання – гэта, галоўным 
чынам, дакументацыя лiнгвiстычнай тэрмiналогii 1920-х гадоў, вывучэнне ўнёску 
асобных фiлолагаў у развiццё тэрмiналогii, храналагiчная класiфiкацыя тэрмiнаў, 
класiфiкацыя тэрмiналагiчнага матэрыялу па моўных узроўнях, iнтэрпрэтацыя моўнай 
варыянтнасцi i канкурэнцыi тэрмiнаў, назiраннi над матывацыяй назваў тэрмiнаў i 
высвятленне значэння моўных кантактаў у тэрмiнатворчым працэсе. Абмежаваны 
аб’ём публiкацыi звычайна не дазваляе даць падрабязны аналiз усяго даследаванага 
тэрмiналагiчнага матерыялу з пункту гледжання ўсiх вышэй згаданых аспектаў. Таму 
мы зможам абмежавацца толькi некаторымi абагульняючымi развагамi па пытаннях 
моўных кантактаў у тэрмiналогii.  

3. З’явы моўных кантактаў у тэрмiналогii 
Высвятленне пытання, якiя тэрмiны з’явiлiся як вынiк iншамоўных уплываў i якiя 

можна iнтэрпрэтаваць як арыгiнальныя неалагiзмы, вымагае параўнання беларускага 
тэрмiналагiчнага матэрыялу не толькi з матэрыялам адпаведнай расiйскай тэрмiналогii, 
што пераважна практыкавалася да гэтага часу, але i патрабуе яго параўнання на 
шырокiм фоне з тэрмiналагiчнымi адзiнкамi славянскiх, класiчных i 
заходнееўрапейскiх моваў. Такое шырокае параўнанне беларускага тэрмiналагiчнага 
матэрыялу з эквiвалентнай тэрмiналогiяй iншых славянскiх i неславянскiх моў нам 
удалося грунтоўна здейснiць толькi на матэрыяле тэрмiналогii двух розных выданняў 
граматыкi Тарашкевiча [Bieder 2006].  
У публiцыстычных артыкулах згаданых аўтараў сустракаецца багатая 

сацыялiнгвiстычная тэрмiналогiя, якая сведчыць пра барацьбу тагачаснай беларускай 
элiты за захаванне, прызнанне i ўзмацненне грамадскай функцыi беларускай мовы. Да 
сферы сацыяльных функцый мовы адносяцца такiя тэрмiны, як: мова гасударственная 
[ЛТ, 270] / дзяржаўная мова [З, 56] / мова гаспадарсцвеная [Т, 81], а таксама урадовая 
мова [С, 112] i мова выкладовая [Т, 63]. У Слоўнiку „Нашай Нiвы” (T.1) трапляюцца 
ўжо такiя тэрмiны, як: бацькоўская мова [СН, 201], будзённая мова [СН, 244], 
гасударственая мова [СН, 433], якiя датычацца функцый беларускай мовы.  
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Пра барацьбу супраць сацыяльнай дыскрымiнацыi i дэфармацыi беларускай мовы 
сведчаць такiя тэрмiны, як: гаворка шляхецкая [Н, 101], мова панская [Л, 237], з аднаго 
боку, i мужыцкая мова [Л, 252], простая мова [Н, 25], з iншага боку. Супрацьлегласць 
роднай мовы i замежнай выражаюць такiя тэрмiны, як: бацькаўская мова [Л, 238], 
матчына мова [ЛеТ, 195] або мацярынская мова [ЛеТ, 306], а таксама чужая мова [Л, 
252] або чужынская мова [ЛеТ, 306]. У барацьбе супраць асiмiляцыi беларускай мовы 
з суседнiмi славянскiмi мовамi ўжывалiся неаднойчы такiя тэрмiны, як: асiмiляцыя [Т, 
89], асiмiляванне [Л, 363] i дэнацыяналiзацыя [Л, 257].  
У прааналiзаваных тэкстах сустракаюцца розныя тэрмiны, якiя маюць дачыненне да 

кантактаў беларускай мовы з суседнiмi мовамi i праблемаў двухмоўнасцi [Н, 43] / 
двуязычча [Л, 272]. Тагачасныя фiлолагi апелявалi да моўнай лаяльнасцi сваiх землякоў 
i асуджалi iх схiльнасць да змены роднай мовы – схiльнасць да паланiзацыi [ЛеТ, 125] / 
паланiзавання [Т, 161] / апалячвання [Л, 257] / спальшчэння [З, 58] або русiфiкацыi [Л, 
334] / абрусення [Л, 259] / зрушэння [Н, 58] / абрусiцельства [ЛеТ, 163] / абмаскоўлення 
[Л, 320]. Землякоў-асiмiлянтаў называлi пагардлiва беларусамi-перакiнчыкамi [Л, 255]. 
На погляд адраджэнцаў, у лексiцы лiтаратурнай мовы трэба было пазбягаць i 
паланiзмаў [Н, 74] i русiзмаў [Н, 56] / русiцызмаў [ЛеТ, 167] / маскалiзмаў [С, 34]. 
Нават у Слоўнiку „Нашай Нiвы” (Т.1) сустракаюцца ўжо некаторыя тэрмiны, як, 
напрыклад, анямеччываньне [СН, 132], абнемеччываньне [СН, 36], апалячываньне [СН, 
134], апалячэньне [СН, 134], абрусеньне [СН, 41], якiя датычацца асiмiляцыйных 
працэсаў у славянскiх краiнах.  
Для даследчыка паўстае пытанне, якiя тэрмiны з’яўляюцца вынiкам самастойнай 

творчай iнвенцыi, вынаходніцтва аўтараў i якiя iмiтуюць запазычаныя тэрмiны.  
3.1 Самастойныя (арыгiнальныя) беларускiя тэрмiны 
Структурна i семантычна самастойныя беларускiя тэрмiны, якiя не арыентуюцца на 

iншамоўныя прататыпы, з’явіліся ў выпадку арыгiнальнай матывацыi называння 
тэрмiна, якая не супадае з матывацыяй тэрмiнаў iншых моў. Гэта часта здаралася тады, 
калi даслоўны структурны пераклад iншамоўнага тэрмiна быў бы незразумелы для 
носьбiта беларускай мовы. Напрыклад, бр. тэрмiну дзейнiк [Б, 93] (матывацыя „дзеюча 
асоба”) адпавядаюць у iншых славянскiх мовах эквiвалентныя тэрмiны з цалкам iншай 
матывацыяй (напр., рас. подлежащее, пол. podmiot, укр. пiдмет, чэс. podmět 
з’яўляюцца словаўтваральнымi калькамi з лац. subiectum.)  
Структурна i семантычна самастойныя беларускiя тэрмiны развiвалiся таксама ў 
выпадку тэрмiналагiзацыi шматлiкiх бытавых слоў, лексiчныя эквiваленты якiх у 
суседнiх мовах не маюць тэрмiналагiчнага значэння. Аб арыгiнальнай беларускай 
тэрмiналагiзацыi можна гаварыць тады, калi тэрмiналагiчнае значэнне выступае толькi 
ў беларускай мове, але не ў эквiвалентных бытавых iнтэрлексемах iншых славянскiх 
моваў. У такiм выпадку нельга блытаць самастойную тэрмiналагiзацыю з 
тэрмiналагiзацыяй у вынiку семантычнай калькi. Прыклад самастойнай 
тэрмiналагiзацыi: славянская iнтэрлексема лад [Т4, 33] мае бытавыя значэннi у 
расiйскай, украiнскай, польскай i беларускай мовах, але толькi ў беларускай мове 
сустракаем яшчэ лiнгвiстычнае значэнне modus. Iншыя славянскiя мовы ужываюць 
iншыя тэрмiны для называння гэтага лiнгвiстычнага значэння (рас. наклонение, укр. 
спосiб, пол. tryb).  

3.2 Запазычаныя лiнгвiстычныя тэрмiны 
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Iншамоўны ўплыў на тэрмiналагiчную сiстэму акрэсленай мовы, у 
супрацьлегласць, грунтуецца, як вядома, у а) запазычаннi лексiчных адзiнак з 
замежных моў; б) калькаваннi словаўтваральнай структуры iншамоўнай лексiчнай 
адзiнкi (вынiкi такога працэсу – гэта словаўтваральныя калькi, а менавiта двухбаковыя 
або шматбаковыя); в) засваеннi не структуры, а акрэсленага значэння iншамоўнага 
прататыпа (так званыя семантычныя калькi).  

3.2.1 Запазычанне тэрмiнаў 
У адпаведнасцi з патрыятычным духам 1920-х гадоў Тарашкевiч, Станкевiч i 

Ластоўскi даволi паслядоўна пазбягалi ўжывання мiжнародных тэрмiнаў. Меншую 
антыпатыю да мiжнародных тэрмiнаў адчувалi, аднак, Лёсiк i Некрашэвiч. Лацінска-
грэцкiя тэрмiны запазычвалiся ў першую чаргу з расiйскай i польскай тэрмiналогiй або 
часткова таксама з класiчных моў. Тагачасныя фiлолагi стваралi беларускiя 
тэрмiналагiчныя адпаведнiкi амаль да ўсiх мiжнародных тэрмiнаў. Толькi асаблiва 
спецыфiчныя тэрмiны, як iзаглоса [Н, 95], лабiялiзацыя [Н, 82], транскрыпцыя [Н, 31], 
заставалiся ў тэрмiналагiчнай сiстэме без перакладу на беларускую мову. Колькасць 
лексiчных запазычанняў з некласiчных моў даволi абмежаваная. Сустракаюцца 
адзiнкавыя лексiчныя русiзмы (скланеньне [Т4, 12], спражэньне [Т4, 33]), паланiзмы 
(прыймак [Пачобка 1918], лiчэбнiк [Б, 160]) i ўкраiнiзмы (прыйменнiк [Н, 99], займеннiк 
[Н, 130]). Але нават у адносiнах такiх лексiчных адзiнак нельга з упэўненасцю 
размежаваць запазычанне ад паралельнага незалежнага ўтварэння тэрмiна, калi ў 
кантактных мовах лексiчныя i словаўтваральныя марфемы, а таксама 
словаўтваральныя мадэлi iдэнтычныя (тыпу лiчэбнiк, займеннiк). 

3.2.2 Словаўтваральнае калькаванне тэрмiнаў  
У адрозненне ад лексiчнага запазычання словаўтваральнае калькаванне 

iншамоўных тэрмiнаў адыграла вялiкую ролю ў стварэннi беларускай мовазнаўчай 
тэрмiналогii, таму што значную колькасць беларускiх тэрмiнаў можна вытлумачыць як 
вынiк калькавання лацінскiх i грэцкiх тэрмiнаў або тэрмiнаў розных некласiчных 
моваў. Калькаванне тэрмiнаў магло адбывацца непасрэдна з мовы-крынiцы або праз 
пасярэднiцтва iншых моў. Такiя працэсы калькавання тэрмiнаў характэрны не толькi 
для беларускай мовы, але таксама для ўсiх iншых еўрапейскiх моваў. Прыклады: а) ад 
лац. тэрмiна modus conditionalis бяруць пачатак амаль усе славянскiя адпаведнiкi: бр. 
умоўны лад [Т4, 37], рас. условное наклонение, пол. tryb warunkowy, укр. умовний 
спосiб; б) тэрмiны бр. акалiчнасць [Б, 29], пол. оkolicznik, рас. обстоятельство, укр. 
обставина, аднак, паходзяць з ням. Umstand(sbestimmung), франц. complément 
circonstanciel, а не з лац. эквiвалента adverbiale. Сустракаюцца звычайна таксама 
беларускiя тэрмiны, якiя можна iнтэрпрэтаваць як словаўтваральныя калькi з 
паасобных iншаземных моваў: бр. aзначэньне [Т5, 40] гэта калька з рас. oпределение; 
бр. aгульнае або звычайнае iмя [Б, 136] гэта калька з пол. imię pospolite; бр. час 
прадбудучы [Т4, 36] гэта, магчыма, калька з ням. Vorzukunft.  

3.2.3 Семантычнае калькаванне (семантычная дэрывацыя) тэрмiнаў  
У Слоўнiку „Нашай Нiвы”, Т.1, зафiксаваны такiя агульнаўжывальныя лексемы, як: 

гук [СН, 478], асоба [СН, 158], аснова [СН, 158], адмена [СН, 95], будучы [СН, 245], 
глухi [СН, 444], дапасаваць [СН, 521], яшчэ без тэрмiналагiчнага значэння. Але ўжо ў 
гады першай сусветнай вайны пачынаецца працэс тэрмiналагiзацыi бытавых лексiчных 
адзiнак беларускай мовы. У значнай колькасцi агульнамоўных беларускiх лексем, як, 
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напрыклад, час [Т4, 32], лiк [ЛФ, 65], асоба [Т4, 33], корань [ЛМ, 5], дапаўненьне [ЛС, 
23], адбылася тэрмiналагiзацыя ў вынiку семантычнага калькавання. Пра семантычную 
кальку можна гаварыць тады, калi ў вынiку калькавання агульнамоўнае i 
тэрмiналагiчнае значеннi беларускага i iншамоўнага тэрмiнаў больш-менш 
пакрываюцца. Матывацыя называння такiх тэрмiнаў паходзiць таксама, як правiла, з 
класiчных моваў. Семантычныя калькi можна знайсцi ў выпадку этымалагiчна 
iдэнтычных i неiдэнтычнх лексем. Напрыклад, бр. асоба, пол. оsoba, укр. особа, чэс. 
osoba, але рас. лицо, ням. Person < лац. persona. Паходжанне тэрмiналагiчнай 
семантычнай калькi можна вызначыць праз параўнанне бытавога i тэрмiналагiчнага 
значэнняў лексiчных эквiвалентаў розных моў. Напрыклад, бр. стан дзеяслову [Б, 300] 
iмiтуе укр. адпаведнiк стан дiєслова; але ў польскай мове, дзе слова stan мае таксама 
бытавое значэнне, у мовазнаўчай тэрмiналогii фiгуруе тэрмiн strona (czasownika).  

4. Вынiкi даследавання 
У згаданы перыяд беларуская мовазнаўчая тэрмiналогiя творча развiвалася 

культурна свядомай элiтай краiны ў вынiку выкарыстання ўласных рэсурсаў 
беларускай мовы (асаблiва гаворак), творчага стварэння неалагiзмаў, а таксама 
выкарыстання iншамоўных тэрмiналагiчных сiстэм. Іншамоўнае ўздзеянне на 
беларускую мову заключаецца перадусiм у словаўтваральным i семантычным 
калькаваннi тэрмiнаў i толькi ў меншай меры ў лексiчным запазычаннi iншамоўных 
лексем. Наймацнейшы ўплыў на беларускую мовазнаўчую тэрмiналогiю непасрэдна 
зрабілі адпаведныя тэрмiналагiчныя сiстэмы расiйскай i польскай моваў, i пераважна 
апасродкавана, таксама тэрмiналагiчныя наменклатуры лацінскай i грэцкай моў.  
З аналiзу мовазнаўчых i публiцыстычных прац фiлолагаў дваццатых гадоў вынiкае 

таксама, што тагачасная беларуская культурная элiта мела больш-менш падобныя 
праблемы з развіццём i культурай беларускай лiтаратурнай мовы, з яе адмежаваннем 
ад славянскiх суседнiх моў, а таксама з яе ўвядзеннем у грамадскiя сферы, як і 
сённяшняе пакаленне. Навуковае i патрыятычнае захапленне тагачасных прадстаўнiкоў 
адраджэння Беларусi можа быць прыкладам для беларускай моўна-культурнай элiты 
нашага часу.  
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Г. Вештарт (Мінск, Беларусь) 
ДЗЕЕПРЫМЕТНІКІ ЗАЛЕЖНАГА СТАНУ: НОРМА І ЎЖЫВАННЕ 

Праблемы культуры вуснага і пісьмовага беларускага маўлення закранаюць 
арфаэпію (напрыклад, трэба змагацца са знікненнем асіміляцыйнай мяккасці), лексіку 
(ці знойдуць сваё месца ў нарматыўных слоўніках выстава, вітальня, лецішча, 
насамрэч, фатэль і інш.?), граматыку (што больш правільна формаў ці форм, 
асаблівасцяў ці асаблівасцей, Купалу ці Купале, найважнейшы ці важнейшы, чаканы ці 
чакаемы?). Адным з арыенціраў пры ўдакладненні, удасканаленні ў бок 
нацыяналізацыі нормаў літаратурнай мовы з’яўляюцца жывыя народныя гаворкі; таму 
асваенне іх лексічнага багацця і асаблівасцяў граматычнага ладу не павінна спыняцца. 
Лексіка-граматычная катэгорыя дзеепрыметнікаў на -н- і -т- і прыметнікаў 
дзеепрыметнікавага паходжання значна больш пашыраная ў гаворках і мастацкай 
літаратуры, чым у нарматыўных слоўніках, дзе яна абмежавана правіламі граматыкі, 
менавіта немагчымасцю ўтварэння ад дзеясловаў незакончанага трывання і 
непераходных дзеясловаў. Атрыбутыўную функцыю паводле пэўных груп зваротных 
дзеясловаў могуць выконваць прыметнікі (па паходжанні дзеепрыметнікі залежнага 
стану прошлага часу) з суфіксамі -н- і -т-. Слоўнікамі літаратурнай мовы пададзены, 
напрыклад, задаўнены ‘які задаўніўся’, задуманы (меланхалічна-задуманы) ‘які 
задумаўся’, задыханы, застоены, знерваваны, знявераны, нявыспаны, парэпаны, 
пасвараны, патрэсканы, прыгорблены, разгублены, распластаны ‘які распластаўся’, 
сцукраваны і інш. Гэты цалкам выбарачны спіс працягваюць прыклады з мастацкіх 
твораў Я.Брыля, К.Крапівы, В.Адамчыка, М.Карпечанкі, з Тураўскага слоўніка 
(дыялектызмы толькі пацвярджаюць уласнабеларускасць падобных граматычных 
формаў і значэнняў):абсялянены, выедзены ‘які адкарміўся, ад’еўся’, выспаны, 
заслуханы ‘які заслухаўся чым-н.’, зацягнуты ‘які зацягнуўся ў часе’, збедаваны, 
зболены, знябожаны, неаплечаны, незгінаны, навяселены, нашатораны, панаедзены, 
паноздраны, прашчаўлены, прыхмараны, раз’еханы (плот), спадзяваны і інш. Городска 
жэншчына выедзена, выспана [Тураўскі слоўнік 1982, с. 159]; убачылася згорбленая, 
збедаваная Люба [Адамчык 1991, с. 261]; Уяўляю самога сябе, сябрукоў ды сябровачак, 
як мы сядзім на траве, заслуханыя…[Брыль 2003, с. 161]; З разяўленага насцеж рота 
вырываецца несканчоны гук, нестрывана жудасны [Крапіва 1975, с. 181]; Асіна. 
Двухдомнае ветраапыляльнае дрэва. Лісце чаргаванае, простае. [Энцыклапедыя 
прыроды Беларусі 1983, с. 142].. Большасць вышэйназваных аддзеепрыметнікавых 
прыметнікаў на рускую мову перакладаюцца зваротнымі дзеепрыметнікамі: 
затянувшийся, изболевшийся, неоплечившийся, разъехавшийся, засахарившийся, 
заслушавшиеся, (бат.) чередующиеся, ожидающийся. На жаль, на старонках газет, у 
рыдыёперадачах сустракаюцца зваротныя дзеепрыметнікі, якіх у сучаснай беларускай 
мове няма і над перакладам якіх на родную мову лянуюцца думаць некаторыя 
журналісты. У “Звяздзе” чытаем: з прыпазніўшымся пасажырам, недалучыўшыхся 
краін, пакасіўшыхся павецяў, яшчэ ў нераспаўшымся ранейшым складзе і г.д. 
Кіруючыся вышэйпададзенымі прыкладамі працэсуальных прыметнікаў, арганічных 
для беларускай мовы, трэба было б пісаць: з прыпозненым пасажырам, недалучаных 
краін, перакошаных павецяў; у ранейшым, да распаду, складзе. 
Дзеепрыметнікі залежнага стану цяперашняга часу зрэдку могуць утварацца ад 

дзеясловаў незакончанага трывання пры дапамозе суфіксаў-н- і -т-. [Курс сучаснай 
беларускай літаратурнай мовы. Марфалогія 1957, с.209]. Моўная практыка паказвае, 
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што такое ўтварэнне − не рэдкасць: ненармаваная ні часам, ні аб’ёмам праца, 
прагназаваныя вынікі, варыяваная паўторнасць, стылізаваныя разьбяром узоры, 
ведаць задаваныя нам лекцыі; Кожнай драбнічкай ты (мова) варта пашаны, кожнае 
слова вякамі стварана. [“Роднае слова” 2006 г.]; з народнага: боты-факстроты, ззаду 
зашпіляныя. Некалькі прыкладаў з тэрміналагічных слоўнікаў: абвінавачваны, 
дапытваны, займаны, канверсаваны. У газетным выразе зняць з займаемай пасады, 
прымаемыя праекты правільней ужываць дзеепрыметнік займаны, прыманы замест 
падаткаабкладаемы прыбытак можна ўжываць падаткаабкладаны, асартымент 
выпускаемага абутку – асартымент выпушчанага (вупусканага) абутку. 
Дзеепрыметнікі з суфіксам -ем-, -ім-, якія знаходзяцца ў супярэчнасці з беларускай 
граматычнай традыцыяй, усё ж такі не павінны шырока, як унармаваныя, ужывацца ў 
мове газет, радыё. Будзем кіравацца думкай Я.Коласа: “Словы і словазлучэнні…”на 
адбыўшыхся сходах”, “Брыгада, кіруемая знатным стаханаўцам”…неўласцівы нашай 
мове, іх можна замяніць простымі і лёгкімі зваротамі” [Колас 1953, с. 38−47].  
У беларускіх гаворках Усходняга Палесся даволі шырока ўжываюцца граматычныя 

формы з суфіксам -н-, утвораныя ад непераходных дзеясловаў (некаторым з іх уласціва 
ўскоснае кіраванне): Заростанэ було хмелево, то рослі грыбу; Лес быў лежаны; 
Паданые яблука позбіралі; Трохі падростаныя дзеўкі зелье жнуць; Лапы 
пообростаные пухом; Дзве целушкі булі пополёваны; Рэдзіска трухла, перэстоена 
ўжэ; Кішкі ж к спіне прыростаные [Тураўскі слоўнік 1982-1985]. Падобныя 
граматычныя формы выкарыстоўваюцца ў творах пісьменнікаў: Рэпчыха прысела, 
убачыўшы круга сябе груду абы-як пападаных жанчын; Стралялі паўцяканых з хлявоў 
авечак; Абгараныя косці выграблі з-пад пласта чорнага попелу; Па недагараным 
суконным каптане Алеся прызнала .. бацьку; Заўсёды недаспаны Сліж; Зноў выставіла 
крывыя, заеханыя адзін на адзін зубы гаспадыня [ Адамчык 1991, с. 154, с. 160, с. 159, 
с. 251, с. 246]; Застаюцца тут толькі ўчарненыя цагляныя сцены.[Пятровіч 2003, с. 
108]. Прыведзеныя тут формы з суфіксам -н- абазначаюць прыкмету паводле 
дзеясловаў незалежнага стану і маюць значэнне дзеепрыметнікаў незалежнага стану з 
суфіксамі -л-, -ўш-, -ш-: пападаўшых, паўцякаўшых, абгарэлыя, недагарэлым, 
недаспаўшы, заехаўшыя, учарнелыя. Але ж дзеепрыметнікі незалежнага стану 
прошлага часу з суфіксамі -ўш-, -ш- таксама не вельмі ўласцівыя нашай мове. У цэлым 
жа граматычныя формы тыпу заеханы, паўцяканы сведчаць аб тэндэнцыі страты 
дзеепрыметнікамі дзеяслоўнага значэння, а разам з ім значэння часу і нават стану, і 
пашырэнні прыкметы якасці. Ужыванне поўных формаў дзеепрыметнікаў у 
прэдыкатыўным значэнні таксама можна разглядаць як збліжэнне з прыметнікамі. 
Пра шырокае ўжыванне аддзеяслоўных формаў з суфіксам -н- сведчаць шматлікія 

аддзеяслоўныя прыметнікі: асфальтаваны, друкаваны, колаты, кошаны, малочаны, 
пісаны, спужаны, тканы. Дзеепрыметнікамі з суфіксамі -н- і -т- папаўняюцца шэрагі 
наватвораў: абазнаны, неспатолены, прыкінуты, спрычынены. 
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Курс сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Марфалогія / рэдкал.: К.Атраховіч (К.Крапіва), 
П.Глебка [і інш.] – Мінск: Дзярж.вуч.-пед. выд., 1957. - 304 с. 
Пятровіч, Б. Экспрэс, альбо Няспраўджанасць адзіноты / Б.Пятровіч // Дзеяслоў. – 2003.- №4.- С. 

81−111. 
Тураўскі слоўнік: у 5 т. / складальнікі: А.Крывіцкі, Г.Цыхун, І.Яшкін.- Мінск: Навука і тэхніка, 

1982-1987. - 5 т.  
Энцыклапедыя прыроды Беларусі: у 5 т. / рэдкал.: І.Шамякін [і інш.]- Мінск: БелСЭ, 1983−1986. – 

Т.1: Энцыклапедыя прыроды Беларусі – 1983. – С. 142. 

І. Гапоненка (Мінск, Беларусь) 
ШЛЯХІ ПАПАЎНЕННЯ АБСТРАКТНАЙ ЛЕКСІКІ  

Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ ХІХ СТАГОДДЗЯ 
Абстрактныя лексемы складаюць адносна невялікі фрагмент лексічнай сістэмы, 

аднак “іх колькасць і словаўтваральная здольнасць аб’ектыўна з’яўляюцца паказчыкам 
ступені развіцця мовы, багацця і дасканаласці яе выяўленчых сродкаў” [Жураўскі, с. 
296].  
Па прычыне паняційна-зместавай спецыфікі, у прыватнасці – адсутнасці 

дакладанага дэнатата, за перыяд моўнага заняпаду беларуская абстрактная лексіка 
зазнала значныя страты ў сваім складзе. У ХІХ ст., калі беларуская мова пад уплывам 
адраджэнскіх павеваў паступова пачала выходзіць за рамкі вусна-бытавога ўжывання і 
набываць пісьмова-літаратурныя адзнакі, узнікла вострая патрэба ў намінацыі 
адцягненых паняццяў і фарміраванні адпаведнай лексічнай падсістэмы. На матэрыяле 
твораў вядучых беларускамоўных пісьменнікаў ХІХ ст. – В. Дуніна-Марцінкевіча і 
Ф.Багушэвіча [гл. спіс выкарыстаных крыніц] разгледзім, якім чынам і за кошт якіх 
сродкаў вырашалася гэтая задача.  
У прааналізаваных тэкстах зафіксавана больш 200 лексем абстрактнага зместу. 

Прыкладна 70-75 % з іх ліку адзначаны ў рэестры “Гістарычнага слоўніка беларускай 
мовы” ў некалькі іншым графічным і фанетыка-арфаграфічным афармленні, але, як 
правіла, у тым самым семантычным абліччы76: abiecańnie, abyczaj, adwaha, apieka, 
achwota, bałamuctwa, wierność, wina, wola, hańba, hrech, hultajstwa, zwada, zdaroŭje, 
zmysł, inrates, kiepstwa, kryŭda, litaść, miłaść, nadzieja, napaść, nienawiść, panawanie, 
siła, skutak, sława, smiełaść, strach, trawoha, tuha, chwała, chciwość, cichaść, cnota, 
czesnaść, cześć і інш.77 Устаноўлены факт наяўнасці лексіка-семантычнай сувязі ў 
сферы абстрактнай лексікі на розных моўна-гістарычных этапах, на наш погляд, варта 
ўлічваць пры высвятленні пытання аб моўнай пераемнасці паміж старабеларускай і 
новай беларускай літаратурнай мовай, якое ў беларускім мовазнаўстве дасюль яшчэ 
застаецца дыскусійным.  
Абнаўленне групы абстрактнай лексікі ў ХІХ ст. ішло рознымі шляхамі. Адзін з іх – 

запазычанне з іншых моў. Паводле нашых дадзеных, у разглядаемы перыяд гэты 
працэс не быў асабліва прадуктыўным. Сярод адабраных абстрактных лексем 
вылучаны два словы інтэрнацыянальнага паходжання (іdeja і іdeał), германізм 
musztrawańnie, які мог быць запазычаны праз рускую або польскую мову, а таксама 
нешматлікія лексічныя паланізмы (adprawa, pławieńnie, рowitanie, praszkoda) і русізмы 
(waławodžańnie, hutarka, nažywa, prywyczka, prybyl, sumatocha). 

                                                   
76 Выкарыстаны дадзеныя «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы». Вып. 1-26. Мінск, Навука і тэхніка, 1982-
2006, а таксама картатэку гэтага слоўніка з фондаў Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі. 
77 У ілюстрацыях захоўваецца графіка і арфаграфія арыгінальных выданняў. 
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Некаторыя з новых абстрактных лексем мелі дыялектнае паходжанне (naŭda, 
nachaba, niemaraść). 
Заўважаны і прыклады ўтварэння лексем шляхам градацыі значэння ад канкрэтнага 

да абстрактнага. Напрыклад, брудъ у старабеларускай мове фіксуецца з канкрэтным 
значэннем ‘бруд, гразь, што-н. нячыстае’, а ў мове ХІХ ст. – з абстрагаваным 
пераносным значэннем ‘абвінавачанне ў чым-н. нізкім, амаральным, 
недобрасумленным’.  
Найбольш актыўным спосабам папаўнення пласта абстрактных намінацый было 

словаўтварэнне. Асобныя лексемы ўтварыліся ад старых дзеяслоўных і прыметнікавых 
асноў (вередети – wierad, здзеятися – zdziajsnieńnie, сваритися – swarka, спаткати – 
spatkanie, ухватити – uchwatka, маленький – malenstwa), другія – у параўнанні са 
старабеларускай мовай аформіліся новымі суфіксамі (бреханье – brachnia, будучее – 
buduczynia, гостина – haszczeńnie, дешевость – dzieszawizna, лаянье – łajka, любость – 
luboŭ, насмеянье – nasmieška, ошуканина, ошуканье – aszukanstwa, страховиско, 
страховище – strachatnia). Да наватвораў таксама можна аднесці лексемы, якія ў новай 
беларускай мове страцілі былы суфікс (глумление – hłum, доказанье – dokaz, загаданье 
– zahad, сумованье – sum, трафунокъ – traf). 
Прыставачныя ўтварэнні прадстаўлены словамі з прыстаўкамі не-/ня- 

(niewiadomaść, niaszczascie, niedarod, niedaimki). 
Суфіксальны спосаб словаўтварэння з’яўляўся яўна пераважаючым. Пры гэтым ужо 

можна весці гаворку пра прыярытэтнасць тых ці іншых суфіксаў у розных тэматычных 
групах. Так, у групе лексем са значэннем адцягненага дзеяння і працэсу найбольш 
частотнымі былі суфіксы –енн (spatkańnie, sumawańnie, sumnieńnie) і –к (nasmieška, 
swarka). А ў групе лексем са значэннем адцягненай якасці сферу ўплыву ў асноўным 
дзялілі суфіксы –асць (dobraść, wiesiołość, saramliwaść) і –ства (aszukanstwa, 
złaczynstwa, malenstwa).  
У адрозненне ад старабеларускай мовы, у якой сярод слоў адцягненага зместу 

адзначалася дастаткова вялікая колькасць аднолькавых ці блізкіх па значэнні 
аднакарэнных дэрыватаў, аформленых рознымі суфіксамі (веселость, веселованье, 
веселье; ворожбицтво, вороженье; выкупленье, выкупованье; гаданье, гадательство; 
доброта, добрость; злочинство, злочинность; жалованье, жалость; колотня, 
колотнина і інш.), для беларускай абстрактнай лексікі ХІХ ст. не была характэрна 
словаўтваральная разнастайнасць. У гэты час пры ўтварэнні абстрактнай лексемы той 
ці іншы корань спалучаўся, як правіла, з адным канкрэтным суфіксам, а 
словаўтваральныя варыянты былі вельмі рэдкімі (bahaćcie, bahactwa).  
Выяўленыя характарысткі абстрактных лексем (высокая ступень пераемнасці са 

старабеларускім перыядам, абмежаваная колькасць новых запазычанняў, невысокая 
інтэнсіўнасць развіцця значэнняў слоў, звязаных з трансфармацыяй ад канкрэтнага да 
абстрактнага, адсутнасць суфіксальных сінонімаў) сведчаць пра тое, што ў 
літаратурнай мове ХІХ ст. адбывалася пакуль не столькі папаўненне абстрактнай 
лексікі, колькі аднаўленне яе літаратурнага ўжывання, ці іншымі словамі – 
своеасаблівая рэанімацыя гэтага лексічнага пласта. Такая асаблівасць аднак не 
з’яўляецца падставай для адмаўлення ролі перыяду ХІХ ст. ў гісторыі фарміравання 
абстрактнага арсенала новай беларускай літаратурнай мовы. У чыста моўным плане ў 
адзначаны час з большай ці меншай ступенню выразнасці абазначыліся ўсе магчымыя 
шляхі абагачэння важнага лексічнага разрада і адбылося накапленне моўнага 
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патэнцыялу, неабходнага для далейшых змен. Акрамя таго, ужыванне адзінак 
адцягненага зместу на старонках літаратурна-мастацкіх тэкстаў наглядна 
прадэманстравала здольнасці беларускай мовы да вербальнай перадачы складаных 
абагульненых паняццяў і з’яў рэчаіснасці. 
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[Dunin-Marcinkiewicz W.]. Wieczarnicy. Pieciarburh, 1909. 
[Dunin-Marcinkiewicz W.]. Sielanka. Wilno, 1846. 

А. Жалуновіч (Мінск, Беларусь) 
ЛЕКСІКАГРАФІЧНЫЯ КРЫНІЦЫ ЯК АДЛЮСТРАВАННЕ ПРАБЛЕМ 

ПРАВАПІСУ Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 
У рамках вучэбнай праграмы па сучаснай беларускай мове для студэнтаў ВНУ 

нефілалагічнага профілю вызначаны дакладны кірунак – беларуская мова (прафесійная 
лексіка). Такім чынам, прафесійна арыентаванае навучанне прадугледжвае працу з 
пэўным наборам тэрміналагічнай лексікі, засваенне якой праходзіць у асноўным праз 
рускія моўныя тэксты.  
За дапамогай пры падрыхтоўцы дыдактычнага матэрыялу выкладчык звяртаецца да 

слоўнікаў. І тут узнікае шэраг пытанняў. Так, напрыклад, пры тлумачэнні правілаў 
напісання літары э ў іншамоўных словах выразна і пераканаўча для студэнта гучаць 
такія крытэрыі: 

- пад націскам у пачатку слоў (этыка, эпас, экспарт); 
- не пад націскам у пачатку слоў (экран, эмоцыі, эмфаза, эцюд); 
- пасля зацвярдзелых дж, ч, ш, ц, р, ж (жэст, рэфрэн, цэзура); 
- пасля д і т (дэкан, дэбют, дэфект, тэрцыя); 
- у словах, утвораных ад слова сэнс (асэнсаваць, сэнсавы і г.д.). 
Для слоў (секстакорд, сэптакорд, бурыме/мэ, кансаме/мэ, рэзюме/мэ 

паланез/паланэз, экземпляр/экзэмпляр, панель/панэль, маянез/маянэз, 
інтэрнет/інтэрнэт, экзерсіс/экзэрсіс, лэдзі/ледзі, сентэнцыя і інш.) пералічаныя 
крытэрыі не дзейнічаюць, а прынцып, прапанаваны «Беларускай граматыкай», што 
«галосны [е] захоўваецца ў першым пераднаціскным складзе ў запазычанай лексіцы: 
сезон, перон, электрон, бензін» [Беларуская граматыка 1985, с.43] не з’яўляецца 
вырашальным інструментам для правільнага напісання пералічаных лексем, тым 
больш, што слоўнікі фіксуюць розныя ўзоры іх ужывання. 
Цікавымі, на наш погляд, з'яўляюцца назіранні за вымаўленнем і напісаннем 

запазычаных слоў з літарамі э/е (націскнымі ці ненаціскнымі) у рускай і беларускай 
мовах. У прапанаванай табліцы ў дужках паказана лексікаграфічная крыніца з узорам 
напісання таго ці іншага слова (спіс скарачэнняў змешчаны ў канцы артыкула). 

Рускія словы Беларускія словы 
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Напісанне 
паводле СУ 

вымаўленне супадае з рускім напісаннем супадае з рускім 
вымаўленнем 

амнезия 
анестезия 
бизнес 
бестселлер 
турнепс 
майонез 
полонез 
генезис 
литогенез 
Пелопоннес 
газель (стих.) 
лазер 
Морзе (азбука) 
зеро 
экзерсис 
экземпляр 
экзекутор 
капелла  
капельмейстер 
кляссер 
кнессет 
корнет (муз) 
интернет 
кларнет  
лорнет 
кибернетик 
канцонетта 
хабанера (муз.) 
каравелла 
секста 
секстаккорд 
септима 
септаккорд 
сепсис 
сепия 
сервис 
сервиз 
сеттер 
сеттльмент 
сет 
сенсуализм 
сентенция 
книксен 
секс 
сенсор 
сенсорный 
секвестр 
серсо    
серум 
сервитут 
серв 
сейм\сойм 

нэ 
нэ 
нэ  
сэ  
нэ 
 
 
ге,нэ  
нэ  
нэ 
зэ  
зэ 
зе 
зэ  
зэ 
– 
зэ 
пе 
пе 
сэ  
нэ,сэ  
не  
— 
не 
не 
нэ 
нэ 
нэ 
вэ  
сэ  
сэ 
сэ  
сэ  
сэ  
сэ 
сэ  
се 
сэ  
сэ 
сэ 
сэ  
сэ 
сэ 
сэ  
се  
се 
се  
се 
се 
се 
се 
се 

амнезія (РБ, ТС) 
анестэзія (РБ, ТС) 
бізнес (РБ, ТС) 
бестселер (РБ) 
— 
маянез (Ц) 
паланез (ПТ, К) 
генезіс (К, РБ, ТС) 
літагенез (РБ,  
— 
газель (ТС, РБ) 
лазер (ТС, РБ) 
Морзе (РБ, –) 
зеро (РБ, –) 
экзерсіс (ПТ) 
экземпляр (К) 
экзекутар (РБ, ТС) 
— 
капельмайстар (РБ, ТС) 
клясер (РБ, ТС)  
кнесет (РБ) 
карнет (ТС, РБ, ПТ) 
— 
кларнет (РБ, ТС, К) 
ларнет (РБ, ТС) 
кібернетык (РБ) 
канцанета (РБ) 
— 
каравела (РБ) 
секста (РБ, ТС) 
секстакорд (РБ) 
— 
— 
— 
— 
сервіс (ПТ, К) 
сервіз (К, ТС, РБ) 
— 
— 
— 
сенсуалізм (ТС, РБ) 
сентэнцыя (ТС, РБ) 
— 
секс (ТС, РБ) 
сенсар (ТС, РБ) 
сенсорны (ТС, РБ) 
секвестр (ТС, РБ) 
серсо  (РБ, ТС) 
— 
— 
серв (РБ) 
сейм\сойм (РБ) 

 — 
 — 
 —  
 — 
турнэпс (ТС, РБ) 
маянэз (ПТ, К, РБ. ТС)) 
паланэз (ПТ с.380) 
 — 
 — 
Пелапанэс (РБ) 
 — 
 — 
 — 
 — 
экзэрсіс (РБ) 
экзэмпляр (РБ, ТС) 
 — 
капэла (РБ, ТС) 
— 
 — 
 — 
 — 
інтэрнэт (ПТ с.309 
 — 
 — 
 — 
 — 
хабанэра (РБ, ТС) 
 — 
 — 
 — 
сэптыма (ТС, РБ) 
сэптакорд (–РБ) 
сэпсіс (ТС, РБ) 
сэпія (ТС, РБ) 
сэрвіс (ТС, РБ) 
— 
сэтэр (ТС, РБ) 
сэтльмент (РБ) 
сэт (РБ) 
 — 
 — 
кніксэн (РБ) 
 — 
 
экстрасэнсорны (РБ, ТС)  
 — 
 — 
сэрум (РБ) 
сэрвітут (РБ) 
 — 
 — 
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аксессуар  
Полишинель 
панель 
шинель 
туннель 
продюсер 
кафетерий 
комплимент 
феномен 
менеджмент  
ангажемент 
буриме 
консоме (кул.) 
резюме  
реноме 
макраме 
мулине 
пенсне 
койне 
глясе 
плиссе 
безе  
купе  
пике 
коммюнике 

се 
не 
нэ  
не 
нэ 
сэ 
фе 
ме 
ме 
ме 
ме 
мэ 
мэ 
мэ 
мэ 
мэ 
нэ 
нэ 
нэ 
сэ 
сэ 
зэ 
пэ 
ке 
ке 

аксесуар (ПТ, ТС)  
Палішынель (ПТ, РБ) 
панель (ПТ) 
шынель (РБ, ТС) 
 — 
прадзюсер (РБ) 
кафетэрый (БМШ) 
камплімент (ТС, РБ) 
феномен (ТС, РБ) 
менеджмент (ТС, РБ) 
ангажэмент (ТС, РБ) 
бурыме (ПТ, РБ) 
кансаме (РБ) 
резюме (ПТ с.59) 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 
піке (РБ, ТС) 
камюніке (РБ, ТС, ПТ) 

 — 
 — 
панэль (ТС, РБ) 
 — 
тунэль (ТС, РБ) 
 прадзюсар (ПТ, с. 383) 
кафэтэрый (ТС, РБ) 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 
рэзюмэ (РБ, ТС) 
рэнамэ (РБ, ТС) 
макрамэ (РБ, ТС) 
мулінэ (РБ, ТС) 
пенснэ (РБ, ТС) 
кайнэ (РБ, ТС) 
глясэ (–, РБ) 
плісэ (РБ, ТС) 
безэ (РБ, ТС) 
купэ (ТС, РБ) 
— 
— 

1. Бясспрэчнай здаецца пазіцыя э пад націскам у канчатках слоў фрыкасэ, макрамэ, 
мулінэ, глясэ, плісэ, безэ, купэ, турнэ, кафэ. Аднак выпадаюць з гатага пераліку словы 
піке, камюніке, бурыме, кансаме і як варыянт рэзюме/мэ. Такім чынам, варта 
перагледзець прапанаваныя раней правілы і ўдакладніць правапіс такога тыпу 
іншамоўных слоў з улікам функцыянавання іх у жывым (вусным) маўленні. 

2. Стабільна пішацца е пад націскам ці не пад націскам ў словах з іншамоўнымі 
часткамі -мен, -мент, напрыклад: камплімент, феномен, палісмен, пергамент, 
менеджмент, дывертысмент і г.д. 

3. Рознае напісанне бачым у словах Палішынель, шынель, панель і панэль, тунэль. 
Дыскусійным застаецца напісанне націскных э/е пасля н (нават у адным даведніку) 

ў словах маянез [Ц, с.48] і маянэз, паланез [ПТ, с.56] і паланэз [ПТ, с.380], інтэрнэт 
[ПТ, с.309] 

4. Назіраецца рознае напісанне э/е пасля з у ненаціскным становішчы, напрыклад: 
лазер, Морзе, зеро, экзерсіс [ПТ, с.400] і экзэрсіс, экземпляр [К, с.245] і экзэмпляр, а 
таксама пад націскам: газель, лэдзі і ледзі [БГ, с.58]. 

5. Больш складаныя адносіны заўважаны ў напісанні э/е націскных і ненаціскных у 
словах сэптыма, сэптакорд, сэпія, але секста, секстэт, секстакорд, сексціна, 
секставы, хаця секстакорд і сэптакорд аднолькава вымаўляюць праз гук [э]. У 
словах, вымаўленне якіх у рускай мове адлюстроўвае [е], адзначаем такія падыходы ў 
беларускай граматыцы: серсо, серв і сэрум, сэрвітут. Розныя крыніцы па-рознаму 
прапануюць напісанне слова сервіс/сэрвіс. Поўнасцю супадаюць з рускім напісаннем 
словы сенсуалізм, сенбернар, сентэнцыя, бестселер. Аднак непаразуменне выклікае 
напісанне слоў сенсар [ТС, с.595], сенсорны [ТС, с.595] і экстрасэнс [ТС, с.772], 
экстрасэнсорны [ТС, с.772]. Калі паглядзець значэнне гэтых пар у слоўніку, то 
'экстрасэнсорны – гэта ‘які мае адносіны да звышпачуццёвага ўспрымання’ ║ наз. 
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экстрасэнсорнасць; сенсорны – гэта ‘звязаны з пачуццямі, з органамі пачуццяў’ [ТС, 
с.595]. Відавочна, што ў словах экстрасенс і экстрасенсорны трэба пісаць е, бо ніякіх 
адносін да слова сэнс яны не маюць.  
Такім чынам, разыходжанні ў напісанні э/е неабходна зняць. А словы зэдлік, зэт, 

мэр, сэр, пэр, Зэльва, вэлюм, салітэр, слэнг, пэндзаль, гарсэт, вэксаль, вэрхал, 
фанабэрысты, камізэлька, сурвэтка, гавэнда [ПТ, с.359], нэндза, бэсціць, бэра, 
бэлька, бэз, бравэрка, мэтр, імпэт, дубэльты, шкарпэткі, пленэр, нэсэсэр 
прыводзіць як выключэнні. 

Літаратура і ўмоўныя скарачэнні 
БГ – Беларуская граматыка: у 2-х ч. - Ч.1: Фаналогія, Арфаэпія. Марфалогія. Словаўтварэнне. 

Націск /АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я Коласа; [Рэд. М.В.Бірыла, П.П.Шуба]. – Мінск: Навука і 
тэхніка, 1985. - 431 с. 
БМШ – Бардовіч А.М., Мормыш Л.С.,Шакун Л.М. Школьны марфемны слоўнік беларускай 

мовы. – Мінск: Аверсэв, 2005. - 496 с. 
К – Капылоў І.Л., Рапацэвіч С.Я., Атрахімовіч М.А. Правапіс беларускай мовы. Асноўныя 

правілы і практычныя заданні. – Мінск: Сучаснае слова, 2004. - 256 с. 
ПТ – Слоўнік цяжкасцяў беларускай мовы / Б.А.Плотнікаў, В.П.Трайкоўская. – Мінск: Кніжны 

дом, 2004. - 544 с. 
РБ – Русско-белорусский словарь: В 3 т.: Около 110 000 89 слов.- АН Беларуси, Ин-т языкознания 

им.Я.Коласа. – 5-е изд., испр. – Мінск: БелЭн, 1994. - 800 с. 
СУ – Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений для работников радио и телевидения: Ок. 75 000 

словарных единиц / Под ред. Д.Э.Розенталя. – 5-е изд., переработ. и доп. - Москва: Рус. яз., 1984. - 810 
с. 
ТС – Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы: Больш за 65 000 слоў / пад рэд. М.Р. 

Судніка, М.Н.Крыўко; - Мінск: БелЭн, 1996. - 784 с. 
Ц – Цыбульская С.І. Беларуская мова. Інтэнсіўны курс падрыхтоўкі да тэсціравання і экзамену.- 

Мінск: ТетраСистемс, 2006. - 336 с. 

Г. Заяц (Мінск, Беларусь) 
ПРАБЛЕМЫ АРФАЭПІЧНЫХ НОРМ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 
У АСВЯТЛЕННІ ПЕРЫЯДЫЧНАГА ДРУКУ 1940–60-Х ГГ. 

У газетных і часопісных артыкулах, прысвечаных моўнай тэматыцы, разглядаліся 
найбольш актуальныя праблемы беларускай арфаэпіі, звязаныя з фарміраваннем 
арфаэпічных норм і з адхіленнямі ад іх. Да вырашэння гэтых праблем праз 
перыядычны друк далучаліся носьбіты мовы, якія не толькі знаёміліся з 
апублікаванымі ў ім рэкамендацыямі мовазнаўцаў, але і самі выступалі з артыкуламі, 
дзе выказвалі свае пажаданні і прапановы адносна шляхоў нармалізацыі, прыводзілі 
прыклады моўных памылак. 

1. 1. У пасляваенныя гады пытанні арфаэпіі звярнулі на сябе ўвагу ў сувязі з 
неабходнасцю ўдасканалення правапісу. У тых выпадках, калі напісанне грунтавалася 
на фанетычным прынцыпе, важна было выявіць, якое вымаўленне трэба лічыць 
нормай, а якое – адхіленнем ад яе. Аднак удзельнікі правапісных дыскусій не мелі 
выразнага ўяўлення пра беларускае літаратурнае вымаўленне, не спасылаліся на 
дадзеныя дыялекталогіі. Большасць аўтараў артыкулаў у абгрунтаванні сваіх прапаноў 
арыентавалася на свае ўласныя назіранні за жывым народным вымаўленнем, не 
ўдакладняючы, што разумеецца пад гэтым паняццем. 

1. 2. Нярэдкай з’явай у правапісных дыскусіях было атаясамліванне арфаэпічных 
норм літаратурнай мовы з правіламі напісання. Так, прапанову Арфаграфічнай камісіі 
ў “Праекце змен і ўдакладненняў беларускага правапісу” (1951 г.) не адлюстроўваць на 
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пісьме якання многія зразумелі як яго адмену ў вымаўленні. Аргументуючы сваю 
пазіцыю, згодныя з такой прапановай спрабавалі давесці неўласцівасць беларускай 
мове гэтай фанетычнай з’явы, іншыя імкнуліся абараніць яканне не толькі ў напісанні, 
але і ў вымаўленні. У выніку спрэчкі ў значнай ступені вяліся не вакол неабходнасці 
адлюстроўваць гэтую з’яву на пісьме, а вакол таго, наколькі яна ўласціва беларускай 
мове. 

1. 3. Распрацоўка правіл напісання запазычаных слоў азначала адначасова і 
ўсталяванне норм іх вымаўлення, якое мусіла ісці за напісаннем. Аднак для 
ўдзельнікаў дыскусій і ў гэтым выпадку галоўным аргументам заставалася 
адпаведнасць жывому народнаму вымаўленню, прычым аўтары маглі характарызаваць 
яго па-рознаму. Напрыклад, частка ўдзельнікаў дыскусій даводзіла, што словы тыпу 
біёлаг, біялогія, геніяльны, патрыёт, перыяд вымаўляюцца праз іё (ыё), ія (ыя), іншым 
у гэтых словах чулася спалучэнне галосных іо (ыо), іа (ыа).  

1. 4. Вялікае значэнне ў фарміраванні норм беларускай мовы, у тым ліку і 
арфаэпічных, меў фактар рускай мовы. Яна лічылася адной з галоўных крыніц 
узбагачэння беларускай мовы, служыла ўзорам для беларускіх нармалізатараў; да таго 
ж руская мова рабіла ўплыў на вымаўленне, на якое арыентаваліся ўдзельнікі дыскусій. 
Так, на думку М. Лобана, напісанне слоў тыпу дырэктар, дэлегат, партыя, тэлефон 
супярэчыць жывому народнаму вымаўленню, бо ў адпаведнасці з ім трэба было б 
пісаць дзірэктар, дзелегат, парція, целефон і г. д. Адзначыўшы, што ў рускай мове 
прыведзеныя словы вымаўляюцца з мяккімі [д’], [т’], М. Лобан пераконваў: “Рускае, 
найбольш блізкае беларускаму, а не якое-небудзь іншае вымаўленне і магло засвоіцца 
беларускім народам” [Лобан 1951, с. 139]. 

2. 1. На старонках перыядычнага друку неаднаразова ўзнімалася праблема 
парушэння арфаэпічных норм дыктарамі радыё і акцёрамі тэатраў. У артыкулах гэта 
тлумачылася адсутнасцю арфаэпічных слоўнікаў і даведнікаў, што ў сапраўднасці не 
магло апраўдаць памылак, звязаных з ігнараваннем асноўных фанетычных 
асаблівасцей беларускай мовы, большасць з якіх да таго ж адлюстроўваецца на пісьме. 
Дыктары і акцёры ў сваім маўленні не прытрымліваліся законаў якання, дзекання і 
цекання, вымаўлення фрыкатыўнага [γ], асіміляцыі па мяккасці, зацвярдзення гука [ч], 
падаўжэння зычных у інтэрвакальнай пазіцыі, што тлумачыцца ўплывам рускай мовы. 
Так, па радыё і са сцэны можна было пачуць: с[і]стры, в[і]селле, ц[і]гнулі [Янкоўскі 
1957], по[д]вігаў, [ц]вілі, п[і][ц’]ю, у ня[д’]ельку, ба[т’]ка, [g]еніяльны [Рабкевіч… 
1959], [ч’]алавек, [ч’]аста [Юрэвіч 1950], пе[с]ня, [с]пявае [Юрэвіч 1961, с. 2]. 

2. 2. З неабходнасцю павышаць культуру мовы акцёраў пагадзіўся галоўны 
рэжысёр тэатра імя Я. Коласа А. Скібнеўскі ў артыкуле “Слова на сцэне”. Каб 
апраўдаць парушэнне арфаэпічных норм, выкліканае ўплывам рускай мовы, 
А. Скібнеўскі даводзіў: “Запазычаныя і новыя словы з рускай мовы павінны правапісам 
і гучаннем набліжацца да яе, бо разам з запазычанай лексікай у беларускую мову 
ўваходзяць новыя гукі і фанемы” [Скібнеўскі 1952]. Паўтараючы распаўсюджанае на 
той час меркаванне пра станоўчую ролю запазычанняў з рускай мовы, А. Скібнеўскі не 
заўважыў недарэчнасці такой фармулёўкі ў дачыненні да фанем. 

2. 3. Сярод памылак, якія дапускаліся акцёрамі тэатраў, у друку былі прыведзены 
прыклады няправільнага вымаўлення гукаў у моцнай пазіцыі. У. Юрэвіч у артыкуле 
“Трэба нармалізаваць вымаўленне” звярнуў увагу, што ў маўленні выпускнікоў 
Беларускага тэатральнага інстытута назіраецца прыглушэнне [γ], [б] і [д] перад 
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галоснымі: хушчар, прыходы, хаворыць, тобры, пудова, а таксама [з] перад [р]: срэзаў, 
сраблю [Юрэвіч 1953]. Да думку У. Юрэвіча, гэтыя памылкі маглі быць выкліканы 
механічным распаўсюджаннем на прыведзеныя адзінкі правіла аб прыглушэнні звонкіх 
зычных на канцы слова.  

2. 4. Праз дзесяць гадоў пра папрокі У. Юрэвіча нагадаў С. Міско ў артыкуле 
“Водар і гукі роднага краю”, дзе адзначыў, што за гэты адрэзак часу сітуацыя ў тэатрах 
не палепшылася [Міско 1963]. Выйсце аўтару артыкула бачылася ў тым, каб акцёры і 
студэнты тэатральнага інстытута вывучалі фальклор і самі займаліся яго зборам, 
звяртаючы асаблівую ўвагу на народнае вымаўленне. Менавіта яму С. Міско адводзіў 
першасную ролю ў фарміраванні норм беларускага літаратурнага вымаўлення, якое, на 
яго думку, яшчэ не было да канца распрацавана. 
Такім чынам, выказванні ў перыядычным друку па праблемах арфаэпіі насілі даволі 

суб’ектыўны характар, у артыкулах нярэдка дапускаліся недакладнасці і нават 
памылкі. Супярэчлівай выглядае роля рускай мовы ў вырашэнні праблем арфаэпічных 
норм: з аднаго боку, уплыў рускай мовы на арфаэпію, як і на беларускую мову ў 
цэлым, ацэньваўся станоўча, асабліва ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе; з другога 
боку, гэты ўплыў быў асноўнай прычынай памылак у вымаўленні. 
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В. Каламійцава (Мінск, Беларусь) 
ГЕНУІННЫЯ І СТАТУАЛЬНЫЯ ТЭРМІНЫ Ў БЕЛАРУСКАЙ 

ТУРЫСТЫЧНАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ 
Паняційна-тэрміналагічны фонд беларускай турыстычнай тэрміналогіі на сучасным 

этапе функцыянавання айчыннага турызму набывае актыўнае развіццё, якое яскрава 
назіраецца ў даследуемай тэрмінасферы, што сведчыць пра эвалюцыянаванне дадзенай 
спецыяльнай галіны.  
Цікавым уяўляецца даследаванне эвалюцыі турыстычнай тэрміналогіі з пункту 

гледжання генуінных і статуальных тэрмінаў. Генуінны у перакладзе з лацінскай мовы 
genuinus азначае ‘прыроджаны, першасны’; статуальны ад лацінскага status – ‘стан’. 
Вядомы даследчык, акадэмік РАН А.М.Трубачоў прыводзіць наступную дэфініцыю 

дадзеных мовазнаўчых паняццяў: “Генуинные термины – это такие, которые возникли 
и сложились в недрах данной терминологии и несут в себе печать своего 
происхождения; в отличие от них статуальные термины – это такие, которые входят в 
данную терминологию лишь на какой-то стадии своего развития, связь их с данной 
группой слов есть лишь определенное состояние, (status) одно из состояний” [Трубачоў 
1966, с. 262]. Такі падыход да класіфікацыі тэрмінаў ставіць перад сабой задачу 
сістэматызаваць прыватныя тэрмінасістэмы і ўпарадкаваць іх ў межах акрэсленага 
аспекту. 
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У разглядаемай тэрмінасістэме генуінныя тэрміны абазначаюць цэнтральныя 
паняцці, што ўяўляюць сабой тэрміналагічны эпіцэнтр у сферы турызму і з’яўляюцца 
ісконна тэрміналагічнымі. Да іх мы аднеслі: турызм, турыст, турыстычны. Дадзеныя 
прыма-тэрміны або дамінанты, ці як прынята называць, індэнтыфікатары створаны 
непасрэдна для патрэб турыстычнай тэрміналогіі. Яны складаюць маналітнае ядро 
турыстычнай тэрміналогіі, з’яўляюцца найбольш ужывальнымі і універсальнымі, 
нягледзячы на іх нешматлікі колькасны склад. Этымалогія генуінных тэрмінаў 
арыентуе на першачарговую сувязь іх з тэрміналогіяй турызму.  
Найменні, якія належаць выключна да турыстычнай сферы, сфарміраваліся адносна 

позна. Тэрмін турызм з’яўляецца толькі ў ХІХ стагоддзі [Ефременко 2003, с. 8], 
адпаведна найменне турыст узнікла ў дадзены перыяд, паколькі дэфініцыя паняцця 
азначае ‘таго, хто займаецца турызмам’, запазычана з французскай мовы ад touriste 
[Булыка 1999, с. 493]. В.В. Дабковіч адзін з першых у былым СССР у 1952 годзе даў 
інтэрпрэтацыю тэрміна турызм, якая набліжаецца да сучасных вызначэнняў паняцця, 
што былі падрабязна прадстаўлены ў поўным аб’ёме і прааналізаваны намі ў артукуле 
“Намінацыя і дэфініцыя тэрміна турызм” [Каламійцава 2006, С.145-149]. Такім чынам, 
група генуінных турыстычных тэрмінаў аформілася ў дастаткова позні перыяд.  
Паняцце тур уведзена ў 1750-х гадах ХVІІІ стагоддзя [Квартальнов 2003, с. 6], 

паходзіць ад фр. tour ‘круг, башня’, < лат. tornare ‘круглить’, азначае ‘путешествие’, 
[НСИСИВ 2006, с. 821] ‘туристическая поездка’ [ТСРЯ, с. 640]. Дадзеная намінацыя 
з’яўляецца полісемантам, паколькі акрамя прыведзенага азначэння мае яшчэ 
адзінаццаць дэфініцый [Булыка 1999, с. 491; , НСИСИВ 2006, с .821, БЭ 2003, с. 32]. 
Турыстычны тэрмін тур з’яўляецца статуальным, паколькі дадзеная лексема 
першапачаткова выкарыстоўвалася не толькі ў тэрміналогіі турызму, але і ў іншых 
сферах, нягледзячы на тое, што яна не з’яўляецца семантычна-нейтральнай лексемай 
адносна даследуемай галіны. Пра гэта сведчаць словазлучэнні, дзе галоўным 
кампанентам выступае тур: экскурсійны тур, паляўнічы тур, рыбалоўны тур, 
пешаходны тур, байдарачны тур, водны тур, водны тур на плытах, водны тур на 
лодках, групавы тур.  
Да статуальных тэрмінаў належаць наступныя: паход, начлег, днёўка, прывал, 

адлегласць, касцёр, вогнішча, гасцініца, экскурсія, ставіць (палатку), арыентавацца. 
Сярод прыведзеных прыкладаў мы назіраем рэалізацыю лексем у новым амплуа праз іх 
паўторнае, другаснае выкарыстанне непасрэдна ў якасці турыстычных тэрмінаў. 
Дадзеныя тэрміны належаць да лексікі “двайнога прызначэння”, паколькі ўжываюцца 
як у турыстычнай тэрміналогіі, так і па-за яе межамі. 
Даволі складана прыйсці да адназначнага вызначэння прыналежнасці шэрага 

турыстычных тэрмінаў да генуінных або статуальных, паколькі адной з адметнасцей 
турыстычнай тэрміналогіі з’яўляецца наяўнасць значнай колькасці тэрміналагічных 
словазлучэнняў і складанаскарочаных слоў. Тэрміны-словазлучэнні ўключаюць у сябе 
рознахарактарныя кампаненты, у склад якіх уваходзяць як спецыяльныя турыстычныя 
тэрміны так і агульнаўжывальныя словы: турыстычная індустрыя, турыстычная 
інфраструктура, агульны турыстычны баланс, турыстычная свабодная эканамічная 
зона, турыстычны бізнес, конны турыстычны маршрут, турыстычны паток (ці 
трансфармацыйны варыянт словазлучэння паток турыстаў), знешні турызм, 
унутраны турызм, сельскі турызм, рэкрэацыйны турызм, транзітны турыст, 
айчынны турыст, замежны турыст, і г. д. Агульнаўжывальныя словы ў прыведзеных 
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прыкладах набываюць тэрміналагічнае значэнне толькі ў складзе дадзеных 
тэрміналагічных словазлучэнняў. Такім чынам, спецыяльны тэрміналагічны кампанент 
атаясамліваецца з генуінным тэрмінам, а агульнаўжывальнае слова, што 
тэрміналагізаваліся непасрэдна ў складзе словазлучэння турыстычнага тэрміна – са 
статуальным. Адпаведна, намі выдзелена новая класіфікацыйная група, што носіць 
прамежкавы характар, якую мы вызначаем як генуінна-статуальную і яе нельга 
аднесці ў “чыстым” выглядзе ні да генуінных, ні да статуальных турыстычных 
тэрмінаў. Тур’абект, турагент, турагенцтва, тураператар, турбізнес, туркомплекс, 
турпаход, турмаршрут, што прадстаўлены складанаскарочанымі словамі, таксама 
належаць да новай класіфікацыйнай групы генуінна-статуальных турыстычных 
тэрмінаў, паколькі складаюцца з кампанента тур – “першай часткі складаных слоў са 
значэннем турыстычны, турысцкі” [ТСБЛМ, с. 668] і агульнаўжывальных слоў, што 
спецыялізаваліся. 
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1998. – 640 с. 
Беларуская энцыклапедыя / Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2003. – Т.16. – 32 с. 

К. Любецкая (Мінск, Беларусь) 
БЕЛАРУСКАМОЎНЫЯ ТЭРМІНАЛАГІЧНЫЯ СТАНДАРТЫ 

У сувязі з пашырэннем міжнародных кантактаў у навуковай, тэхнічнай і 
гуманітарнай сферах узрастае аб’ём і значэнне тэрміналагічнай лексікі, павялічваецца 
запатрабаванасць у забеспячэнні розных сфер дзейнасці тэрміналогіяй. Тэндэнцыя 
інтэграцыі навуковых даследаванняў як у самім працэсе гэтых даследаванняў, так і ў іх 
тэрміналагічным афармленні вымагае правядзення мэтанакіраванай дзейнасці па 
ўпарадкаванні тэрміналагічнага апарату розных галін ведаў. Сённяшнія намаганні 
міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне культуры, эканомікі патрабуюць пашырэння 
работы па гарманізацыі тэрміналогій і прадугледжваюць інтэрнацыяналізацыю 
тэрмінаў – суаднясенне значэнняў блізкіх па форме разнамоўных тэрмінаў з 
вызначэннем паміж імі дакладных адпаведнасцей, а таксама выбар з ліку сінонімаў 
тэрмінаў з інтэрнацыянальнымі формамі. Асабліва актуальнай праблему 
стандартызацыі тэрміналогіі робіць аўтаматызацыя інфармацыйных працэсаў. Сродкам 
фіксацыі міжнародных рашэнняў па ўпарадкаванні семантыкі тэрмінаў становяцца 
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шматмоўныя банкі дадзеных, што дазваляюць назапасіць і захаваць інфармацыю аб 
асаблівасцях тэрмінаў, іх ужыванні, шматмоўных эквівалентах і ступені 
ўпарадкавання.  
У гэтых адносінах беларуская тэрміналогія значна адстае ад міжнароднага вопыту. 

Уключэнню беларускай тэрміналогіі ў міжнародныя стандарты перашкаджае 
перадусім недастатковая уніфікаванасць нацыянальнага тэрміналагічнага фонду. 
Адной з асноўных задач у сучаснай беларускай тэрміналогіі з’яўляецца задача яе 

уніфікацыі, якая прадугледжвае найперш прывядзенне тэрмінаў да адзінай формы і 
сістэмы, што забяспечыць іх адпаведнасць універсальным крытэрыям пабудовы 
тэрмінасістэм і мае істотнае значэнне для ўдасканалення мовы навукі. Уніфікацыя, як 
вядома, забяспечвае адназначную адпаведнасць паміж сістэмай паняццяў і 
тэрмінасістэмай. У выпадку, калі адступленні ад дакладнага адназначнага ўжывання 
тэрміна выключаюцца, можна казаць пра стандартызацыю, якая мае на мэце стварэнне 
стандарту на тэрміны і азначэнні. Задачы стандартызацыі, як правіла, зводзяцца да 
фіксацыі тэрмінаў і азначэнняў сучаснага ўзроўню навуковых ведаў, гарманізацыі 
навукова-тэхнічнай тэрміналогіі нацыянальнай і міжнароднай, вызначэння і ліквідацыі 
недахопаў тэрміналексікі. У выніку дзейнасці па уніфікацыі і кадыфікацыі рыхтуецца 
зборнік рэкамендаваных тэрмінаў або дзяржаўны стандарт на тэрміны і азначэнні. Так, 
у 60-я гады ХХ ст. у Савецкім Саюзе была створана сістэма стандартызацыі навукова-
тэхнічнай тэрміналогіі, якая стала асноўнай складовай часткай дзяржаўнай сістэмы 
стандартызацыі. У другой палове 80-х гадоў у свеце існавала 15 тысяч нацыянальных 
тэрміналагічных стандартаў, 200 з якіх зацвердзіла Міжнародная арганізацыя 
стандартызацыі (ІСО) і яшчэ столькі ж – СЭВ. У нашай краіне ў ХХ ст. быў створаны 
Камітэт па стандартызацыі, метралогіі і сертыфікацыі Рэспублікі Беларусь 
(Белстандарт), у задачы якога ўвайшла распрацоўка тэрміналагічных стандартаў і іх 
азначэнняў. У выніку практычнай работы Белстандарту на працягу 90-х гадоў была 
распачата работа па стварэнні тэрміналагічных стандартаў і на беларускай мове. 
Беларуская тэрміналогія ўвайшла ў стандарты, што вызначаюць тэрміны, азначэнні і 
абазначэнні асноўных паняццяў у галіне выдавецкай прадукцыі, інфармацыйных 
тэхналогій, вытворчасці прадуктаў харчавання з бульбы і тэхналагічных працэсаў іх 
апрацоўкі, трыкатажных вырабаў, створаных з розных відаў сыравіны і па розных 
тэхналогіях, тэкстыльных валокнаў і ніцей, швейных вырабаў побытавага 
прызначэння, у сферы тэрмінаў, што маюць дачыненне да абутку, пажарнай бяспекі ў 
галіне пасіўнай супрацьпажарнай абароны, тушэння пажараў, агульнатэхнічных 
тэрмінаў, іх сертыфікацыі, распрацоўкі і пастаноўкі на прымысловасць, 
выпрабаванняў, кантролю якасці, трыбафатыкі, навукі, тэхнікі і прамысловасці, аховы 
навакольнага асяроддзя (тэрміны водаспажывання і водаадвод у рыбнай гаспадарцы), 
каштоўных папер (выраб, абарот і захаванне папер і дакументаў з пэўнай ступенню 
абароны, што адносяцца да фінансавай дзейнасці), інавацыі і інавацыйнай дзейнасці, 
інфармацыйнай тэхналогіі (асноўныя паняцці, што маюць дачыненне да 
мікрапрацэсарных сістэм).  
Адметным выступае тое, што стандартызаваныя тэрміны абавязковыя для 

выкарыстання ў сферы функцыянавання, ва ўсіх відах дакументаў і літаратуры. 
Аб’ектам стандартызацыі з’яўляюцца, як правіла, асноўныя паняцці адпаведнай галіны 
ведаў. Менавіта таму аб’ём перакладных слоўнікаў ахоплівае 7 да 50 старонак. Частка 
распрацаваных стандартаў змяшчае прымету: уведзены ўпершыню. Фактычна, у 
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стандартах адбылася першая і адзіная спроба кадыфікацыі тэрмінаў. Азначэнне 
стандартызаванага тэрміна ў сваю чаргу адлюстроўвае істотныя прыкметы паняцця. 
Для кожнага паняцця вызначаны адзін стандартызаваны тэрмін. Недапушчальны да 
ўжывання тэрмін-сінонім прыведзены ў стандарце ў якасці даведачнага і абазначаны ( 
“Ндп.”). Для асобных стандартызаваных тэрмінаў у стандарце прыведзены ў якасці 
даведачных кароткія формы, якія можна ўжываць у выпадках з мэтай выключэння 
іншатлумачэння. Прыведзеныя азначэнні можна пры неабходнасці змяняць і уводзіць у 
іх вытворныя прыметы, указваць аб’екты, што ўваходзяць у аб’ём паняцця. Змены не 
павінны пры гэтым парушаць аб’ём і змест паняццяў, вызначаных у стандарце. У 
выпадках, калі тэрмін змяшчае ўсе неабходныя і дастатковыя прыметы паняцця, 
азначэнне не прыведзена і ў раздзеле “Азначэнне” пастаўлены прочырк. Большая 
частка тэрміналагічных артыкулаў утрымлівае тэрміналагічныя дадзеныя на некалькіх 
мовах: рускай, англійскай, нямецкай, французскай. Для афармлення залучаюцца 
розныя шрыфты: тэрмін, што стандартызуецца – паўтлустым шрыфтам, кароткая 
форма – светлым, недапушчальная – курсівам.  
Робячы агульнае заключэнне аб асаблівасцях стандартызацыі беларускай 

тэрміналогіі, трэба адзначыць, што гэты працэс толькі распачаўся ў 90-я гады ХХ ст. 
Яго далейшае развіццё абумоўлена як умовамі функцыянавання беларускай 
тэрміналагічнай сістэмы, так і агульнай тэндэнцыяй інтэграцыі навуковых 
даследаванняў, што знаходзіць выражэнне ў звужэнні колькасці моў, што выконваюць 
функцыі мовы навукі. Трэба думаць, што створанае ў галіне стандартызацыі 
беларускамоўных тэрмінаў, будзе выкарыстана ў далейшай працы і паспрыяе працэсу 
уніфікацыі і гарманізацыі беларускай тэрміналогіі.  

В. Ляшчынская (Гомель, Беларусь) 
КУПАЛАЎСКІЯ ВАРЫЯНТЫ І ВЫПРАЦОЎКА 
ЛІТАРАТУРНЫХ НОРМАЎ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

Выхад у свет Поўнага збору твораў Янкі Купалы ў дзевяці тамах [Купала 1995-
2003] – з’ява сама па сабе значная, паколькі да чытача даведзены ўсе вядомыя на 
сённяшні дзень вершы, паэмы, п’есы, пераклады, літаратурна-крытычныя і 
публіцыстычныя артыкулы, лісты Купалы, чарнавыя накіды, дарадчыя надпісы на 
кнігах. Для навукоўцаў выключнае значэнне маюць вынесеныя ў асобную частку 1 – 7 
тамоў усе аўтарскія варыянты пад рубрыкай “Іншыя рэдакцыі і варыянты”, якія 
дазваляюць заглянуць у творчую лабараторыю паэта, убачыць яго карпатлівую працу 
над мовай сваіх твораў, прасачыць за тэкставымі зменамі і выявіць іх прычыны, 
матывы, за паскораным, надзвычай насычаным, інтэнсіўным развіццём мовы паэта і 
працэсам прадвызначэння ім нормаў беларускай літаратурнай мовы. 
Як вядома, найпершая роля паэта, яго творчасці, галоўным рэчышчам якой “стала 

арыентацыя на фальклор і народную жывую мову” [Багдановіч 1989, с. 13], у 
кансалідацыі беларускага народа праз слова, у афармленні і развіцці беларускай 
літаратурнай мовы. Выпрацоўка нарматыўных варыянтаў назіраецца найбольш па двух 
накірунках: 1) пошук слова для выражэння думкі, удакладнення выказвання і 
фарміраванне ўласна беларускай лексікі, адметнага, найперш ад рускай і польскай моў, 
лексічнага складу беларускай мовы, 2) намаганні прывесці да адзінства форму і змест 
мастацкага тэксту і ўдасканаленне граматычных законаў формаўтварэння розных 
зменных часцін мовы, вызваленне ад розных, найперш дыялектых, варыянтаў. 
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Аналіз варыянтных лексічных адзінак і правак паэта ў час падрыхтоўкі новых 
выданняў, па-першае, выяўляе моцны ўплыў рускай мовы, пад уздзеяннем якой 
беларускі паэт знаходзіўся на пачатку сваёй працы, бо якраз найбольшая колькасць 
ужытых слоў рускай мовы змешчана ў творах 1904-1929 гг., па-другое – вызваленне ад 
яго шляхам замены беларускімі словамі рускія. Гэта словы розных часцін мовы, з якіх 
паводле колькасці пераважаюць рознакаранёвыя ў рускай і беларускай мовах назоўнікі 
(веткі, вецце – галлё, сучча; закат – заход, кастры – агонь, лет – год, мір – свет, 
мысль – думка, пламя – пажар, савет – парада, спор – спрэчка, старык – стары, 
стацця – артыкул, труд – праца, уюга – віхры, харавод – карагод, хохат – рогат і 
інш.), аднакаранёвыя назоўнікі, якія адрозніваюцца гучаннем, напісаннем, 
словаўтваральнымі сродкамі, граматычнымі формамі (оклікаў – воклікаў, окны – вокны, 
стоны – стогны, ураг – вораг, цвелі – цвілі, эха – рэха; дабыча – здабыча, галубачкі – 
галубанькі, дзевачка – дзеванька, любачкі – любанькі, сіротачка – сіротанька; да 
грудзі – да грудзей, усе брацця – усе брацці, крылля – крыллі, крылле і інш.). 
Значная колькасць замен датычыць дзеясловаў, сярод якіх выдзяляюцца 

рознакаранёвыя (відзець – бачыць, знаць – ведаць, наградзіць – надзяліць, падтапіць – 
падпаліць, пажалець – пашкадаваць, прыўныў – пасмутнеў, сазаву – склічу, скланяцца 
– збліжацца, таргаваць – гандляваць, узвалнаваліся – усхваляваліся, хахоча – рагоча) і 
аднакаранёвыя з адметным фанетычным ці марфемным складам, граматычнай формай 
(абальёмся – абліёмся, асталося – засталося, варчыць – вурчыць, любуюсь – любуюся) 
і інш. 
Мова паэта характарызуецца выкарыстаннем уласцівага сучасным нормам рускай 

мовы суфікса -іва-/-ыва- (вымаліваць, высушываць, паказываць і інш.) замест -ва-, як у 
беларускай мове, але, дзе магчыма, паэт замяняе (падладжываючыся – 
падладжваючыся (ІV,21), раскладывае – раскладвае (V, 100) і інш.).  
Паэт уносіць змены адносна дзеепрыслоўяў, параўн.: Каб на полі, ці ў лузе, Ці 

працуя каля дому (“Жалейка”, 1908) і Каб на полі ці на лузе, Ці працуючы ля дому (І, 
182); дзеепрыметнікаў, параўн.: Табе, народ мой згібнуўшы ў кайданах (чарнавы 
аўтограф) і Табе народ, згібнуты ў аковах (Газета “Грамадзянін”, 1919, № 7) // Табе, 
народ мой, згібнуты ў аковах (ІV, 29).  
Назіраюцца замены беларускімі адпаведнікамі рускіх прыметнікаў (бязбрэжнае – 

бязмежнае, магучы – магутны, напрасныя – дарэмныя, паследні – апошні, пахаронныя 
– хаўтурныя, сільны – дужы і інш.); прыслоўяў (вакруг – вокал, вакол; дальшэ – далей, 
калісь-то – калісьці, напрасна – дарэмана, нісколькі – ніколькі, саўсім – зусім, сколькі – 
колькі, скора – хутка, скарэй – хутчэй, удваём – удваіх і інш.); займеннікаў (весь – 
увесь, з нею, з ней – з ёю, йны – яны, к ней – к ёй, маей – маёй, па ней – па ёй, сваею – 
сваёю, сваёй; такіх-та – такіх вось, тэй – той, усею, усей – усёй, у ём – у ім); 
злучнікаў но на але: Но гной трэба везці з хаты (“Жалейка”, 1908) і Але везць гной 
трэба з хаты (І, 60), но на а: Но толькі, галубка мая (“Жалейка”) і А толькі, галубка 
мая (І, 243), но на дый: Но Сцяпан не зводзе вока (“Жалейка”, 1908) і Дый Сцяпан не 
зводзе з вока (І, 260), но на дык: Но будзь чалавекам (“Жалейка”, 1908) і Дык будзь 
чалавекам (І, 69) і інш.; прыназоўнікаў із на з: А крыж із каменняў (“Жалейка”, 1908) і 
Крыж на ім – з каменняў (І, 61); із на ад: Ля сцен цянюе забабон із лета ў лета (рук. зб. 
“Шляхам жыцця”; “Шляхам жыцця”, 1913) і Ля сцен цянюе забабон ад лета ў лета (ІІ, 
140), із на з-пад: З-за далёку, із усходу (“Наша ніва”, 1909, № 21, “Шляхам жыцця”, 
1913) і З-за далёку, з-пад усходу (ІІ, 67); а на аб: Дзіка ты б’ешся Восень а шыбы 
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(чарнавы аўтограф) і Дзіка ты б’ешся, Восень, аб шыбы (І, 229); срэдзь на між: Срэдзь 
віхроў (“Наша ніва”, 1908, № 2) і Між віхраў (ІІ, 29) і інш.  
Назіраецца паступовае і паслядоўнае вызваленне тэкстаў вершаваных твораў паэта і 

ад слоў з польскай мовы, ужытых ім усё ж у меншай, чым з рускай мовы, колькасці: 
адружніш – адрозніш, захэнцаць – ахвоціць, кацідлам – кадзілам, крапідлам – 
крапілам, ксёнжак – кніжак, нэндзны – марны, пекна – складна, цёнгле(я) – цягам, 
вечна і інш. Нярэдка назіраецца замена слова польскай мовы рознымі, але адной 
лексіка-тэматычнай групы словамі беларускай мовы, напрыклад: Толькі нэндзу цярпіць 
на вяку (“Жалейка”, 1908) і Толькі гора цярпіць на вяку (І, 55); Холад, голад і нэндзу 
цярпіць (“Жалейка”, 1908) і Холад, голад, хваробы цярпіць (І, 69); З нэндзы дух замёр 
(“Жалейка”, 1908) і З крыўдаў дух замёр (І, 207); Пражыў ён у нэндзы цяжкой 
(“Жалейка”, 1908) і Пражыў у бядзе ён цяжкой (І, 253). 
Янка Купала ў пачатку мінулага стагоддзя выводзіў беларускае слова ў шырокі 

свет, быў натхняльнікам і адным з тых, хто адраджаў беларускую мову пасля доўгага 
перапынку ў яе афіцыйным ужыванні. Паэт, скарыстоўваючы моўныя здабыткі 
дыялектнай мовы, вусна-паэтычнай творчасці, стварае непаўторныя паэтычныя тэксты, 
у якіх “арыгінальнасць вобразнага выказвання дасягаецца галоўным чынам за кошт 
актывізацыі стылістычнага патэнцыялу агульнанароднай лексікі і фразеалогіі” [Каўрус 
1994, с. 283 ]. Ён адшукваў “у розных беларускіх народных гаворках характэрныя 
рысы і асаблівасці агульнанацыянальнай беларускай мовы” [Шакун 1960, с. 214]. Гэта 
дапамагала вызваляцца ад дыялектных лексем тыпу вальчыць (біцца, змагацца, 
ваяваць), вутлы (кволы), гвар (шум), гыжа (шпарка), ё (ёсць), зраніца (зрэнка), кавёла 
(нага),кнея (пушча), мадзець (марнець), мамоны (багацце) і інш., ад пэўных 
граматычных варыянтаў. 
І калі з варыянтнасцю і сёння “прыходзіцца пагадзіцца”, бо “ў межах нормы 

існаванне варыянтнасці як моўнай з’явы непазбежнае” [Арашонкава 1999, с.13], то 
варыянтнасць у паэзіі Купалы – заканамернасць развіцця беларускай мовы, мовы 
паэта. Іншая справа, што паэт, ужываючы варыянты тыпу носе - носіць, разумее 
неабходнасць у іх выбары, а таму пры магчымасці замяняе (галосе – галосіць, гамоне – 
гамоніць, заводзе – заводзіць, енча – енчыць, пале – паліць, сыходзе – сыходзіць, топе – 
топіць, ходзе – ходзіць і інш.), шукае і эксперыментуе, напрыклад: Дружыну сваю 
князь кідае, Пушчаецца ў свет сам адзін Шукаці сваёй наймілейшай, Шукаць да 
апошніх часін (Страшны вір), Любіць... Каго, за што любіці (Прыстаў я жыць...), што 
падпарадкавана правілам і законам паэзіі. Разам з тым паэт, выбіраючы з розных 
варыянтаў, якімі характарызавалася мова беларусаў на розных тэрыторыях, кіраваўся 
ўсё ж прынцыпам пашыранасці, распаўсюджанасці аднаго з іх, што пацвярджаюць 
статыстычныя дадзеныя, напрыклад, з 78 выпадкаў ужывання варыянтных прыслоўяў 
зараз, зара апошні ўжыты толькі адзін раз і то ў рыфмаванай пары: Нашто бабе 
агарод, Калі баба стара, Калі бабе за сто год, Кіпне пэўна зара (Прыпеўка). 
Праўкі паэта даюць магчымасць прасачыць, як хутка ён рос як носьбіт беларускай 

мовы і выразнік дум народа на ёй, дазваляе спазнаць высокую адказнасць яго за мову 
сваіх твораў, выключную патрабавальнасць да слова, з якім ён, абраннік Бога, 
звяртаецца да свайго народа, выражае сваю любоў да яго, веру ў яго сілы, розум, 
будучыню. 
Моўная інтуіцыя, тонкі слых, увага паэта да мовы, слова, разуменне патрэб 

нармалізацыі, уніфікацыі таго разнабою, які існаваў у тагачаснай беларускай мове, дар 
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ад Бога прывялі да пашыранага выкарыстання ў творах адных варыянтаў і 
абмежавання другіх, што і служыла узорам для яго сучаснікаў і паслядоўнікаў, 
распаўсюджанасці і пазнейшаму замацаванню іх у якасці нарматыўных. 

Літаратура 
Арашонкава Г.У. З гісторыі кадыфікацыі граматычных форм у беларускай мове (родны склон 

множнага ліку назоўнікаў ніякага роду) / Г.У. Арашонкава // Беларуская мова і мовазнаўства на 
рубяжы ІІІ тысячагоддзя: Матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю Інстытута 
мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі, 2 – 3 лістапада 1999 г. – Мінск: Права і эканоміка, 
2000. – С. 11–13. 
Багдановіч І.Э. Янка Купала і рамантызм / І.Э. Багдановіч. – Мінск: Навука і тэхніка, 1989. - 220 с.  
Каўрус А.А. Купала Янка / А.А. Каўрус // Беларуская мова: Энцыклапедыя / Пад рэд. А.Я. 

Міхневіча; Рэдкалегія: Б.І. Сачанка (гал. рэд.) і інш.. – Мінск: БелЭН, 1994. – С. 280 - 284. 
Купала Янка. Поўны збор твораў у дзевяці тамах / Я. Купала. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1995 

– 2003. (У дужках указваецца том і старонка па гэтым выданні.) 
Шакун Л.М. Нарысы гісторыі беларускай літаратурнай мовы / Л.М. Шакун. – Мінск: Дзярж. вуч.-

пед. выдавецтва Міністэрства асветы БССР, 1960. - 273 с.  

Г. Малько (Горкі, Беларусь) 
МАРФАЛАГІЧНЫ АСПЕКТ РУСКА-БЕЛАРУСКАЙ ІНТЭРФЕРЭНЦЫІ Ў 
ВЫКЛАДАННІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў НЕФІЛАЛАГІЧНЫХ ВНУ 

У змест вучэбнай праграмы “Беларуская мова. Прафесійная лексіка” для 
вышэйшых навучальных устаноў уключана тэма “Праблемы руска-беларускай 
інтэрферэнцыі”. Інтэрферэнцыя – з’ява звычайная, калі дзве мовы існуюць паралельна і 
ўжываюцца папераменна, тым больш такія блізкароднасныя, як беларуская і руская. 
Таму пытанні руска-беларускай інтэрферэнцыі, памылкі якой негатыўна ўплываюць на 
культуру беларускага вуснага і пісьмовага маўлення, нельга абысці ўвагай пры 
вывучэнні беларускай мовы ў нефілалагічных ВНУ. 
Каб пазбегнуць інтэрферэм у маўленні, патрэбна ведаць спецыфіку беларускай 

мовы ў параўнанні з рускай на ўсіх моўных узроўнях. Аднак, як паказвае практыка, 
студэнты 1 курса, а таксама студэнты 3 курса, якія займаюцца па інтэграванай сістэме, 
пра гэтую спецыфіку практычна не маюць ніякага ўяўлення, хоць палова з іх пісала 
экзаменацыйныя цэнтралізаваныя тэсты менавіта па беларускай мове. У сувязі з гэтым 
значная колькасць часу на занятках адводзіцца на вывучэнне беларускамоўных 
асаблівасцяў у фанетыцы, акцэнталогіі, марфалогіі, сінтаксісе, на выкананне 
практычных заданняў. Вялікая ўвага надаецца перакладу з рускай мовы на беларускую 
спецыяльна падабраных словазлучэнняў, сказаў і тэкстаў, бо якраз у перакладзе 
найлепш выяўляецца веданне спецыфікі мовы. 
Асноўныя разыходжанні ў марфалагічных сістэмах беларускай і рускай моў 

вывучаюцца ў кожнай часціне мовы. Марфалагічныя нормы беларускай мовы многія 
даследчыкі лічаць даволі хісткімі, нестабільнымі. У такой сітуацыі ўплыў рускай мовы 
на ўзроўні марфалогіі даволі значны і марфалагічныя інтэрферэмы сустракаюцца 
вельмі часта. Марфалагічная інтэрферэнцыя можа выклікацца паралексамі – словамі, 
аднолькавымі паводле гукавога складу і лексічнага значэння, якія адносяцца да рознага 
роду і ліку ў беларускай і рускай мовах; разыходжаннямі ў сістэме скланення 
назоўнікаў, прыметнікаў, лічэбнікаў, у формаўтварэнні прыметнікаў, дзеепрыметнікаў 
і дзеепрыслоўяў, у спражэнні дзеясловаў. На гэтыя з’явы ў першую чаргу і звяртаецца 
ўвага на занятках па беларускай мове. 
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Праблему для студэнтаў уяўляе ўжыванне канчаткаў -у (-ю) у назоўніках 
мужчынскага роду ў родным склоне адзіночнага ліку. Частымі з’яўляюцца памылкі 
край леса, цыстэрна бензіна, удзельнікі пахода. Вялікая ўвага на занятках надаецца 
правілам утварэння сінтэтычных формаў вышэйшай і найвышэйшай ступеняў 
параўнання прыметнікаў, аднак нярэдка з’яўляюцца памылкі тыпу: Сёння надвор’е 
лепш, чым учора; Брытва вастрэй, чым нож; Гэта каманда мацнейшая; Гэта 
буйнейшы горад. 
На ўзроўні лічэбнікаў у беларускім маўленні студэнтаў адзначаюцца памылкі ў 

скланенні лічэбнікаў два, дзве, абодва, абедзве: у двух краінах, у двух сясцёр. 
Пераклад рускіх дзеепрыметнікаў на беларускую мову, падбор адпаведнікаў, 

уласцівых беларускай мове, з’яўляецца найбольш цяжкім для студэнтаў. Шматлікія 
трэніровачныя практыкаванні не дапамагаюць цалкам пазбягаць памылак у перакладзе. 
Прычынай шматлікіх інтэрферэнцыйных памылак з’яўляецца дрэнная моўная 

падрыхтоўка студэнтаў, больш шырокае выкарыстанне рускай мовы ў параўнанні з 
беларускай. Акрамя таго, правільнае беларускае маўленне можна не часта пачуць і па 
радыё, па тэлевізары. Нават у цэнтралізаваных тэстах па беларускай мове дапускаюцца 
памылкі, якія нельга апраўдаць толькі дрэннай працай карэктараў. Сказы для заданняў 
падбіраюцца з інтэрферэмамі. Праілюструем сказанае прыкладамі: 

– Травы ачысцяцца, дрэвы памыюцца, лівень не зломіць іх, стануць дужэй; Вось і 
жыццё такое: ідзеш, вядзеш сваю баразну, і чым даўжэй яна, тым, магчыма, 
цікавей;Сеня Пясоцкі – мой лепшы друг; Лепшым адпачынкам ад доўгіх гадзін, 
праведзеных ля свайго стала, ён прызнаваў фізічную працу на свежым паветры. 
Правільныя беларускія варыянты – дужэйшыя, даўжэйшая, цікавейшая, найлепшы. 
Вядома, сказы гэтыя былі ўключаны не ў заданне на ўжыванне ступеняў параўнання 
прыметнікаў. 
Ужываюцца ў тэставых заданнях і формы дзеепрыметнікаў, якія лічацца 

нехарактэрнымі для беларускай мовы: дрэмлючым песням, аслабеўшае цела, 
ашаламляючая какафонія гукаў і інш. Атрымліваецца, што ў заданні на ўжыванне 
дзеепрыметнікаў названыя словы з’яўляюцца небеларускімі формамі, а ў іншых 
заданнях, аказваецца, іх ужываць можна. Спасылкі на тое, што гэта часта вершаваныя 
радкі, не можа быць, бо абітурыенты павінны рыхтавацца па тэстах, складзеных у 
адпаведнасці з нормамі і правіламі беларускай мовы. Гэта значыць, складальнікам 
цэнтралізаваных тэстаў трэба больш уважліва падыходзіць да матэрыялаў, якія 
ўключаюцца ў тэставыя заданні, каб даваць абітурыентам узоры правільнага маўлення. 
Гэта будзе садзейнічаць павышэнню культуры беларускай мовы. 

Л. Мінакова (Гомель, Беларусь) 
ТЭХНІЧНАЯ ТЭРМІНАЛОГІЯ ЯК СРОДАК УЗБАГАЧЭННЯ ЛЕКСІЧНАЙ 

СІСТЭМЫ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 
На сучасным этапе ў сувязі з узмацненнем ролі навукі і тэхнікі ў грамадскім жыцці, 

актыўным выкарыстаннем сродкаў масавай камунікацыі, павышэннем узроўню асветы 
і культуры паміж спецыяльнай і агульнаўжывальнай лексікай адбываецца пастаяннае 
ўзаемадзеянне пераважна ў выглядзе двух рознанакіраваных працэсаў: 
тэрміналагізацыі, пры якой звычайнае слова набывае другаснае тэрміналагічнае 
значэнне, і дэтэрміналагізацыі – запазычвання слова з тэрміналагічнай сістэмы і 
поўнага засваення яго літаратурнай мовай. 
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Няспыннае развіццё працэсу дэтэрміналагізацыі тлумачыцца перш за ўсё тым, што 
спецыяльная лексіка колькасна пераважае над агульнаўжывальнай, таму магчымасці яе 
пераасэнсавання больш шырокія і разнастайныя. Як адзначаюць даследчыкі-
тэрмінолагі, пераход тэрмінаў у агульналітаратурную мову актывізаваўся ўжо з 
сярэдзіны 19 ст. І да нашых дзён спецыяльныя найменні бесперапынна пранікаюць у 
публіцыстычны, мастацкі і гутарковы стылі беларускай мовы, набываючы шырокую 
распаўсюджанасць і папулярнасць. 
На выкарыстанне тэрмінаў у неспецыяльным кантэксце ў значнай меры ўплывае 

тэма і жанр паведамлення, якое папулярызуе пэўныя навуковыя звесткі, асаблівасці 
стылю мастацкага твора, асацыятыўны характар мыслення, які спрыяе вобразна-
пераноснаму ўжыванню спецыяльных назваў. 
Адным са шляхоў дэтэрміналагізацыі слова з’яўляецца шлях ад метафарычнага 

выкарыстання да развіцця ў ім устойлівага значэння, якое ў ТСБМ адзначаецца як 
пераноснае, вытворнае ад спецыяльнага. Семантычныя зрухі ў намінацыях такога тыпу 
можна ўявіць наступным чынам: “вобразнае пераасэнсаванне → пераноснае 
ўжыванне→ пераноснае значэнне” [Капанадзе 1965, с. 87 ]. 
Метафарызацыі падпарадкоўваюцца моўныя адзінкі ўсіх галіновых тэрміналогій, не 

выключэнне ў гэтым плане і тэхнічная тэрмінасістэма. У сферу метафарычнага 
пераасэнсавання пранікаюць спецыяльныя назвы са значэннем прадметнасці: 
барометр ‘прылада для вымярэння атмасфернага ціску’> ‘тое, што з’яўляецца 
паказчыкам змен у чым-н.’; якасці, уласцівасці механічны ‘які дзейнічае пры 
дапамозе механізмаў, машын; які апрацоўваецца пры дапамозе механізмаў’; ‘звязаны з 
вырабам, рамонтам машын і механізмаў’> ‘які дзейнічае без удзелу свядомасці; 
аўтаматычны; міжвольны’; дзеяння, выражаныя назоўнікамі: палёт ‘рух, 
перамяшчэнне ў паветры ў якім-н. напрамку’; ‘характар, манеры, асаблівасці такога 
перамяшчэння; авіяцыйны вылет, рэйс’ > ‘імкненне, парыў’; дзеясловамі: 
наэлектрызаваць ‘зарадзіць электрычнасцю’ > ‘давесці да вельмі ўзбуджанага стану’ і 
інш. 
Другі шлях дэтэрміналагізацыі не звязаны з метафарычнасцю. Гэта – 

генералізацыя, абагульненне спецыяльнага значэння ў працзсе выкарыстання. 
Напрыклад, тэхнічныя тэрміны акумулятар ‘прыбор для накаплення энергіі з мэтай 
далейшага яе выкарыстання’; габарыт ‘гранічна знешнія абрысы прадметаў 
(збудаванняў, машын. станкоў і пад.)’; ‘адлегласць ад рэйкавага шляху да лініі 
будынкаў, якая забяспечвае свабодны праход поезда’; параметр ‘велічыня, якая 
характарызуе якую-н. істотную ўласцівасць прадмета або з’явы (напрыклад, 
электраправоднасць цела і г.д. )’ набываюць адпаведна генералізаванае значэнне: 
акумулятар ‘той (тое), хто (што) штосьці збірае, на чымсьці засяроджваецца. 
канцэнтруецца’; габарыт ‘аб’ём, велічыня чаго-н.’; параметр ‘некаторая велічыня, 
пэўны паказчык’.  
Спецыяльныя адзінкі тыпу стандарт пры дэтэрміналагізацыі набываюць 

адначасова і генералізаванае, і пераноснае значэнне: ‘нарматыўна-тэхнічны дакумент, 
якім вызначаюцца адзінкі велічынь, тэрміны і іх азначэнні, патрабаванні да прадукцыі, 
вытворчых працэсаў і г.д.’ (тэхн.) > ‘узор, шаблон, трафарэт’ (генерал.) > ‘тое, што не 
мае ў сабе нічога арыгінальнага, своеасаблівага’ (перан.). 
Трэці шлях дэтэрміналагізацыі слоў звязаны са зменамі сферы выкарыстання 

спецыяльнай адзінкі без семантычных зрухаў у яе змесце. Гэты працэс найбольш 
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характэрны для слоў, “прымацаваных” да навуковага стылю, так званай 
“агульнанавуковай лексікі” (напрыклад, абсталяванне ‘сукупнасць прыстасаванняў, 
прылад, механізмаў і пад., неабходных для чаго-н.’; акумуляцыя ‘збіранне, накапленне, 
канцэнтраванне’). 
Ужыванне спецыяльнай лексікі ў фразеалагічных зваротах нярэдка з’яўляецца 

першым этапам яе дэтэрміналагізацыі. Некаторыя тэрміналагічныя адзінкі набываюць 
пераноснае значэнне толькі ў складзе пэўных фразем, якія ўмоўна можна падзяліць на 
дзве групы. Першая група ўстойлівых выразаў аб’ядноўвае фразеалагічныя адзінкі, 
лексічнае значэнне якіх у працэсе пераасэнсавання ў большай ці меншай ступені 
захавала сувязь з тэхнічнай тэрміналогіяй, дэтэрміналагізавалася не поўнасцю: браць 
(узяць) на абардаж ‘атакаваць варожае судна, шчыльна наблізіўшыся да яго’. Даны 
тып дэтэрміналагізацыі аб’ядноўвае адзінкі, што ўзыходзяць да тэрмінаў-каманд (гэтыя 
словазлучэнні, у пераважнай большасці, уласцівы тэхнічнай тэрміналогіі): лева руля 
‘каманда, якая падаецца для павароту руля ўлева’; свістаць усіх наверх ‘каманда на 
флоце для выкліку экіпажа карабля на палубу для работы ці бою’. 
Другая група фразем цалкам страціла семантычную сувязь са спецыяльным 

значэннем, падверглася поўнай дэтэрміналагізацыі: браць (чэрпаць) каўшом ‘многа, 
празмерна браць, атрымліваць што-н.’; даць задні ход ‘адмовіцца ад сваіх думак, 
намераў, імкненняў’ і інш. 
Кампанентны аналіз семантыкі першаснага (тэрміналагічнага) і другаснага 

(неспецыяльнага) значэнняў намінацый паказвае, што паміж імі існуе строга 
заканамерная сувязь. Пры даным аналізе выдзяляюцца асноўны кампанент /АК/ 
значэння, які звычайна адпавядае азначэнню бліжэйшага роду або класа прадметаў, і 
дыферэнцыяльныя прыметы, другарадныя кампаненты /ДК/, якія канкрэтызуюць 
асноўны кампанент і суадносяцца з відавымі адрозненнямі прадметаў. У працэсе 
дэтэрміналагізацыі асноўны лексіка-семантычны элемент спецыяльнага значэння можа 
захоўвацца і набываць новыя дыферэнцыяльныя прыметы (аўрал ‘сумесная / ДК/ 
работа /АК/ на марскім судне /ДК/, у якой удзельнічае /ДК/ уся каманда /ДК/’ > 
‘празмерна спешная /ДК/ работа /АК/ ўсяго калектыву /ДК/, выкліканая адсутнасцю 
планамернасці /ДК/ у працы /ДК/’, што ўплывае на істотныя змены семантычнага 
аб’ёму слова. У радзе выпадкаў дыферэнцыяльны кампанент у працэсе семантычнай 
трансфармацыі пераўтвараецца ў асноўны (робат ‘аўтамат /АК/, які выконвае /ДК/ 
складаныя дзеянні /ДК/, падобныя да дзеянняў /ДК/ чалавека /ДК/’ > ‘пра чалавека, які 
/АК/ дзейнічае, працуе /ДК/ механічна /ДК/, падпарадкоўваючыся чужой волі /ДК/’) 
або застаецца дыферэнцыяльным кампанентам (руль ‘прыстасаванне /АК/ для 
кіравання /ДК/ рухам судна /ДК/, самалёта /ДК/, аўтамабіля /ДК/ і пад.’ > ‘пра органы 
/АК/ кіравання /ДК/, кіраўніцтва /ДК/ чаго-н.’). 
Засваенне і асіміляцыя тэрмінаў агульналітаратурнай мовай у многім тлумачыцца і 

ўнутрымоўнымі прычынамі. Гэтыя працэсы звычайна адбываюцца тады, калі 
спецыяльная моўная адзінка ліквідуе дэфіцыт у намінацыі тых ці іншых рэалій, 
запаўняе пустое месца ў пэўным лексіка-семантычным полі. У гэтым сэнсе 
дэтэрміналагізацыя прыпадабняецца працэсу запазычвання слоў з іншых моў. У выніку 
дэспецыялізацыі пашыраецца семантычны аб’ём наймення, павялічваецца колькасць  
значэнняў слова. Даны працэс актыўна садзейнічае ўзбагачэнню агульнаўжывальнай 
лексікі беларускай мовы. 
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Т. Паўлоўская (Баранавічы, Беларусь) 
ІНТЭРФЕРЭНЦЫЯ Ў МАЎЛЕННІ ГАРАДСКОГА НАСЕЛЬНІЦТВА 

У сітуацыі двухмоўя ўзаемадзеянне моў, якія кантактуюць, прыводзіць да 
інтэрферэнцыі, г. зн. пры маўленні на адной мове ўжываюцца элементы другой 
мовы [Розенцвейг 1972, с. 4]. 
Пры даследаванні сітуацыі двухмоўя ў горадзе Баранавічы былі выяўлены выпадкі 

інтэрферэнцыі пры маўленні на рускай і беларускай мовах. Нярэдка складана 
размежаваць сам факт інтэрферэнцыі, бо змяшэнне моўных з’яў дзвюх 
блізкароднасных моў у маўленчай дзейнасці гараджан даволі часта адбываецца на 
розных моўных узроўнях адначасова. Пры гэтым інтэрферыраваным можа быць не 
толькі слова ці асобная фраза, а ўвесь маўленчы акт у цэлым, і ў межах аднаго 
выказвання прысутнічаюць выпадкі інтэрферынцыі як руска-беларускай, так і 
беларуска-рускай. Напрыклад, слушала ў навасцях; ці нада яе прывазіць, ці не нада; 
падзей сюжета. 
У маўленні жыхароў горада можна вылучыць выпадкі беларуска-рускай (адбітак 

адметнасцей беларускай мовы ў рускамоўным маўленні) і руска-беларускай (уплыў 
рускай мовы на беларускамоўнае маўленне) інтэрферэнцыі. 
На фаналагічным узроўні інтэрферэнцыя абумоўлена фанетычнымі 

асаблівасцямі беларускай і рускай моў. У рускамоўным маўленні білінгва 
сустракаюцца фанетычныя рысы, уласцівыя беларускай мове: зацвярдзелыя [р] і [ч] 
на месцы этымалагічна мяккіх [р'] і [ч'], фрыкатыўны [г] на месцы выбухнога [г] у 
рускай мове, [дз'] і [ц'] на месцы этымалагічных [д'] і [т'], ярка выражанае аканне і 
інш.: эксперыментальны, таму шта, нацюрморт і інш. Вельмі пашыраныя і 
ўстойлівыя акцэнтныя памылкі, якія характарызуюць рускае і беларускае маўленне 
білінгваў. 
У вусным маўленні па-беларуску вылучаюцца наступныя віды руска-беларускай 

фаналагічнай інтэрферэнцыі: 
а) фанетычная: смерцью, глубокая, адкройце; 
б) акцэнтная: гОды, дОчка, зАнятасць, канЕй, гаварЫш, дарасцЁце, выдаЕце, 

шчАсліва, адрасОваны, лІлі, бЫлі, выхадзІла, узЯлі, заплЫлі, пайдзЕ, зажЫлі, 
разабрАліся, напІліся, прЫнялі, выхадзІла. Варта звярнуць увагу на тое, што факты 
акцэнтнай інтэрферэнцыі найбольш пашыраны ў дзеяслоўнай лексіцы. 
Беларуска-руская арфаграфічная інтэрферэнцыя адзначана ў наступных лексемах: 

актавом зале, базавый, файе, перездача; руска-беларуская – у напісаннях слоў 
связаны, Владзіміраўна, Анжела, Тацьяна, драмма, навелла, вышей, дакументав, групп 
і выпадках ўжывання прыназоўнікаў с, бес замест з, без: с Яўхімам, с жаласцю, с 
поўначы, бес перапынку. 
Разнастайныя інтэрферэнцыйныя памылкі на марфалагічным узроўні ў 

пісьмовым і вусным маўленні, як правіла, выкліканы адрозненнямі граматычнага 
ладу рускай і беларускай моў. Асабліва ярка гэта выяўляецца на прыкладзе слоў, 
што маюць агульныя ў абедзвюх мовах карані: сваі пачуцці, па пэўным правілам, 
вяршыны, маленькіе і інш. 
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Інтэрферэмы могуць быць рознымі часцінамі мовы. Пры гэтым у беларускім 
маўленні білінгваў іх выяўлена значна больш, чым у рускамоўным. Марфалагічная 
інтэрферэнцыя прадстаўлена наступнымі прыкладамі: 
Несупадзенне ў родзе, 
ліку, скланенні 

дзвер, бал, роль 

Парушэнні склонавых 
канчаткаў 

Н. паля, ляса, вяршыны, эксперыментальны, маі, сваі, 
маленькіе, здзейсняные; 
Р. без канфлікта, рынка, песен; 
В. у цёплыя края; 
Т. са сваім бацькай, слязамі; 
М. на мікраўзроўне, па лесу, па саставу, па сямейным 
абставінам, па пэўным правілам, на пятам годзе, на трэцем, 
по всех этажах, па даручэнням, абяцанням 

Адсутнасць чаргавання 
канцавых заднеязычных г, 
к, х  

М. па матэматыке, на старонкі, запісана на дошкі, у паездке, 
у кніге, на скрыпке, на пятам паверхе 

Абмежаванае ўжыванне 
кароткіх формаў 
прыметнікаў, 
дзеепрыменікаў 

знаём, праведзен, пакладзен 

Неадпаведнасць асабовай 
форме дзеяслова 

съедутся (съедены), ядзяць (ядуць) стравы 

Асаблівасці ўтварэння 
дзеепрыметнікаў і 
дзеепрыслоўяў  

прысутнічаючым, пачыная, назірая, апавядая  

Змяшэнне формы ступені 
параўнання прыслоўяў 

чистей 

На лексічным узроўні беларуска-руская і руска-беларуская інтэрферэнцыя прадстаўлена рознымі 
тыпамі лексіка-семантычных сыходжанняў і разыходжанняў кантактуючых моў. Выяўлены наступныя 
прыклады руска-беларускай уласналексічнай, лексічна-семантычнай і лексічна-граматычнай 
інтэрферэнцыі: 

• уласнале-
ксічная 
 
 
 
• лексічна-
семантычная 
 
• лексічна-
граматычная 

перабароў жах, т.е., скора будзе, балеў, слушала ў навасцях, у кавычках, 
напрымер, прывазіць нада, вумны, пагэтаму, ссора, дажэ, тожа, 
населеннем, таргоўля, праізводства, панімаць, растаянні; 
духоўны мір, двума мірамі, стораны жыцця, глядзела ў сторану 
Яўхіма, паказваюцца з усіх старон, размерамі, не баіцца наказання, 
цэны іграюць ролю; 
 
балезня 

Пры ўжыванні лексічных інтэрферэм часцей за ўсё дзейнічаюць фанетычныя 
законы той мовы, у якую яны прадуцыруюцца: аканне, яканне, з’яўленне 
прыстаўных, падаўжэнне зычных, наяўнасць ў і інш. 
Зафіксаваны намі наступныя факты руска-беларускай інтэрферэнцыі на 

словаўтваральным узроўні: 
прэфіксальная у-своіць, не ў-знаў 
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суфіксальная Баранавіч-ск-і, рэгул-ір-уе, па-беларуск-і, пісьм-енн-а, музык-альн-
ая, прафесі[й-а]наль-ная 

постфіксальная якім-та 

На сінтаксічным узроўні інтэрферэнцыя абумоўлена наступнымі асаблівасцямі: 
• кіраваннем 
дзеясловаў і выкарыстаннем 
прыназоўнікаў у беларускай мове 

здзекавацца над ёй, даведацца аб жыцці, к ліра-
эпічным жанрам 

• пабудовай пытальнага сказа І калі б не яе аднавяскоўцы, змагла б яна 
вытрымаць усе цяжкасці вясковага жыцця? 

• спалучэннем лічэбнікаў два, тры, 
чатыры з назоўнікамі 

два пеўніка, дзвюма накірункамі, чатыры 
пад’езда, з двух частак 

Блізкароднасны характар беларускай і рускай моў абумоўлівае шматлікасць і 
ўстойлівасць інтэрферэнцыйных памылак пры маўленні на той ці іншай мове. Аднак 
яны, як правіла, не ўплываюць на працэс успрыняцця і разумення выказванняў як на 
беларускай, так і на рускай мовах. Таму праблема інтэрферэнцыі для беларуска-
рускага двухмоўя заключана перш за ўсё ў пытаннях культуры беларускага і рускага 
маўлення ва ўмовах білінгвізму. Павышэнне культуры карыстання беларускай і 
рускай мовамі, больш дакладная дыферэнцыяцыя іх нормаў у маўленні білінгваў – 
выключна актуальная задача сучаснага маўленчага жыцця ў Беларусі. 

Літаратура 
Розенцвейг, В. Ю. Языковые контакты. Лингвистическая проблематика / В.Ю. Розенцвейг. - Л.: 

Наука, 1972. - 82 с.  

А. Пятровіч (Мінск, Беларусь) 
СТАЎЛЕННЕ ДА НЕКАТОРЫХ ВАРЫЯНТНЫХ НОРМАЎ 

У СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 
(ПАВОДЛЕ ДАДЗЕНЫХ САЦЫЯЛІНГВІСТЫЧНАГА АПЫТАННЯ) 

Цягам двух апошніх дзесяцігоддзяў у сістэме беларускай мовы назіраюцца 
шматлікія змены, выкліканыя рознымі чыннікамі. Адраджэнскія ідэі пачатку 90-х 
выклікалі з’яўленне ў мове некаторых інавацый, а таксама развіццё пурыстычных 
тэндэнцый, што разам прывяло да пашырэння варыянтнасці ў мове. Некаторыя 
варыянты зафіксаваныя ў слоўніках і граматыках, збольшага са стылістычнай пазнакай 
размоўнасці, а некаторыя існуюць толькі як з’явы жывой мовы - выкарыстоўваюцца ў 
гутарковым маўленні, у СМІ, у мастацкай і часам навуковай літаратуры і не 
кадыфікаваныя слоўнікамі і граматыкамі.  
Для таго, каб высветліць, наколькі глыбока праніклі і замацаваліся ў мове 

некаторыя інавацыйныя варыянты, якое стаўленне да іх у рэспандэнтаў і меркаванні 
наконт іх кадыфікацыі, намі быў падрыхтаваны апытальнік, які змяшчае ў сабе 44 
пытанні, згрупаваныя па трох раздзелах, і 5 пытанняў, што датычацца непасрэдна 
асобы рэспандэнта. 
Апытальнік пашыраўся ў 2006 годзе ў Мінску ў студэнцкім асяродку і ў асяродку 

навуковай, творчай і тэхнічнай інтэлігенцыі. Усяго было апытана 119 чалавек. З іх: ва 
ўзросце да 23 год – 99 чалавек (83,2 %), пасля 33 год – 20 чалавек (16,8 %). Асобы, для 
якіх беларуская мова з’яўляецца роднай, склалі 90 %. 
Апытальнік складаўся з дзвюх частак – сацыялагічнай (5 пытанняў) і лінгвістычнай 

(44 пытанні). У першых пяці пытаннях высвятлялася полава-ўзроставая 
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прыналежнасць рэспандэнтаў, іх родная мова, а таксама частата і працягласць 
карыстання беларускай мовай. Пытанні лінгвістычнай часткі былі падзеленыя на тры 
групы (марфалогія, сінтаксіс і словаўтварэнне) і высвятлялі стаўленне рэспандэнтаў да 
некаторых інавацыйных з’яў у сучаснай беларускай мове78. Некаторыя з прапанаваных 
варыянтаў кадыфікаваныя і замацаваныя ў акадэмічных граматыках як варыянт нормы. 
Пытанні першай групы (22 пытанні) высвятлялі стаўленне рэспандэнтаў да некаторых 
марфалагічных варыянтаў, сярод якіх: словаформы назоўнікаў трэцяга скланення ў 
родным склоне множнага ліку, словаформы назоўнікаў мужчынскага роду ў родным 
склоне адзіночнага ліку і інш. Пытанні другой групы (5 пытанняў) датычыліся 
сінтаксісу: прыназоўнікі аб і пра, канструкцыі з указаннем на час дзеяння і інш. 
Пытанні трэцяй групы (17 пытанняў) высвятлялі стаўленне апытаных да тых ці іншых 
словаўтваральных мадэляў у мове: ужыванне прыставак у-, с- (са-), з-, суфіксы –альн- і 
–н, -ір-ава- і –ава- ў іншамоўных словах, суфіксы –ов- і –н- ва ўласна беларускіх і 
запазычаных словах і інш. 
Запаўняючы апытальнік, рэспандэнты мелі магчымасць: 1) прыняць як нарматыўны 

адзін з прапанаваных варыянтаў; 2) палічыць, што абодва маюць роўнае права быць 
кадыфікаванымі; 3) прапанаваць свой варыянт, калі не задавальняюць наяўныя.  
На падставе аналізу апытальніка мы прыйшлі да высновы, што пераважная 

большасць моўных інавацый атрымала шырокую падтрымку ў рэспандэнтаў. У якасці 
адзіна магчымых найбольш былі падтрыманыя (атрымалі больш за 70 % галасоў) 
наступныя словы і словаформы: грашыма, дзень народзінаў, дрэваў, чаравікаў, 
сенажацяў, састарэлыя словы, грэцкі, акупаваць, ангельскі, удвая, саступіць месца.  
Пры аналізе вынікаў апытання быў выкарыстаны метад супастаўлення малых груп 

па дзвюх прыкметах – паводле ўзросту і паводле таго, носьбітам якой мовы з’яўляецца 
рэспандэнт у паўсядзённым жыцці. Такім чынам, маем 4 групы – беларускамоўная 
моладзь, рускамоўная моладзь, беларускамоўнае старэйшае пакаленне, рускамоўнае 
старэйшае пакаленне. 
Моладдзю ўмоўна назавем асоб да 23 год, а старэйшым пакаленнем – асоб пасля 33 

год, беларускамоўнымі – тых, хто карыстаецца беларускай мовай як асноўнай, 
рускамоўнымі – тых, хто карыстаецца рускай мовай як асноўнай79.  

Беларускамоўная vs. рускамоўная моладзь. 
Як засведчыла апытанне, моладзь у асноўным падтрымлівае інавацыйныя з’явы; 

беларускамоўная моладзь больш прыхільна ставіцца да інавацый за рускамоўную. 
Аднак выпадкі, калі інавацыйныя варыянты атрымліваюць мінімальную падтрымку 
(менш за 10 % галасоў), былі рэдкія нават сярод рускамоўнай моладзі. Прыхільнасць 
да абодвух варыянтаў, прапанаваных у апытальніку, часцей выказвалі рускамоўныя 
рэспандэнты.  

Беларускамоўнае vs. рускамоўнае старэйшае пакаленне 
                                                   
78 Падобныя з’явы назваць інавацыямі можна даволі ўмоўна зыходзячы з той прычыны, што большасць такіх 
лексічных, марфалагічных, словаўтваральных, сінтаксічных варыянтаў узнікла ў мове яшчэ на пачатку 
стагоддзя і зафіксаваная ў слоўніках 20-30-х гадоў, аднак з розных прычынаў не трапіла ў слоўнікі і граматыкі 
пазнейшага часу. 
79 На нашую думку, такое падзяленне (паводле мовы) з’яўляецца правамерным і этычным, паколькі, як 
засведчыла загадчык аддзела сучаснай беларускай мовы Інстытута мовазнаўства АН Беларусі д.ф.н. Русак 
Валянціна Паўлаўна ў сваім дакладзе “Сучасны стан і праблемы функцыянавання беларускай мовы” на 
акадэмічнай канферэнцыі, прысвечанай варыянтнасці ў сучаснай беларускай мове, “рэферэндум 1995 года 
заканадаўча замацаваў падзяленне грамадства на рускамоўных і беларускамоўных”. 
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У гэтай групе назіраюцца тэндэнцыі, аналагічныя з папярэдняй, – больш прыхільна 
да інавацыйных варыянтаў ставяцца беларускамоўныя. Як і ў папярэдняй групе, тут не 
было выпадкаў, каб інавацыйныя варыянты карысталіся падтрымкай толькі ў 
рускамоўных, але часам назіралася, што ў рускамоўных інавацыі атрымлівалі большую 
колькасць галасоў. У адрозненне ад папярэдняй групы, не настолькі выразнай была 
прыхільнасць да абодвух варыянтаў, прапанаваных у кожным пункце. 

Беларускамоўная моладзь vs. беларускамоўнае старэйшае пакаленне 
У сукупнасці гэтая група найбольш паслядоўна падтрымлівала інавацыйныя 

варыянты. Значных разыходжанняў у прыняцці таго ці іншага варыянту не назіралася, 
за выключэннем невялікіх розніц у колькасці галасоў за інавацыйныя варыянты. Так, 
больш актыўна былі падтрыманыя моладдзю варыянты першым разам (63,2 % vs. 14,3 
%), нармалёва (55,3 % vs. 28,6 %), а старэйшым пакаленнем – нажніцаў (100 % vs. 68,4 
%), у Пецярбурзе ( 71,4 % vs. 52,6 %), Юры (85,7 % vs. 63,2 %), Валеры (71,4 % vs. 
50%).  

Рускамоўная моладзь vs. рускамоўнае старэйшае пакаленне 
У гэтай групе больш успрымальным да інавацый з’яўляецца старэйшае пакаленне, і 

ў першую чаргу інавацыі гэтыя датычацца марфалогіі. Паколькі прадстаўнікі абедзвюх 
гэтых малых груп рэдка карыстаюцца беларускай мовай, і таму мы не можам 
апеляваць да іх моўнай практыкі, то з’яву гэтую можна патлумачыць тым, што моладзь 
– гэта пераважна студэнты, якія нядаўна засвоілі правілы грматыкі, а прадстаўнікі 
старэйшага пакалення, праца якіх не звязана з філалогіяй, маглі забыцца на гэтыя 
правілы і таму больш абапіраліся на моўную інтуіцыю.  
Такім чынам, апытанне паказала, што шматлікія моўныя інавацыі атрымалі 

грамадскае прызнанне. Найперш гэта датычыцца носьбітаў беларускай мовы, якія 
карыстаюцца ёю як асноўнай. Але заўважны і той факт, што інавацыі карыстаюцца 
падтрымкай і сярод рускамоўных рэспандэнтаў. На нашу думку, гэта можа быць 
звязана з тым, што сёння руская мова ўспрымаецца носьбітамі беларускай мовы не як 
другая родная, а як мова суседняга народа. Пры гэтым, усведамляючы мінарытарнасць 
сваёй нацыянальнай мовы, яны ўжо не імкнуцца да “зліцця моў”, а наадварот 
намагаюцца падкрэсліць самабытнасць беларускай мовы. Моўны пурызм у дачыненні 
да рускай мовы, які актыўна стаў дзейнічаць на пачатку 90-х гадоў, і сёння не здаў 
сваіх пазіцый, што пацвярджаецца вынікамі апытання. 
Варта адзначыць, што прадстаўленыя ў апытальніку варыянты не ахопліваюць усёй 

разнастайнасці моўных інавацый. У прыватнасці, не былі ўключаныя пытанні, што 
датычацца інавацый у лексіцы і акцэнталогіі. Такім чынам, праблема варыянтнасці і 
стаўлення носьбітаў беларускай мовы да наяўных варыянтаў яшчэ не вырашаная і 
патрабуе далейшых даследаванняў. 

С. Сачанка (Мінск, Беларусь) 
УЖЫВАННЕ АСОБНЫХ ГРАМАТЫЧНЫХ ФОРМ  

У БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ Ў ХХ СТ. 
Мова твораў пісьменніка Масея Сяднёва дазваляе прасачыць за ўжываннем 

асобных граматычных форм у беларускай мове ў 1920-я – пачатку 1930-х гг. і ў 
сучаснай літаратурнай мове. Для аналізу было ўзята 1 860 моўных адзінак. 
Даследавана ўжыванне пісьменнікам назоўнікаў, прыметнікаў, лічэбнікаў, займеннікаў 
і дзеясловаў. Зроблена выснова аб тым, што: 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 313 

Ужываюцца граматычныя формы, характэрныя для беларускай мовы ў 1920-я – 
пачатку 1930-х гг. (формы адзначаны «Беларускай граматыкай для школ» Б.А. 
Тарашкевіча). Пераважная большасць з іх бытуюць у гаворках паўночна-ўсходняга 
дыялекту сучаснай беларускай мовы. 

1. Гэта формы назоўнікаў: 
– сябра, паэта (варыянтныя формы назоўнікаў мужчынскага роду са склонавымі 

канчаткамі, уласцівымі мастацкаму стылю сучаснай літаратурнай мовы); 
– сьведкай (агульны род), у сучаснай беларускай мове гэтая форма дыялектная; 
– (каля) століку, (міма) гораду, (у) дусе (роднага і меснага склонаў адзіночнага ліку 

2-га скланення назоўнікаў мужчынскага роду з асновай на зычны, што не адпавядае 
сучаснай норме); 

– (аб) Раману, (у) дусе (меснага склону адзіночнага ліку назоўнікаў мужчынскага 
роду 2-га скланення з асновай на зычны, гэта адступленне ад сучаснай літаратурнай 
нормы);  

– гаспадаром, палём (давальнага склону множнага ліку назоўнікаў мужчынскага і 
ніякага роду 2-га скланення з асновай на зычны, для сучаснай літаратурнай нормы гэта 
не характэрна – дыялектызм); 

– (у) туманох, (па) жытох (меснага склону множнага ліку назоўнікаў 
мужчынскага і ніякага роду 2-га скланення, у сучаснай беларускай мове формы 
ўжываюцца ў гаворках); 

– вачом, вачмі, (у) вушох (давальнага і творнага склонаў множнага ліку назоўніка 
ніякага роду вока і меснага склону множнага ліку назоўніка ніякага роду вуха, з 
сучаснага пункту гледжання формы дыялектныя); 

– далечай, споведзяй (творнага склону адзіночнага ліку назоўнікаў жаночага роду 
3-га скланення з асновай на зычны, гэта дыялектныя формы). 

2. Гэта таксама формы прыметнікаў: 
– пастуховая, сястрыныя (прыналежныя прыметнікі пад уплывам якасных 

утвараюць поўную форму, ужываюцца ў мастацкім і гутарковым стылях). 
3. А таксама формы лічэбнікаў: 
– пяцёх (гадоў), дзесяцёх (хвілін) (роднага склону лічэбнікаў пяць, дзесяць, з 

сучаснага пункту гледжання формы дыялектныя); 
– пяцьма (гадамі) (творнага склону лічэбніка пяць, дыялектная форма); 
– чацьверты (названы парадкавы лічэбнік у сучаснай літаратурнай мове ўжываецца 

ў мастацкім стылі). 
4. Ужываюцца граматычныя формы займеннікаў, нарматыўныя ў 1920-я – пачатку 

1930-х гг.: 
– тэй (дарогай), тэю (фіранкай), (аб) тэй (жаночага роду, творнага і меснага 

склонаў адзіночнага ліку ўказальных займеннікаў, гэта дыялектныя формы); 
– (да) аднэй, (адна) аднэй, аднэй (справаю) (роднага, давальнага і творнага склонаў 

няпэўнага займенніка адна, утворанага ад лічэбніка ў выніку пранаміналізацыі, формы 
дыялектныя). 

5. Гэта таксама і формы дзеясловаў: 
– зірнець, сарвець (дзеясловаў 1-га спражэння 3-й асобы адзіночнага ліку з 

постфіксам -ць, характэрныя для беларускіх гаворак); 
– жывяцё, прызнаяцё (2-й асобы множнага ліку некаторых дзеясловаў з націскной 

часткай канчатка -цё, пералічаныя формы дыялектныя); 
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– грайма, хадзема (дзеясловаў загаднага ладу 1-й асобы множнага ліку з націскным 
постфіксам -ма, гэтыя формы дыялектныя і ўжываюцца ў мастацкім і гутарковым 
стылях сучаснай літаратурнай мовы); 

– палій, узьвійся (дзеясловаў загаднага ладу 2-й асобы адзіночнага ліку з суфіксам -
j, арфаграфічна -й, дыялектныя формы); 

– (быў) уліпшы, (была не) падняўшыся (значэнне прошлага часу дзеясловаў 
выражана спалучэннем асабовай формы дзеяслова быць і дзеепрыслоўя закончанага 
трывання на -шы, -ўшы, такія формы дыялектныя). 
Мяркуючы па мове твораў асобных пісьменнікаў, ужыванне некаторых 

граматычных форм у беларускай мове ў ХХ ст. уяўляе складаную неаднародную 
карціну. 
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АСПЕКТЫ МОЎНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ (ЛЕКСІКАЛОГІЯ) 

А. Асіпчук (Гродна, Беларусь) 
АДНАКАРАНЁВЫЯ АНТОНІМЫ-НАЗОЎНІКІ  

ЯК З’ЯВА АДЛЮСТРАВАНАЙ АНТАНІМІІ ПРЫМЕТНІКАЎ  
І ДЗЕЯСЛОВАЎ 

Антонімы-назоўнікі, як і іншыя антонімы, у залежнасці ад структуры падзяляюцца 
на дзве групы: аднакаранёвыя і рознакаранёвыя. Як сведчыць фактычны матэрыял, 
узяты з “Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы”, аднакаранёвыя (ці граматычныя) 
антонімы складаюць прыблізна 40 % (каля 540 пар) ад усёй колькасці прыкладаў 
антонімаў-назоўнікаў (≈ 1180 пар). 
У аднакаранёвых антонімах супрацьлеглыя значэнні кампанентаў антанімічнага 

рада выражаюцца не супрацьпастаўленнем каранёў, якія ў гэтым выпадку 
аднолькавыя, а супрацьпастаўленнем далучаных да іх афіксальных марфем. На думку 
В.А.Івановай, “у аднакаранёвых антонімах адносіны супрацьлегласці ўзнікаюць у 
выніку словаўтваральнага працэсу, што вядзе да сумяшчэння семантычных і 
словаўтваральных сувязей” [Иванова 1982, с. 127]. 
Утваральнай базай для аднакаранёвых антонімаў-назоўнікаў служаць назоўнікі, 

прыметнікі, дзеясловы. Прычым, як сцвярджае Л.А.Новікаў, “значна бяднейшая ў 
аднакаранёвых назоўніках уласная, “неадлюстраваная “антанімія” [Новиков 1973, с. 
179]. 
Засяродзім увагу на аднакаранёвых антонімах-назоўніках, утвораных ад 

прыметнікаў і дзеясловаў. “Большая частка антонімаў-назоўнікаў з’яўляецца прамым 
адлюстраваннем антаніміі гэтых часцін мовы” [Новиков 1973, с. 177]. 
Так, супрацьлеглае значэнне аднакаранёвых антонімаў-назоўнікаў, утвораных ад 

прыметнікаў, залежыць ад прыстаўкі, якая далучаецца да аднаго з кампанентаў 
антанімічнага рада і надае яму супрацьлеглы сэнс. Самымі пашыранымі ў гэтым 
выпадку з’яўляюцца прэфіксы не- (ня-), без- (бяз-). Напрыклад: ветлівасць – 
няветлівасць (ад ветлівы – няветлівы), вопытнасць – нявопытнасць (ад вопытны – 
нявопытны), дакладнасць – недакладнасць (ад дакладны – недакладны), законнасць – 
беззаконнасць (ад законны – беззаконны), карыслівасць – бескарыслівасць (ад 
карыслівы – бескарыслівы), духоўнасць – бездухоўнасць (духоўны – бездухоўны), 
душэўнасць – бяздушнасць (ад душэўны – бяздушны) і пад. 
Адлюстраваную антанімію ўяўляюць антонімы-назоўнікі, утвораныя ад 

аднакаранёвых прыметнікаў, якія, у сваю чаргу, утварыліся пры дапамозе прэфіксаў і 
суфіксаў. Напрыклад: адаронасць – бяздарнасць (ад адароны – бяздарны), 
абмежаванасць – бязмежнасць (думак, пачуццяў) (ад абмежаваны – бязмежны), 
набожнасць – бязбожнасць (ад набожны – бязбожны), дапушчальнасць – 
недапушчальнасць (ад дапушчальны – недапушчальны) і г.д. 
Аднакаранёвыя аддзеяслоўныя антонімы-назоўнікі, як паказвае фактычны 

матэрыял, – вельмі пашыраная з’ява ў лексічнай сістэме беларускай мовы. 
“Аднакаранёвыя дзеяслоўныя антонімы ўтвараюць найбольш разгалінаваную сістэму, 
таму што дзеяслоў валодае самым большым арсеналам антанімічных прыставак” 
[Новиков 1973, с. 161]. 
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З прааналізаваных аднакаранёвых антонімаў-назоўнікаў, якія ўяўляюць сабой 
адлюстраваную антанімію адпаведных дзеясловаў, выразна вылучаюцца два 
структурна-марфалагічныя тыпы: 

1) назоўнікі, што ўяўляюць сабой нульсуфіксальныя аддзеяслоўныя асновы, у якіх 
адносіны антанімічнасці рэалізуюцца за кошт супрацьлеглых па значэнні прыставак 
адпаведных дзеясловаў. Напрыклад: увоз – вываз (ад увозіць – вывозіць), удых – выдых 
(ад удыхаць – выдыхаць), прылёт – адлёт (ад прылятаць – адлятаць), уваход – выхад 
(ад уваходзіць – выходзіць), недакорм – перакорм (ад недакарміць – перакарміць) і г.д.; 

2) назоўнікі, якія з’яўляюцца аддзеяслоўнымі ўтварэннямі з супрацьлеглымі 
прэфіксамі і аднолькавым суфіксальным афармленнем: завязванне – развязванне (ад 
завязваць – развязваць), выйгрыш – пройгрыш (ад выйграць – прайграць), зборка – 
разборка (ад збіраць – разбіраць), наступленне – адступленне (ад наступаць – 
адступаць), удыханне – выдыханне (ад удыхаць – выдыхаць) і інш. 
Такім чынам, значэнне антанімічнасці ў аднакаранёвых назоўніках узнікае на 

аснове карэляцыі супрацьлеглых па сэнсу прэфіксаў тых дзеясловаў, на базе якіх 
утварыліся адпаведныя антонімы-субстантывы. Іншыя марфемы членаў антанімічнага 
рада не прымаюць удзел у гэтым працэсе. 
Аналіз фактычнага матэрыялу дае падставу сцвярджаць, што ўзнікненне 

аднакаранёвых антонімаў-назоўнікаў ад прыметнікаў і дзеясловаў адбываецца 
прэфіксальным і прэфіксальна-суфіксальным спосабамі. 
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І. Ашчарук (Гомель, Беларусь) 
ФУНКЦЫЯ СТВАРЭННЯ ГРАДАЦЫІ Ў ТЭКСТАХ  

ЯКУБА КОЛАСА 
У моватворчасці Якуба Коласа фразеалагічныя адзінкі адыгрываюць значную ролю 

пры стварэнні стылістычных эфектаў. Выкарыстанне фразеалагізма ў той ці іншай 
функцыі дапамагае аўтару будаваць стылістычныя эфекты. Стылістычныя функцыі 
фразеалагізмаў шматлікія і разнастайныя. Адны з іх узуальныя, уласцівыя ўсім 
фразеалагізмам, другія – аказіянальныя, характэрныя фразеалагізмам у іх 
суаднесенасці з кантэкстам. Сутнасць індывідуальна-аўтарскіх функцый заключаецца ў 
тым, што фразеалагізмы садзейнічаюць стварэнню сатырычнага эфекту, служаць 
сродкам маўленчай характарыстыкі персанажа, з’яўляюцца крыніцай узнікнення 
градацыі. Звернемся да функцыі стварэння градацыі, калі назіраецца “паслядоўнае 
нагнятанне ці, наадварот, паслабленне параўнанняў, вобразаў, эпітэтаў, метафар і 
іншых вобразных сродкаў мастацкай мовы” [Квятковский 1966, с. 92].  
Да пытання вывучэння градацыі звяртаецца Е.В. Клюеў. Ён вылучае градацыю-

клімакс, ці проста клімакс (грэч. klimaks – лесвіца), сутнасць якой ў “паслядоўным 
пашырэнні значэнняў паняццяў, якія ідуць адно за другім, – або саміх па сабе, або ў 
складзе адпаведных сінтаксічных структур. Ажыццяўленне гэтай працэдуры 
заключаецца ў паслядоўным ўзыходжанні ад прыватнага да агульнага, прычым 
паслядоўнасць крокаў не павінна парушацца”. Адваротная з’ява – антыклімакс – 
прадугледжвае паслядоўнае звужэнне паняцця. “Рух пры антыклімаксе адбываецца ў 
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процілегы бок: шляхам паступовага пераўтварэння агульнага паняцця ў больш 
прыватныя” [Клюев 1999,   с. 203-204]. 
Як бачым, усе прыведзеныя азначэнні зводзяцца да вызначэння фразеалагічнай 

градацыі, як паслядоўнага пашырэння ці звужэння семантыка-стылістычнага значэння 
фразеалагізма.  
Існуе некалькі спосабаў стварэння ўзыходнай градацыі. Выбар таго ці іншага 

спосабу абумоўлены стылістычнымі мэтамі і задачамі аўтара. Разгледзім гэтыя 
спосабы . 

1. Узыходная градацыя ўзнікае ў выніку выкарыстання ўслед за блізкім па значэнні 
словам або спалучэннем слоў фразеалагізма, які з’яўляецца багацейшым у сэнсавых 
адносінах за папярэдняе слова. Напрыклад, у трылогіі “На ростанях” градацыя ўзнікае 
ў дыялагічным маўленні (размова Янкі Тукалы і Андрэя Лабановіча), калі ўслед за 
першым гаворачым другі ўжывае фразеалагізм, які нясе на сабе большую 
стылістычную нагрузку, чым папярэдняе нейтральнае слова: – Гэта напэўна святы 
Мікалай памыліўся і замест цябе мяне пакараў. – Ён яшчэ, глядзі, і мне каб фефару не 
задаў. Чорт яго, брат, ведае (т. 9,    с. 261) [3]. Як бачым, семантычна фразеалагізм 
задаць фефару ‘сурова пакараць каго-н., расправіцца з кім-н., звычайна даючы адчуць 
сваю сілу, уладу’ (ФСМТЯК, с. 582) [4] адрозніваецца ад нейтральнага дзеяслова 
пакараць.  

2. Нагнятанне адбываецца, калі значэнне фразеалагізма канкрэтызуецца выразамі, 
якія надзелены эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўкай, што садзейнічае найбольш 
поўнай характарыстыцы адносін гаворачай асобы да пэўных з’яў рэчаіснасці. У 
трылогіі “На ростанях” прыём стварэння градацыі дапамагае выявіць душэўны стан 
Лабановіча, яго патаемныя думкі і жаданні: – Разгарні крылле, рушся з месца, ляці на 
прастор, жыві, як толькі ты здолен жыць (т. 9, с. 258). Такое ўжыванне 
фразеалагізма павышае экспрэсіўны бок выказвання.  
Часта функцыю градацыі выконваюць фразеалагічныя адзінкі, якія надзелены 

ацэначнасцю. Напрыклад: Рана ўстанеш – дыхнуць нечым, Проста вешай хоць абух 
(т. 1, с. 264). Выкарытанне фразеалагізма хоць абух вешай ‘нязносна душна, няма чым 
дыхаць (пра цяжкае, нясвежае паветра ў памяшканні)’ (ФСМТЯК, с. 24), які змяшчае ў 
сабе сему ўзмацняльнасці значэння нязносна, побач з семантычна тоесным свабодным 
словазлучэннем надае выказванню экспрэсіўна-ацэначнае гучанне. 

3. Адзін са спосабаў стварэння градацыі – ужыванне побач з фразеалагізмам 
сінанімічнай яму фразеалагічнай адзінкі. Напрыклад: Але непрыметна з’ехаў ён 
[Мікола Зязюльскі] на бзік, адышоў на задні план, страціў пашану і былую справу (т. 
9, с. 212), дзе сэнс фразеалагічнай адзінкі удакладняецца, адбываецца актуалізацыя 
фразеалагізма. Сінанімічныя фразеалагізмы з’ехаць на бзік, адысці на задні план і 
свабодныя словазлучэнні страціць пашану і былую славу ўтвараюць рад аднародных 
членаў сказа (аднародных выказнікаў). Узмацненне стылістычнага значэння 
неадабрэння, нават асуджэння дапамагае выкарыстанне побач фразеалагізмаў-
сінонімаў бібікі біць, ганяць сабак па вуліцы: Годзе, брат, табе бібікі біць, ганяць 
сабак па вуліцы, пара і за навуку! – Апошнія словы бацька сказаў да Міхася (т. 4, с. 
238).  

4. Адзін з прыёмаў стварэння градацыі – разгортванне метафарычнага кантэксту на 
вобразнай аснове фразеалагізма. Адразу два індывідуальна-аўтарскія фразеалагізмы, 
скарыстаныя аўтарам ў паэме “У пушчах Палесся” сталі асновай для пабудовы і 
пераасэнсавання ўсяго выказвання: [Бусыга:] Запраўляе ж і канаводзіць усім 
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бальшавіцкім збродам нейкі Жыбуль. Яго павуцінаю аблытаны ўсе вёскі. [Крулеўскі:] 
Разблытаць і вымесці, пане паручніку, усю павуціну, а павука на агні спаліць (т. 10, с. 
97). У прыведзеным кантэксце фразеалагізмы павуцінаю аблытаць ‘падпарадкаваць 
свайму ўплыву, уздзеянню, сіле аўтарытэту’ (ФСМТЯК, с. 377) і разблытаць і вымесці 
павуціну ‘пазбавіць каго-н. чыйго-н. уплыву, уздзеяння, сілы аўтарытэту’ (ФСМТЯК, с. 
377), а з імі і ўвесь кантэкст успрымаюцца з прамым значэннем слоў. Эфект нагнятання 
ўзмацняецца шляхам выкарыстання побач аданакаранёвых слоў (павук, павуціна). 

5. Нагнятанне вобразных сродкаў адбываецца, калі побач з фразеалагізмам 
выкарыстоўваецца аднатыпнае па структуры словазлучэнне (або сказ). Напрыклад, у 
паэме “Рыбакова хата” фразеалагізм губляць штаны пры сутыкненні з 
аднаструктурным свабодным словазлучэннем (раняць славу) адбываецца яго 
дэфразеалагізацыя, што надае выказванню камічную афарбоўку: Ужо і сам характар 
справы казаў за тое, што паны Раняць не будуць свае славы, хоць можа, згубяць і 
штаны (т. 7, с. 98).  

6. Стварэнню градацыі садзейнічае далучэнне да фразеалагізма слова свабоднага 
ўжывання: [Серадняк:] Такая катавасія, Аж пыл курыць і дым. Не жартачкі – 
калгасія, Падумаць ёсць над чым (т. 2, с. 36), дзе назоўнік дым, выкарыстаны побач з 
дзеяслоўным фразеалагізмам аж пыл курыць, павышае экспрэсіўнасць выказвання. 
Зыходная градацыя (размяшчэнне фразеалагізмаў у парадку памяншэння 

семантыка-стылістычнага значэння) ярка прадстаўлена ў паэмах пісьменніка. 
Напрыклад: На ўсе рукі хват Даніла, Спрытны хлопец і дужэц. Ростам – сажань, 
плечы – сіла, Адным словам, маладзец (т. 3, с. 12). 
Разнастайнасць спосабаў стварэння градацыі ў моватворчасці Якуба Коласа 

дазваляе разглядаць гэтую фігуру як адзін з індывідуальна-аўтарскіх прыёмаў 
ужывання фразеалагізмаў. Выкарыстанне таго ці іншага спосабу стварэння градацыі 
абумоўлена аўтарскай задумай, імкненнем зацікавіць чытача, закрануць яго думкі і 
пачуцці. 
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М. Бажкова (Мінск, Беларусь) 
СІНАНІМІЯ І АНТАНІМІЯ Ў СІСТЭМЕ БЕЛАРУСКАЙ ЭКАНАМІЧНАЙ 

ТЭРМІНАЛОГІІ 
Аднымі з важнейшых сістэмаўтваральных катэгорый лексічнай семантыкі 

семантычнага поля і лексіка-семантычнай групы з’яўляюцца сінанімія і антанімія. Для 
добра ўпарадкаваных тэрмінасістэм сінанімія – не тыповая з’ява. Яе праяўленне ў 
тэрміналогіі многія вучоныя кваліфікуюць як з’яву адмоўную, сцвярджаючы, што для 
тэрмінасістэмы павінна быць характэрна ўзаемаадназначная адпаведнасць паміж 
тэрмінам і паняццем. Аднак у навуковай, тэхнічнай і іншых тэрмінасістэмах сінанімія, 
як і дублетнасць і варыянтнасць, усё ж існуе. 
Звернемся да беларускай эканамічнай тэрміналогіі, якая пачала фарміравацца ў 20-

я гг.ХХ ст. Для лексіка-семантычнай арганізацыі беларускай эканамічнай тэрміналогіі 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 319 

гэтага перыяду былі характэрны сінанімія і варыянтнасць, паколькі ў працэсе 
станаўлення тэрмінасістэмы адбываўся пошук лепшага тэрміна. Так, на старонках 
слоўнікаў сустракаюцца сінанімічныя рады тыпу : вартасьць – кошт – каштоўнасьць – 
цэннасць; выдатак – расход; гуртавая праца – супольная праца – колектыўная праца; 
даход – прыбытак; затрата – выдатак – наклад; падрахунак – падлік; сплата – 
узьмяшчэнне ; учот – падлік ; учотны – падлічальны і інш. 
У працэсе станаўлення сістэмы беларускай эканамічнай тэрміналогіі нельга было 

пазбегнуць і дублетнасці тэрмінаў, якая выражалася ў наяўнасці дублетаў-тэрмінаў 
уласнага і іншамоўнага паходжання, напрыклад: адкуп – арэнда, адкупнік – арандатар, 
гелда – біржа, заскарбаваньне – канфіскацыя, пазыкадаўца – крэдытар, 
перапродукцыя – перавытворчасьць, продуктар – вытворца, продукцыйныя сілы – 
вытворчыя сілы, продукцыя – вытворчасьць, прылады продукцыі – прылады 
вытворчасьці, таргоўля – гандаль, сродкі прадукцыі – сродкі вытворчасьці, суполка – 
коопэрацыя, увоз – імпорт і інш. У далейшым многія дублетныя рады распаліся.  
На старонках слоўнікаў 20-х гг . адлюстравана значная колькасць варыянтаў 

эканамічных тэрмінаў. Сярод варыянтаў сустракаюцца: фанетычныя (арэнда – ранда; 
арандар – рандар; ашчаднасьць – ашчэднасьць; балянс – баланс; банкір – банкер); 
марфалагічныя (коопэратыва – кааператыў); словаўтваральныя (арандар – 
арандатар – рандаўшчык; ашчада – ашчаднасьць; вытвор – вытворчасьць; мена – 
памена – менка; пазычкадавец – пазычальнік – пазыкадаўца; рахаўнік – рахункавод; 
самакіраванне – самакіраўніцтва). Паступова ў працэсе ўдасканалення беларускай 
эканамічнай тэрміналогіі многія варыянты тэрмінаў выходзяць з ужывання. Такім 
чынам, у тэрміналагічных і перакладных слоўніках 20–30-х гг. беларуская эканамічная 
тэрміналогія вызначаецца наяўнасцю сінонімаў, дублетаў і варыянтаў тэрмінаў, што 
адпавядае пэўнаму перыяду гістарычнага развіцця мовы, калі інтэнсіўна адбываецца 
пошук адпаведных тэрмінаў. 
Антанімія, як і сінанімія, з’яўляецца адной з важнейшых сістэмаўтваральных 

катэгорый лексікі ўвогуле і ўласціва тэрміналогіі ў прыватнасці [Панько 1975, с.37–
43]. В.П.Даніленка адзначае, што “з’ява антаніміі, якая праяўляецца ў існаванні слоў з 
супрацьлеглым значэннем, у тэрміналогіі прадстаўлена ледзь не шырэй, чым у 
агульналітаратурнай мове” [Даниленко 1971, с. 25]. Адносіны антаніміі ўтвараюць 
шматпланавую сістэму супрацьпастаўленняў у слоўніку мовы, тым самым істотна яе 
ўпарадкоўваючы. Наяўнасць антонімаў ў лексіцы абумоўлена тым, што ў выніку 
інтэлектуальнай дзейнасці чалавек супрацьпастаўляе з’явы ці прыметы аб’ектыўнага 
свету. Мысліцельнае супрацьпастаўленне рэалізуецца ў маўленні праз 
супрацьпастаўленне слоў, якія абазначаюць гэтыя рэаліі. 
З’явы антаніміі ў агульналітаратурнай мове і ў мове навукі маюць шмат агульнага і 

істотна не адрозніваюцца адна ад адной. Антанімічнасць выступае як асаблівая 
характарыстыка лексічнага значэння слова, як спецыфічнае моўнае адлюстраванне 
супрацьлегласцей у прадметах і з’явах навакольнай рэчаіснасці. Асэнсаванне такой 
супрацьлегласці дапамагае дакладней вызначыць узаемасувязь слоў і іх месца ў 
лексічнай сістэме мовы. 
У тэрміналогіі рэалізуюцца два тыпы антаніміі: 1) лексічная антанімія, калі тэрміны 

маюць розныя каранёвыя марфемы і ствараюцца дзякуючы розным лексемам з 
супрацьлеглым паняццем; 2) словаўтваральная антанімія, калі тэрміны маюць 
аднолькавы корань, але адрозніваюцца пэўным тэрмінаэлементам. 
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Антанімічныя пары ў эканамічнай тэрміналогіі можна падзяліць паводле 
структуры і паводле зместу. Паводле структуры антанімічныя пары падзяляюцца на 
аднакаранёвыя і рознакаранёвыя. Антанімічнасць у аднакаранёвых парах узнікае, як 
правіла, у выніку далучэння да аднаго з тэрмінаў прэфіксаў сваямоўнага або 
інтэрнацыянальнага характару са значэннем супрацьлегласці (прэфіксы не-, без-(бес-
), дэ-, рэ-): прыбытковы – беспрыбытковы, стратны – бясстратны, манапалізацыя 
– дэманапалізацыя, манетызацыя – дэманетызыцыя, прыватызацыя – 
рэпрыватызацыя, планавая вытворчасць – бяспланавая вытворчасць, трывалая 
валюта – нетрывалая валюта..  
У адрозненне ад аднакаранёвых антонімаў, характэрнай асаблівасцю 

рознакаранёвых тэрмінаў-антонімаў з’яўляецца тое, што іх антанімічнасць 
выражаецца ў супрацьпастаўленні семантыкі каранёў. Да ліку рознакаранёвых 
адносяцца наступныя пары эканамічных тэрмінаў: занятасць – беспрацоўе; 
прыбытак – страта; экспарт – імпарт; попыт – прапанова; прадавец – пакупнік, 
купля – продаж; крэдытор – дэбітор, а таксама назоўнікі-кампазіты, у структуры 
якіх сэнсавую супрацьлегласць суадносных паняццяў выражае другі кампанент: 
авансадаўца – авансаатрымальнік. 
Рознакаранёвыя антонімы ў эканамічнай тэрміналогіі могуць выражацца як адным 

словам, так і спалучэннем слоў, напрыклад: эканамічная адсталасць – эканамічны 
ўздым, спад вытворчасці – пад’ём вытворчасці, буйны капітал – дробны капітал, 
буйны прадпрыемец – дробны прадпрыемец, уласнасць прыватная – уласнасць 
агульная, праца абстрактная – праца канкрэтная, рынак зшешні – рынак унутраны.  
Да камплементарных антонімаў адносяцца пары слоў, якія абазначаюць 

несумяшчальныя паняцці, паміж якімі няма прамежкавых, сярэдніх членаў. 
Сцвярджэнне значэння аднаго з іх раўназначна адмаўленню значэння другога. Да ліку 
такіх антанімічных апазіцый належаць наступныя пары эканамічных тэрмінаў: увоз – 
вываз, экспарт – імпарт, купля – продаж, даход – расход, уласнасць прыватная – 
уласнасць агульная, праца абстрактная – праца канкрэтная, рынак зшешні – рынак 
унутраны. 
Тэрмінаадзінкі, якія знаходзяцца ў адносінах супрацьлегласці ў межах 

тэрмінасістэмы эканомікі, могуць не з’яўляцца антонімамі з пункту гледжання 
літаратурнай мовы: вытворчасць – спажыванне, продаж аптовы – продаж рознічны, 
прадавец – пакупнік, камандная эканоміка – рыначная эканоміка, цэны свабодныя – 
цэны фіксаваныя, комплекснае развіццё эканомікі – аднабокае развіццё эканомікі. 
Як відаць з прааналізаванага матэрыялу, сінанімія і антанімія існуюць ў межах 

беларускай эканамічнай тэрміналогіі, з’яўляючыся важнейшымі 
сістэмафарміруючымі катэгорыямі. 
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М. Бура (Мінск, Беларусь) 
МЕТАФАРА Ў БЕЛАРУСКАМОЎНЫМ 

МОЛАДЗЕВЫМ ЖАРГОНЕ  
Жаргонная метафара ў беларускамоўным моладзевым жаргоне выступае як сродак 

рэалізацыі эстэтычнага моўнага прыёму “знезвычаення”80. Імкненне да незвычайнасці, 
якая з’яўляецца гарантам адноснай замкнутасці і адасобленасці, адлюстроўваецца не 
толькі ў маўленні моладзі, яно ахоплівае ўсе сферы моладзевай субкультуры: ад 
стварэння іміджу да стварэння мастацкіх і музычных твораў. Але мова мова моладзі – 
гэта найбольш прыдатная глеба для рэалізацыі прыёму “знезвычаення”. А метафара 
хутчэй і экзатычней за астатнія спосабы дасягнення моўнай адасобленасці дазваляе 
“самаідэнтыфікавацца моўцу ў адносна замкнутай сацыяльнай групе” [Химик 2000, с. 
89], якой характэрна карпаратыўнасць. Па некаторых дадзеных метафара ўвогуле 
складае каля паловы ўсіх рэалізацый прыёму “знезвычаення” ў моўных субстандартах 
[Грачев 1997, с. 61]. 

 Адным з папулярнейшых беларускамоўных выданняў для моладзі з’яўляецца 
часопіс “Студэнцкая думка”(“CD”), які змяшчае артыкулы на розныя тэмы, мае 
сучасны арыгінальны дызайн. Гэта выданне арыентуецца перш за ўсё на заходнія life-
style-часопісы, таму тэматычны рубрыкатар мае тыповыя раздзелы: мода, поп-культура 
і стыль жыцця гарадскіх актывістаў ад 18 да 25 гадоў. Жаргонная лексіка “СD” – яркі 
сродак выражэння карпаратыўнага стылю моладзі, арыентацыі маўлення на “сваіх” у 
адрознінне ад “чужых”, “знезвычаення” маўлення.  
У беларускім моладзевым жаргоне, як і ў любым іншым дыскурсе, метафарызацыя 

звязана з пераасэнсаваннем агульнаўжывальнага нейтральнага слова і прадугледжвае 
ўлік яго ўнутранай формы, зыходнай семантыкі, якая стварае выразны вобраз і 
забяспечвае экспрэсіўную ацэнку суб’екта метафарычнага параўнання. Мадэль 
узнікнення жаргоннай метафары грунтуецца на супастаўленні несупастаўляльнага, 
паяднанні немагчымага, сутыкненні метафарычнага значэння другаснай намінацыі з 
першаснай семантыкай “вобразнага прататыпу” [Химик 2000, с. 88]. 
Асаблівасць так званай нізкай, жаргоннай, метафары заключаецца ў тым, што 

абедзве яе функцыянальныя разнавіднасці – намінацыя і характарызацыя – валодаюць 
рознай ступенню экспрэсіўнасці і ацэначнасці. Метафарычная намінацыя як “прыём 
утварэння новага слова са старога лексікону” [Арутюнова 1998, с. 358] дастаткова 
актыўна выкарыстоўваецца ў беларускім моладзевым жаргоне для “перанамінацыі” 
таго ці іншага адметнага месца. Большасць такіх метафар-намінацый мае матываваны 
характар: “Семантычны перанос прадугледжвае падабенства паміж кампанентамі 
зместу метафары і зместу зыходнага слова” (суб’екта параўнання) [Скляревская 1992, 
с. 48]: Каракаціца – назва выставачнага цэнтра “ЭкспаБел” (па форме); Саркафаг, 
Маўзалей – назвы Палаца Рэспублікі (па форме і па колеры), Чарнільніца – назва 
Палаца мастацтва (па колеры), Кукурузы – назва дамоў па вул. Харужай (па форме) і 
інш. 
У сваю чаргу метафара-характарызацыя служыць для экспрэсіўнага вобразнага 

перайменавання агульнавядомых паняццяў з актывізацыяй асаблівага жаргоннага 
“знезвычаення” – зніжальнага, часта вульгарнага, што залежыць ад камунікатыўна-

                                                   
80 Рускаму тэрміну «остранение» В.Шклоўскага беларускі адпаведнік знезвычаенне прапанаваны праф. А.Я. 
Міхневічам. 
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ацэначных мэт моўцы: Мутнае вока – кавярня ў доме Мастака (з-за адсутнасці 
цвярозых наведвальнікаў), Царскае сяло – назва прэстыжнага раёна ў цэнтры горада. 
Дзве асноўных функцыі метафары – намінацыя і характарызацыя – складаюць адну 

яе дамінантую функцыю: прагматычную, што тлумачыць асаблівую эмацыянальнасць, 
характэрную для метафар, бо камунікант сам вызначае вобраз параўнання. Дзякуючы 
гэтаму рэалізуецца прыём “знезвычаення” і ўтвараюцца тыповыя для жаргонных 
адзінак модусы экспрэсіўнасці, якія характарызуюць суадносіны паміж суб’ектам і 
вобразам метафарычнага параўнання:  1) зніжэнне; 2) узмацненне, 3) іронія. 

  Найбольш паслядоўнай у беларускім моладзевым жаргоне з’яўляецца тэндэнцыя 
да зніжэння, якое дасягаецца звычайнай метафарычнай трансфармацыяй назваў 
аб’ектаў “зверху ўніз”. Напрыклад, ад агульнапрынятых назваў аб’ектаў да грубавата-
фамільярных: Кішка – назва перахода са ст.м. Кастрычніцкая на ст.м. Купалаўская, 
Труна – назва Палаца Рэспублікі. 
Традыцыйным для жаргоннай метафары з’яўляецца і модус узмацнення, які 

тлумачыцца жаданнем моладзі як мага ярчэй і экзатычней выказаць сваю думку, 
уклаўшы максімальную эмацыянальную напружанасць у сваё выказванне: Панікоўка – 
назва парку каля Купалаўскага тэатра (назва паходзіць ад фантана – фігура хлопчыка з 
лебедзем як асацыяцыя з Панікоўскім і гуссю), Тэлевізар – назва кавярні “Батлейка” 
(яна з усіх бакоў шкляная). 
Іронія мае шырокі дыяпазон жартоўных канатацый. Дз.С Ліхачоў, калі гаварыў пра 

камічнае ў аргатычнай лексіцы, падкрэсліў, што “дасціпнасць аргатычнага слова ў 
значнай колькасці сцерлася ў працэсе доўгага выкарыстання. Гэта не жарт, а намёк на 
жарт, не смешнае, а знак смешнага” [Лихачев 1964, с. 316]. Наяўнасць модуса іроніі 
звязваецца з асаблівасцямі псіхічнага развіцця моладзі: імкненнем да расквечвання 
маўлення: Пуп зямлі – назва цэнтра-помніка на Кастрычніцкай плошчы, Падкова – 
назва дома на вул. Каліноўскага (па форме), Даляр – назва дома па вул. Кульман (па 
форме), Шайба – назва начнога клуба WestWorldClub, Асліныя вушы – назва будынкаў 
на перакрыжаванні вуліц Сурганава і Акадэмічнай.  
У аснове жаргоннай метафары закладзена паслядоўная тэндэнцыя да супастаўлення 

несупастаўляльнага, у ёй так ці інакш прысутнічае прыхаваная антытэза ў шырокім яе 
разуменні: супрацьпастаўленне моўнаму узусу, моўнаму стандарту, логіцы, этычным і 
эстэтычным нормам. Яўная ці прыхаваная антытэза, ці “модус фіктыўнасці” [Телия 
1988, с. 51], азначае для моўцы неабходнасць балансаваць паміж стэрэатыпнасцю 
метафары, каб яе разумелі, і навізной параўнання, каб яна “працавала”. Жаргонная 
метафара – гэта асноўны сродак “знезвычаення” намінацый і самы даступны спосаб 
рэалізацыі крэатыўнага патэнцыялу маўлення моладзі. 
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М. Бурміч (Гомель, Беларусь) 
АНАДЫПЛОЗIС I ЯГО СТЫЛIСТЫЧНАЯ РОЛЯ Ў  

ПАЭТЫЧНЫМ МАЎЛЕННI 
Анадыплозiс (ад грэч. аnadiplon – падвоены) – стылiстычная фiгура, сутнасць якой 

заключаецца ў паўтарэннi слова цi спалучэння слоў, якiя стаяць у канцы якой-небудзь 
сiнтагмы, а затым у пачатку наступнай. Гэта адзiн з самых старажытных тыпаў 
паўтору. Антычныя аўтары падаюць наступныя дэфiнiцыi гэтага стылiстычнага сродку, 
якi ў рыторыках атрымаў назву стык або эпанастрафа: “Часам апошняе слова першай 
фразы з`яўляецца ў той жа час першым – другой” (Квiнтылiян) альбо “Эпанастрафа 
атрымлiваецца тады, калi канец аднаго калона робяць пачаткам другога” [Гермаген 
1990,с.283]. Да сённяшняга часу азначэнне тэрмiна “анадыплозiс” не прыцярпела 
iстотных змен. Адзiнае, што змянiлася – гэта назва. Сучаснасць прынесла шмат новых 
сiнанiмiчных тэрмiнаў: кантактны паўтор, ланцуговы паўтор, палiлогiя i рэдуплiкацыя. 
Мы будзем прытрымлiвацца назвы “анадыплозiс”, так як яна найбольш часта 
сустракаецца ў навуковай лiтаратуры. 
Пра анадыплозiс многiя гавораць як пра падхват. Але, на наш погляд, такое 

сцверджанне наўрад цi правiльнае, паколькi падхватам у чыстым выглядзе з`яўляецца 
гiбрыд фiгуры дабаўлення – дыяфара, пабудаваная на падабенстве i тоеснасцi. 
Анадыплозiс жа павiнен ужывацца ў групе лакалiзаваных паўтораў. Мiж тым, дыяфару 
часта блытаюць з анадыплозiсам, i гэта не дзiўна, бо структурна яны блiзкiя. “Аднак, – 
адзначае Я. Клюеў, – структурная блiзкасць памiж анадыплозiсам i дыяфарай узнiкае 
толькi ў тых выпадках, калi канец аднаго сегменту паўтараецца ў пачатку наступнага. 
Для дыяфары гэта не так важна” [Клюев 1999, с.243]. Мы поўнасцю згодны з такой 
пастаноўкай пытання, таму што слова цi група слоў, якiя паўтараюцца, могуць 
знаходзiцца ў любым месцы. 
Аналiз фонда паэтычных твораў дазваляе зрабiць вывад, што анадыплозiс 

з`яўляецца самай адметнай асаблiвасцю кампазiцыi беларускiх вершаў. Дзякуючы яму 
ўсе радкi ў творы рытмiка-iнтанацыйна i арганiчна знiтаваны, iдэйна-вобразна i 
эмацыянальна ўзаемазвязаны: Звiняць i нас клiчуць нiбыта на штурм! На штурм 
самавольства, знявагi i крыўды («Паручнiк-нявольнiк”), Зойдзе да суседа – не 
адмовiць, Не адмовiць i любы шафёр (“Падзенне”), Ты схавала нягоды ўсе нашы, 
Нашы мукi i горкую злосць (“Таймыр”) [ П. Пруднiкаў ]; I мяне пацягнула ў поле. 
Поле! А ты чыё? (“Ульяна Фёдараўна”), Памiраць не час, Не час. Дзе той рай? (“Дзед 
i рай”), I ўжо на ёй, На ёй – лiсткi i павуцiнкi (“На дрэвах не вiдаць”) [ Ул. Дзюба] ; Iх 
вочы пасiвелыя крычаць, Крычаць асiрацелыя iх вочы (“На замкавай гары”), Што 
толькi ёсць адно святло, Святло разлiвiстае снегу (“Над белаю Руссю”) Быў гаманкi 
ён, нiбы кiрмаш, Кiрмаш распараны, дзiўны (“Мёртвы сезон”), I вось пачынаецца, 
Пачынаецца начное свята прыроды (“Гэта яшчэ не ноч”) [ А. Грачанiкаў ].  
Прыведзеныя прыклады дэманструюць высокi прафесiяналiзм у выкарыстаннi 

фiгур. Анадыплозiс, якi ўжываюць аўтары, мае далёкую сэнсавую перспектыву, 
паколькi ўяўляе сабой поўнае адлюстраванне. На гэтых прыкладах добра бачны i 
асноўныя асаблiвасцi фiгуры: яна не здольна “заразiць падабенствам увесь сказ альбо 
вершаваныя радкi – толькi па прычыне падабенства частак. Наўмысная аднастайная 
пабудова суседнiх канструкцый не павiнна падвяргацца крытыцы па прычыне 
семантычнага эфекту анадыплозiса” [2, с.243]. 
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Ужыванне паэтамi анадыплозiса, на наш погляд, не носiць выпадковы характар, а 
тлумачыцца патрабаваннем рытма, узаемасувяззю з iншымi прыёмамi стварэння 
выразнасцi, самiм зместам паэтычнага твора. Важна адзначыць, што размяшчэнне 
элементаў анадыплозiса вызначае архiтэктонiку ўсяго твора. Рытмiка- iнтанацыйная 
будова верша залежыць ад насычэння яго элементамi паўтору ( у нашым выпадку –
анадыплозiса ), ад чаго залежыць дынамiка раскрыцця зместу. У гэтым выпадку 
ўжыванне гэтай фiгуры дабаўлення раскрывае семантычныя магчымасцi твора. 
Упэўнiцца ў гэтым нам дапамогуць прыклады: Што прыйшло пасля атакi? Цiшыня. 
Цiшыня прыйшла такая (“Пасля атакi”), А вусны самi крыкнулi: – Пакiнь! Пакiнь, 
таварыш! Хопiць успамiнаў (“Песня”), I раптам сэрца сцiснецца: шкада, Шкада 
закутак гэтакi пакiнуць (“Асенняе рэха”), Ты спяшаўся дамоў? Дамоў, як з касою 
прайшоўся б ён пожняй! Да Прапойска яму цi дабегчы? Цi дабегчы да тых дарог 
(“Паданне пра салдата”) [ К. Кiрэенка ]; Што потым будзе тут пасля! Пасля мяне – 
праз трыццаць – сорак... (“Бацькоўскi кут”), Прабачце мне... Да пабачэння! – Да 
пабачэння! – адказаў (“Iскрынка»), У срэбных кропельках расы! Расой намоклi 
чаравiчкi (“Купальскiя васiлькi”) [ Н. Гiлевiч ]. 
На першы погляд здаецца, што пры даслоўным паўторы слоў i спалучэнняў 

эмацыянальнасць радкоў павiнна аслабнуць. Узнiкае справядлiвае пытанне: “Навошта 
ўжываць аднолькавыя словы, хiба беларуская мова настолькi збяднелая ў сваiм 
лексiчным складзе, што не мае дастатковай колькасцi слоў для выражэння тых цi 
iншых з`яў?” Каб зняць пытанне аб вартасцi ўжывання анадыплозiса, прывядзем 
невялiкую iлюстрацыю: Калi ты нiкому-нiкому, Нiкому ў жыццi не трэба (“Асеннi 
вецер”) [ А. Грачанiкаў ]. Вiдавочна, што калi апусцiць пачатак сегмента ў другой 
частцы, змяняецца iнтанацыйнае афармленне радкоў, апускаецца лагiчны нацiск, якi як 
раз i прыпадае на выдзеленае слова. За кошт гэтага аслабляецца сувязь памiж часткамi, 
губляецца пауза на iх стыку. I тут на дапамогу прыходзiць анадыплозiс, пераважная 
арыентацыя якога менавiта на экспрэсiўную функцыю, на ўзмацненне i выдзяленне 
пэўных фрагментаў тэксту.  
Анадыплозiс шырока прадстаўлены ў вершаваных творах самага разнастайнага 

гучання: грамадзянскага i iнтымнага: Яшчэ мацней любiць зямлю! Любiць зямлю 
(“Вечар у полi”), I вам дабранач, Зося!... Дабранач, Зося!... Хай вас спiцца салодка (“А 
дзе ж тая крынiчанька?”), Салёныя рагi на вочы – дармо! Дармо, што займае дыханне 
(“Недзяленя”), I не стрымала слёз пры iм…А потым… А потым вёскай чутка 
паплыла («Заручыны»)[(Н. Гiлевiч]; I слёзы папросяцца з вачэй, – што ж, няхай… Хай 
плыняць («Паданне пра салдата»), Як наша, краiны не знойдзеш, Не знойдзеш ёй 
роўнай («У бацькавай хаце»), Збылiся адвечныя мары, Мары пра вольнае сонца 
(«Свята ўз`яднання»), З iх кузнi ўзяў i даў братам агонь, Агонь жыцця, каб шчасце 
адкаваць («Агонь») [ К. Кiрэенка]; А дзядзька Iван у адказ ёй: «Навошта, Навошта, 
калi мне пара дамоў» («У дзядзькi Iвана трухлявая хата»), Як дзiкiя галубы пырхнулi 
зоркi. Пырхнулi зоркi i ў небе расталi («Зоры спяваюць»), I рашылi яны: давайце 
паможам, Паможам любаму каралю памерцi («Кароль i вяльможы») [ А. Грачанiкаў]. 
Гэтыя прыклады – iлюстрацыя таго, як з дапамогай анадыплозiса фiксуецца ўвага 

на моўных знаках, упарадкаваных па эквiвалентнасцi. Прычым уласцiвасцi 
паведамлення набываюць уласцiвасцi кода, дзякуючы чаму упарадкаваныя структуры 
вылучаюцца як носьбiты дадатковага значэння.  
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Застаецца бясспрэчным i той факт, што ў кожным канкрэтным творы анадыплозiс 
выступае не асобна, а ў спалучэннi з iншымi фiгурамi. Усе яны арганiчна 
ўзаемазвязаны, адначасова выступаюць, у большай цi меншай ступенi, i як рытмiчныя, 
i як тэматыка-сэнсавыя, i як лексiка-стылiстычныя адзiнкi: Бачком – да каралеўскай 
спачывальнi, Да спачывальнi, як да спавядальнi (“Кароль i вяльможы”) (анадыплозiс 
удала спалучаецца з элiпсiсам), Але на рукi не хацела ўзяць мяне. I я крычаў, Крычаў, 
пакуль не замаўчаў... (“Крывавая балада”) (анадыплозiс i ўмаўчанне), Цi комiны ўсе 
дымяцца ўраннi, Дымяцца ўраннi цi ўсе яны? (“Снежная балада”) (анадыплозiс i 
рытарычнае пытанне), Вернецца бацька – на трох падзелiм, На трох падзелiм гора-
бяду... (“Урок арыфметыкi”)( анадыплозiс, элiпсiс, плеаназм, умаўчанне) [А. 
Грачанiкаў]; Мама! А краскi таксама, Таксама спяць ночкаю, мама? (“Пралеска”) 
(анадыплозiс, эпаналепсiс, рытарычны зварот, рытарычнае пытанне), Забiлi iх за мару 
аб жыццi – Жыццi на бацькаўшчыне, светлай, вольнай... (“Бацькаўшчына”) 
(анадыплозiс, асiндэтон, умаўчанне) [К. Кiрэенка]. 
З марфалагiчнага боку найбольш часта ўжываецца анадыплозiс, выражаны 

наступымi часцiнамi мовы: 
а) назоўнiкам: За смеласць i адвагу... Эйш, арол! “Арол”, мiж тым, зусiм арлом не 

чуўся (“Лодачкi”), Чуў... Гаварылi, што прапiснiкi... Прапiснiкi... З маёй каманды 
хлопцы! (“Паланез Агiнскага”) [Н. Гiлевiч]; Нават хуткаплынны час. Час штучных 
тавараў (“Школа танцаў”), Атрута-хуткасць? Хуткасць-зелле! (“Цыркачачка”) [А. 
Грачанiкаў]; I гэта падняло народ. Народ, якi нiколi голаў не схiляў (“Агонь”), 
Нарэшце на след, На след адрасата напала (“Пiсьмо”), Сёння агукае да працы, Працы 
на шчасце народа (“Памяцi песняра”), Шаптаў ён шчырыя словы, Словы аб краi сваiм 
. Дзяўчаты – звонкiя песнi, Песнi Радзiмы пяюць (“Заслонаў”), Кожны ведаў – гэта 
школа! Школа! Вось чаго чакала наша дзеўчынка з сябрамi (“Алёнчына школа”) [К. 
Кiрэенка]; 
б) дзеясловам: А Настачка ўстала? Устала i – знiкла (“Не хварэй”) [Н. Гiлевiч]; 

Таксiст мяне вёз ды сказаў мне:”Злазьце! Злазьце, сказаў мне, iдзiце пяшком” 
(“Новыя мiкрараёны”), З галадухi i ён спатыкаўся, Сляпы, лiсты пахаванкi нёс, Нёс i 
снапы (“Жнiвень сорак пятага года”), Жанчыну трэба любiць, Любiць аддана i смела 
(“Жанчыны”) [А. Грачанiкаў]. 
Паўтор назоўнiкаў i дзеясловаў уздзейнiчае на ўзнiкненне асаблiвай паэтычнай 

пабудовы, лiрычнага i псiхалагiчнага iнтэр`ера з актыўнымi, названымi пры паўторы 
дзеяння, лiрычнымi героямi цi прадметамi. 
Значна радзей у ролi анадыплозiса могуць выступаць прыметнiкi, займеннiкi, 

прыслоўi i службовыя словы: А колькi дасць? Яно сабе!... Абы...Абы ўзяла!... I выбар 
ухвалiлi мой... Але, Але ажно мне пачало рабiцца... Прадаў адной дзяўчыне, ды 
такой... Такой прыгожай (“Лодачкi”) [Н. Гiлевiч]; Раскажы мне доўгую-доўгую, 
Доўгую-доўгую казку (“Казкi”), Мусiш не мусiш – трэба. Першы – тупы. Тупы – другi 
(“Чорная навука”) [А.Грачанiкаў]. 
Трэба адзначыць i той факт, што эфект ад выкарыстання анадыплозiса ўзмацняецца 

за кошт ужывання рознага роду спалучэнняў. Звернемся да прыкладаў: Дэкламаваць i 
пець, i ўсе пабачаць, I ўсе пабачаць… лодачкi мае! Мне ў вочы, кажучы “да 
пабачэння”. Да пабачэння – значыць: да сустрэчы... Гара з гарой не сходзяцца, А 
людзi Абавязкова сходзяцца!... Я веру, Я веру, веру – сыйдземся i мы! (“Лодачкi”) [Н. 
Гiлевiч]; О, не! Цяпер не злучыць ён, Цяпер не злучыць ён, вядома... (“Усё было”), 
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Сярод балот Глухi Ваўчыны востраў. Ваўчыны востраў! Там адны ваўкi (“Палескi 
трохкутнiк”), Перад табой я не падаў нiц. Не падаў нiц. Я тым шчаслiў быў (“Не 
папракай”), А гэта ўжо найгоршая прыкмета. Найгоршая прыкмета. I таму… 
(“”Не папракай”) [А. Грачанiкаў]. 
Вiдавочна, што анадыплозiс у прыведзеных урыўках кандэнсуе папярэднi змест, 

з`яўляецца камунiкатыўна значымым, бо выступае ў ролi iнфарматара аб характары 
папярэдняга зместу, хоць i не дае магчымасцi дакладна ўзнавiць яго. 
Такiм чынам, мы можам зрабiць вывад, што анадыплозiс як стылiстычная фiгура ў 

вершаваным кантэксце дае магчымасць аўтару паказаць чытачу ўсю неабдымнасць i 
невычарпальнасць беларускай мовы. Пры гэтым адбываецца абстрагаванне не толькi 
ад канкрэтных характарыстык i ўласцiвасцей прадметаў, што сцiрае адрозненнi памiж 
iмi i вылучае нешта агульнае, але i ствараецца пэўны звышсэнс, якi перадаецца праз 
асаблiвае эмацыянальнае адчуванне. I хаця разглядаемая фiгура не дае рэальнага 
ўяўлення аб з`явах рэчаiснасцi, аднак праз такую семантычную i структурную 
арганiзацыю перадаецца асноўная канцэпцыя, iдэя, заключаная ў кожным творы. 
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В. Выхота (Мінск, Беларусь) 
ЗАМЕЖНАЕ СЛОВА ЯК СРОДАК ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫІ МІЖМОЎНЫХ 

АМОНІМАЎ, ПАРОНІМАЎ І ПОЛІСЕМІІ 
Пытанні нямецка-беларускіх моўных узаемадачыненняў цікавяць мяне ўжо даўно: 

яшчэ з тых часоў, як я працавала ў Навукова-даследчым інстытуце педагогікі 
Міністэрства асветы БССР, выкладала нямецкую мову ў беларускай школе. Варта 
адзначыць, што ў 60-70-я гады грунтоўных работ, прысвечаных методыцы выкладання 
нямецкай мовы ў беларускай школе, не было. Таму прыходзілася арыентавацца 
пераважна на ўласную настаўніцкую практыку і самастойна распрацоўваць дапаможны 
матэрыял. Вынікам такой саматужнай дзейнасці з’явіўся адзін з першых айчынных 
слоўнікаў для настаўнікаў нямецкай мовы і навучэнцаў – “Картинный немецко-
русский словарь (для средней школы)” (Минск, 1968). Ён складаецца з 1635 артыкулаў 
і ілюстрацый. У прадмове да даведніка адзначана, што шэраг слоў мае агульную 
крыніцу паходжання з адпаведнымі беларускімі. 
У 70-я гады з Навукова-даследчым інстытутам педагогікі даволі цесна 

супрацоўнічаў Л.М. Шакун. Менавіта дзякуючы яму ва ўстанове была распачата 
сапраўдная даследчая праца, прысвечаная асэнсаванню пытанняў супастаўлення 
фактаў беларускай мовы з фактамі замежных моў, што вывучаюцца ў беларускай 
школе. Вынікам асэнсавання праблемы кантрастыўнага вывучэння лексічнага складу 
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нямецкай і беларускай моў у лінгва-метадычным аспекце стала абарона мной 
кандыдацкай дысертацыі: “Предупреждение ошибок при понимании немецких слов, 
сходных со словами родного языка, в условиях близкородственного двуязычия / ІХ–Х 
классы белорусской школы” (М., 1986). Была звернута ўвага на тое, што ў лексічным 
складзе абедзвюх моў нават у аб’ёме школьнай праграмы вылучаецца шэраг слоў з 
агульным коранем і група нямецкіх слоў, якія маюць роднасныя ў беларускай мове 
карані. Кожная з такіх груп падзяляецца на шэраг падгруп з вызначэннем 
марфалагічнай, гука-графічнай і ўнутранай суадноснасці. На занятках па нямецкай 
мове ў школах праводзіўся асацыятыўны эксперымент: якім чынам вучнямі можа 
ўспрымацца нямецкае слова, якое мае агульны корань са словам роднай мовы. Было 
заўважана, што пры наяўнасці ў тэксце слоў з агульным коранем колькасць правільных 
перакладаў з нямецкай мовы на беларускую павялічваецца. Можна пры гэтым 
адзначыць і адмоўнае ў вучнёўскіх перакладах – узрастае колькасць памылак у выніку 
інтэрферэнцыі беларускай і рускай моў, паколькі ў вучняў існавала падсвядомая 
ўстаноўка на тоеснасць фармальна падобных беларускіх і рускіх слоў. Для вызначэння 
прычыны ўзнікнення такога кшталту памылак быў праведзены пісьмовы зрэз на 
слоўнікавыя асацыяцыі. 1400 нямецкіх словаў былі падзелены на 14 груп і з кожнай 
групай працавалі 100 вучняў 9–10 класаў. У сваю чаргу вучні былі папярэджаны, што 
прапанаваныя словы маюць адну крыніцу паходжання і адзін корань. У выніку 
эксперыменту было вызначана 11442 матываваныя памылкі, 10835 тыповых і 607 – 
індывідуальных. Узнікненне тыповай памылкі абумоўлена наяўнасцю сугучных частак 
нямецкага і беларускага слова, пры гэтым часткі яго могуць знаходзіцца ў любым 
месцы слова. Менавіта такія спалучэнні гукаў (літар) былі названы ядрамі 
ідэнтыфікацыі. 
З аналізу кожнай індывідуальнай памылкі вынікае, што першым словам-рэакцыяй 

на нямецкае слова з’яўляецца ці цалкам сугучнае слова: Ranzen – раніца, ці яго частка: 
Färberei – фарбавальня. Аднак варта адзначыць, што словы гэтай групы лягчэй 
запамінаюцца, а разам з тым пашыраецца патэнцыяльны слоўнік вучняў. На думку 
В.А. Арцёмава, з’яўленне памылак інтэрферэнцыйнага характару можна тлумачыць 
тым, што “графічны вобраз перакадзіруецца ў гука-маторны і артыкуляцыйны апарат 
падсвядома прымае пазіцыі для выканання ідэнтычных у нямецкім і беларускім словах 
адзінкі артыкуляцыі – складоў. Склады нясуць нейкі элемент лексічнага значэння” 
[Арцёмаў 1969, с. 48]. На думку А.Р.Лурыя, “пошукі адпаведнага слова могуць 
выклікаць цэлую сетку ўсплываючых слоў, адны з якіх узнікаюць па прынцыпе 
агульнага кораня” [Лурыя 1975, с. 35]. 
Другая значная па колькасці група – словы, пераклад якіх недакладны з-за 

міжмоўнай беларуска-рускай аманіміі, параніміі і полісеміі. Падрабязны аналіз такіх 
выпадкаў абумовіў распрацоўку маіх даведнікаў: “Нямецка-беларускі слоўнік: 
аманімія, паранімія, полісемія” і “Немецко-русско-белорусский словарь: омонимия, 
паронимия, полисемия” (Мінск, 2002). Гэтыя слоўнікі (2276 слоўнікавых артыкулаў) 
належаць да тыпу вучэбных, задача якіх – “не даваць агульныя даведкі, а садзейнічаць 
засваенню мовы” [Супрун 1987, с. 189]. 
З назіранняў, анкетавання і эксперыментаў вынікае, што названая вышэй група 

выразна замінае засваенню нямецкага слова. Да сённяшняга дня ў адказ на пытанне, 
што такое трус?, чую: “Заяц, хатні заяц. В каком значении хотите?” А на слова качка 
часцей адказам было утка. Не памятаю, каб хто сказаў гайданка. 
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Упершыню мной быў складзены спіс цяжкіх для разумення нямецкіх слоў ва 
ўмовах беларуска-рускага двухмоўя: 573 нямецкія словы. Па вядомым палажэнні І.П. 
Паўлава, “дыферэнцыроўка блізкага агента атрымліваецца з увядзеннем аддаленых 
агентаў і праз этапы дасягнутых дыферэнцыровак атрымліваецца дыферэнцыроўка 
блізкага агента” [Паўлаў 1947, с. 134]. Зыходзячы з гэтага палажэння, сродкам 
аддаленых агентаў былі абраны нямецкія словы. 
У методыцы навучання замежным мовам адзначаюцца асноўныя тыпы 

практыкаванняў пры засваенні лексікі: скіраваныя на авалоданне рэальным 
слоўнікавым запасам, на пашырэнне патэнцыяльнага слоўнікавага запасу і на развіццё 
моўнай здагадкі [Теоретические основы 1981, с. 355]. На маю думку, варта было б 
увесці таксама тып практыкаванняў для беларускай школы – дыферэнцыяцыя 
значэнняў сходных беларускіх і рускіх слоў пры перакладзе замежнага слова. 
Як вынікае з аналізу, у якасці аддаленых агентаў могуць выступаць і 

экстралінгвістычныя сродкі, напрыклад, колер. Шляхам анкетавання было выяўлена, 
што з 1000 выпадкаў чырвоны колер у 422 выпадках асацыіруецца з жаночым родам.  
Для асэнсавання дамінуючай ролі ядра ідэнтыфікацыі пры з’яўленні памылак быў 

праведзены яшчэ адзін асацыятыўны эксперымент. Вучням паведамлялася, што 25 
слоў спецыяльна прыдуманы для эксперымента і іх можна перакласці на беларускую 
мову, паколькі яны знаёмыя з роднай мовы. Пры гэтым словы-рэакцыі ў большасці 
выпадкаў былі падобныя да беларускіх слоў. Як бачым, была зафіксавана ўстаноўка на 
пошук сходнага беларускага слова. Р.Г. Натадзе ўказвае, што пры прасочванні 
магчымых асацыяцый варта ўлічваць магчымасць стварэння ўяўнай сітуацыі; “хоць 
цвёрда вядома нерэальнасць уяўнага” і “ўяўнае не адпавядае ўспрымальнаму” [Натадзе 
1973, с. 260], але фіксуецца слова, звонку не падобнае да шукаемага: Pfuge – пуга, 
конь; Trune – труна, хаваць, хаўтуры; histen – хістацца, пахіснуцца, падаць. У 
вылучаных прыкладах нямецкае слова, пераклад якога – фальшывы сябра 
перакладчыка, з’яўляецца сродкам дыферэнцыяцыі, напрыклад: Poppel і пудзіла, аднак 
але Asche – попел. Такія прыклады і шэраг іншых прадстаўлены ў маім новым 
“Нямецка-беларускім слоўніку “фальшывых сяброў перакладчыка” (Мінск, 2006), які 
ахоплівае 1004 пары з індэксамі. 
У заключэнні мне хацелася б падзякаваць славутаму вучонаму Льву Міхайлавічу 

Шакуну за яго дапамогу і падтрымку маіх лінгва-дыдактычных пошукаў. 
Літаратура 
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А. Доўгаль (Мінск, Беларусь) 
ЭМАТЫЎНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ СЛОВА 

У лексічным корпусе сучаснай беларускай мовы эмоцыі па-рознаму прадстаўлены 
ў семантычнай структуры слова, на падставе чаго вылучаюцца дзве групы лексічных 
адзінак: 1) лексіка эмоцый аб’ядноўвае словы, што называюць эмоцыі і такім чынам 
выконваюць намінатыўную функцыю; 2) эматыўная лексіка (эматывы) уключае 
адзінкі, што выражаюць эмоцыі, а значыць, выконваюць эматыўную функцыю. Сярод 
эматываў вылучаюцца узуальныя, якія ў слоўніках падаюцца з паметамі кшталту 
памянш.-ласк., ласк., груб., зневаж., зніж., лаянк., неадабр., пагард., і маўленчыя, 
эматыўнае значэнне якіх слоўнікам не зафіксавана, але ў пэўных сітуацыях зносінаў 
яны з’яўляюцца вербальнымі знакамі чалавечых перажыванняў. Менавіта апошнія 
сталі прадметам аналізу ў дадзеным артыкуле. 
Паводле В.І. Шахоўскага, у семантычнай структуры лексічных адзінак 

прысутнічаюць эматыўныя семы (эмасемы) і “дастаткова наяўнасці ў значэнні моўнай 
адзінкі толькі адной з іх, хай нават скрытай, каб гэтая адзінка ў патэнцыі мела 
магчымасць калі-небудзь яе рэалізаваць, і таму такая адзінка характарызуецца як 
эматыўна валентная” [Шаховский 1984, с. 98]. Паяўленне эмасемы звязана з новай 
рэферэнтнай суаднесенасцю слова, што прыводзіць як да пашырэння значэння самой 
адзінкі, так і да змянення яе прагматыкі. Асаблівасцю ўсіх маўленчых эматываў 
з’яўляецца іх кантэкстуальная і сітуацыйная абумоўленасць, таму што іх эматыўная 
семантыка актуалізуецца толькі ў дадзеным кантэксце і не існуе за яго межамі. Гэтаму 
садзейнічаюць як пазамоўныя фактары (напрыклад, асацыятыўнае, вобразнае 
мысленне моўцы), так і ўласна моўныя (спалучальнасць адзінак). 
Неабыякавае стаўленне чалавека да рэчаіснасці эксплікуецца праз вербальную 

ацэнку сродкамі мовы, у тым ліку з выкарыстаннем эматыўнай лексікі для выражэння 
эмацыянальнай ацэнкі. Нейтральныя паводле эматыўнасці словы бульдозер як 
абазначэнне машыны і гастрыт як найменне хваробы, ужытыя ў пэўнай 
камунікатыўнай сітуацыі ў дачыненні да чалавека, становяцца сродкамі выражэння 
эмоцый моўцы, рэалізуючы скрыты эматыўны патэнцыял, напр.: Му л ь ц і к . Асталоп! 
Пень! Гастрыт! Бульдозер пракляты! (А. Дудараў “Вечар”). У дадзеным выпадку 
эматыўная сема “наводзіцца” кантэкстам: адзначаныя лексемы ўключаны ў 
сінанімічны рад з моўнымі эматывамі асталоп і пень і з’яўляюцца транслятарамі 
негатыўнага эмацыянальнага стаўлення моўцы да суразмоўцы. Трансфармацыя 
нейтральнага слова цымбалы ў эматыў відавочная ў наступным кантэксце: Ж л у к т а . 
Я тады і сам нічога не ведаў, куды еду. А браць у няпэўную дарогу такія цымбалы, як 
твая мама... К л а в а  (абурана). Табе цымбалы, а мне яна мама! І не смей так 
гаварыць. (К. Крапіва “Мілы чалавек”). Узнікненне аўтарскіх эматываў справакавана 
аналагічнымі, але зафіксаванымі ў мове семантычнымі дэрыватамі, калі назвы жывёл, 
птушак, рыб, раслін, прадметаў хатняга ўжытку, нябесных свяцілаў, міфічных істот і 
пад. ужываюцца ў дачыненні да чалавека, напр.: асёл, змяя, карова, свіння, курыца, 
зорка, дуб, краска, фрукт, бочка, калода, чапяла і інш.  
Іншы варыянт праяўлення эмасемы ў нейтральных лексемах відавочны ў 

наступным прыкладзе: Маці апранае маленькае дзіцё: “Вось як Віценька апранаецца. 
Спачатку адну ножку, потым другую. А зараз куртачку. Адну ручку ў рукаўчык, а 
потым другую. Ну, давай-давай. Скок ручка ў рукаўчык. Не вярціся. Давай ручку 
хуценька. (Дзіцё круціцца). Я каму сказала не вярціся. (Дзіцё не слухаецца). А ну сунь 
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руку ў рукаў. Увесь мокры стаіць, а яшчэ не слухаецца.” (УЗ*). Пра эмацыянальны стан 
маці ў дадзенай сітуацыі сведчыць лексічнае напаўненне выказванняў: ласкавыя 
адносіны да дзіцяці выражаюцца праз эматывы з памяншальна-ласкальнымі суфіксамі 
(Віценька, ножка, ручка, куртачка, рукаўчык, хуценька); непаслухмянасць дзіцяці 
становіцца стымулам эмацыянальнага раздражнення дарослага чалавека, а змены 
эмацыянальнага стану ўплываюць на выбар сродкаў выражэння эмоцый, таму замест 
слоў ручка і рукаўчык ужываюцца рука і рукаў. Лексемы рука і рукаў па-за сітуацыяй 
з’яўляюцца нейтральнымі, эматыўна не маркіраванымі адзінкамі мовы, але на фоне 
папярэдняга кантэксту з ласкальнымі эматывамі яны маюць яўную негатыўную 
афарбоўку. З’яўляючыся вербальным знакам эмацыянальнага стану моўцы, 
нейтральныя лексічныя адзінкі выконваюць эматыўную функцыю, а ў іх семантыцы 
выяўляецца эмасема.  
Пра негатыўнае эмацыянальнае стаўленне аднаго чалавека да другога сігналізуе 

ўжыванне нейтральнага варыянту імені чалавека замест звыклага, паўсядзённага 
памяншальна-ласкальнага, а таксама выкарыстанне займенніка, каб знарок падкрэсліць 
сваё раздражненне, незадаволенасць, напр.: (Нявестка не задаволена тым, як свёкар 
даглядае ўнука. Пасля таго, як хлопчык згубіўся ў заапарку, яна выказвае за сталом 
пры ўсіх сваё незадавальненне). “О, так я і ведала, што гэтым мусіць скончыцца! Я 
даўно пра гэта ведала! Я так і чакала чаго-небудзь такога! Сэрца маё бяду ўвесь час 
так і вартавала! <...> То ў пральную машыну залез, то – да звяроў, а г э т а м у  
што?! А я м у  – усё роўна!..” (А. Карпюк “Карані”). У драме А. Дударава “Злом” адзін 
з герояў гаворыць, што сын не называе яго бацькам: П іф а г о р . “Куды ён падзеўся? 
Куды ён паехаў?..” Я даўно для яго не бацька, я даўно для яго – ён. І правільна. (А. 
Дудараў “Злом”). Займеннік у дадзенай сітуацыі адносіцца да маўленчых эматываў, 
таму што з’яўляецца сродкам выражэння грэблівага стаўлення да бацькі, які 
“апусціўся”, жыве на сметніку з бамжамі. 
Прырашчэнне эматыўнага сэнсу ўласціва не толькі нейтральным лексічным 

адзінкам, але і словам, што маюць эматыўную сему ў семантычнай структуры. 
Некаторыя лексемы, з’яўляючыся узуальнымі эматывамі, могуць набываць пры 
рэальным ужыванні новыя эматыўныя адценні значэння, часам супрацьлеглыя 
наяўным. Напрыклад, словы, што маюць адмоўную эматыўную сему, могуць ужывацца 
для выражэння такіх станоўчых эмоцый, як любоў, ласка, пяшчота, прыхільнасць: 
К л а в а  (дабрадушна). Нахабнік, як вы смееце! (К. Крапіва “Мілы чалавек”); (Ласкава 
пра сабаку) Ах ты морда мая! (УЗ). І наадварот, словы са станоўчай эматыўнай семай 
ужываюцца для выражэння адмоўных эмоцый, напр., іроніі: Не лічы мяне, міленькі, за 
дурную! (А. Карпюк “Карані”); Тваё золатца зусім ад рук адбілася (УЗ). Гэта выпадкі 
маўленчай энантыясеміі, не адлюстраванай у мове. 
Праяўленне эматыўнага патэнцыялу слоў абумоўлена перадусім уласцівасцямі 

самой мовы як дынамічнай сістэмы, калі падчас рэальнай камунікацыі адбываецца 
пераход слоўнікавых значэнняў лексем у тэкставыя. У маўленні рэалізуюцца не толькі 
семы, закладзеныя ў лексічным значэнні слова, але і адбываюцца семантычныя 
прырашчэнні, звязаныя з актуалізацыяй эмасем. Кантэкстуальныя эматывы значна 
павялічваюць корпус эматыўных лексічных адзінак, а таксама з’яўляюцца сведчаннем 
адкрытасці лексіка-семантычнай групы сродкаў выражэння эмоцый чалавека. 

Літаратура  
                                                   
* УЗ – уласны запіс, зроблены намі з вуснага маўлення. 
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Шаховский, В.И. Значение и эмотивная валентность единиц языка и речи / В.И. Шаховский // 
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У. Кошчанка (Мінск, Беларусь, Беларусь) 
ЛЕКСІКА-ГРАМАТЫЧНАЯ БАЗА І КОРПУС  

БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ЯК ІНСТРУМЕНТЫ ЛІНГВІСТЫЧНАЙ ПРАЦЫ 
У беларускай лексікалогіі і лексікаграфіі да гэтага часу дамінуе інтуітыўны 

падыход да прадстаўлення новых фактаў, што часта не можа даць аб’ектыўнага 
апісання мовы. Сучасныя падыходы патрабуюць поўнага і дакладнага прадстаўлення 
аб’екта лінгвістычнага даследавання. Пэўнае вырашэнне гэтай сітуацыі можа даць 
корпусная лінгвістыка і лексікаграфія, якая дазваляе перайсці з інтуітыўна-апісальных 
пазіцый на пазіцыі моўнай рэпрэзентатыўнасці. Асновай корпуснай лінгвістыкі 
з’яўляюцца алічбаваныя корпусы тэкстаў, якія з найбольшай паўнатой і дакладнасцю 
адлюстроўваюць стан функцыянавання мовы на пэўным этапе яе развіцця. А паколькі 
корпусная лінгвістыка мае справу з вялікімі масівамі тэкстаў, то гэта дазваляе выявіць 
на розных узроўнях структуры мовы заканамернасці, якія былі дагэтуль невядомыя ці 
пра іх здагадваліся, але не маглі абгрунтаваць. Для таго каб корпус можна было 
паўнавартасна выкарыстоўваць у лінгвістычных даследаваннях (і не толькі), ён мусіць 
утрымліваць апрача структурных памет і метаінфармацыі (характарыстыкі тэксту і 
інфармацыі пра аўтара), таксама, прынамсі, лексіка-граматычную анатацыю (далей – 
ЛГА), пры патрэбе – і семантычную. 
На гэтым этапе ў нас узнікла праблема – адсутнасць даступнай электроннай 

лексіка-граматычнай базы, прыдатнай для анатавання корпусу. Ручны ўвод ЛГА 
ўяўляўся немагчымым фізічна, таму было вырашана паралельна з працай над тэкстамі 
для корпусу стварыць лексіка-граматычную базу (далей – ЛГБ). Праца вялася на 
працягу года і на сённяшні дзень наяўная ЛГБ утрымлівае 63 807 парадыгмаў 
(1 133 910 словаформаў, унікальных – 629 326)(у бліжэйшы час плануецца павялічыць 
яе да 90 000 парадыгмаў) і ўяўляе сабой збор слоў з марфалагічнымі паметамі і з 
часткова прастаўленым націскам, напрыклад:  

<entry> 
LEMMA пе*ршы 
MOSMNS пе*ршы 
MOSMGS пе*ршага 
MOSMDS пе*ршаму 
MOSMAS пе*ршага 
MOSMAS пе*ршы 
MOSMIS пе*ршым 
MOSMLS пе*ршым 
MOSFNS пе*ршая 
MOSFGS пе*ршай 
MOSFDS пе*ршай 
MOSFAS пе*ршую 
MOSFIS пе*ршай 
MOSFLS пе*ршай 
MOSNNS пе*ршае 
MOSNGS пе*ршага 
MOSNDS пе*ршаму 
MOSNAS пе*ршае 
MOSNIS пе*ршым 
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MOSNLS пе*ршым 
MOSXNP пе*ршыя 
MOSXGP пе*ршых 
MOSXDP пе*ршым 
MOSXAP пе*ршых 
MOSXAP пе*ршыя 
MOSXIP пе*ршымі 
MOSXLP пе*ршых 
</entry> 

Вартасць дадзенай ЛГБ у тым, што яна змяшчае не толькі словы, зафіксаваныя ў 
нарматыўных слоўніках, але і словы, якія з’явіліся ў беларускай мове за апошнія 
дзесяцігоддзі (за аснову браліся тэксты, створаныя пасля 1990 г.) і ў слоўніках пакуль 
не адлюстраваны, што дазваляе нам назваць нашу ЛГБ базай актуальнай лексікі 
беларускай мовы. Магчымай адмоўнай характарыстыкай базы з’яўляецца тое, што яе 
нельга лічыць нарматыўнай, бо з практычных мэтаў яна ўтрымлівае ўсе магчымыя 
варыянты (улічваючы існаванне некалькіх правапісных практык), уключна з тымі, якія 
яшчэ не ўсталяваліся ў літаратурнай мове. Гэтую праблему было вырашана зняць пры 
дапамозе дадатковых пазнак, якія б дазвалялі апісваць адхіленні ад прынятай у 
нарматыўных даведніках нормы. ЛГБ згенеравана ў тэкставым фармаце, што дазваляе 
карыстацца ёй на розных платформах. 
Словы ў ЛГБ разнесены па наступных катэгорыях: назоўнікі (ж.р, м.р, н.р, pluralia 

tantum), імёны ўласныя (ж.р, м.р, н.р, pluralia tantum), прозвішчы, прыметнікі, 
дзеепрыметнікі, лічэбнікі, дзеясловы (незваротн. зак. трыв., незваротн. незак. трыв., 
зваротн. зак. трыв., зваротн. незак. трыв.), часціцы, прыслоўі, прыназоўнікі, злучнікі, 
выклічнікі. 
На сённяшні дзень апрацаваны ўсе катэгорыі, за выключэннем прыметнікаў і 

дзеепрыметнікаў, бо паводле фармальных марфалагічных якасцей гэтыя часціны мовы 
маюць ідэнтычныя паказнікі і раздзяліць іх пры дапамозе камп’ютара не ўяўляецца 
магчымым. Зараз вырашэнне гэтай праблемы знаходзіцца на стадыі абмеркавання. 
Пэўная праблема ўзнікла і з асобнымі словамі, якія ў нарматыўных даведніках не 
маюць ніякіх граматычных памет. Існуе яшчэ шэраг пытанняў, на якія наяўныя 
граматыкі адказу не даюць.  
На падставе ЛГБ мы пачалі распрацоўку аўтаматычнага аналізатара, які дазволіць 

аўтаматызаваць марфалагічны аналіз у тэкстах корпусу. Для гэтага пэўная колькасць 
падрыхтаваных тэкстаў корпусу праанатавана аўтаматычна з выстаўленнем усіх 
магчымых марфалагічных памет да кожнай словаформы. Наступным этапам мусіць 
стаць зняцце словазмяняльнай і часцінамоўнай аманіміі, для чаго будзе праведзена 
вычытка анатаванага папярэднім чынам корпусу і выдаленне лішніх пазнак (ручное 
зняцце аманіміі). Пасля накаплення анатаваных тэкстаў са знятай аманіміяй будзе 
складзены слоўнік марфалагічных калакацый і аманімічных словаформаў, што 
дазволіць стварыць праграму, здольную аналізаваць кантэкст слова справа і злева і 
выстаўляць па магчымасці дакладныя марфалагічныя паметы.  
У практычным плане анатаваны пры дапамозе ЛГБ корпус дазволіць не толькі 

атрымаць інфармацыю пра ўласна тэкст (структуру, аўтара і г.д), але і рабіць 
рознаўзроўневы моўны аналіз (статыстычны, марфалагічны, стылістычны, семантычны 
і г.д.). У сферы лексікаграфіі выкарыстанне анатаванага корпусу пры стварэнні 
традыцыйных слоўнікаў рознага тыпу (тлумачальнага, граматычнага, частотнага і інш.) 
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дазволіць дасягнуць высокай ступені аб’ектыўнасці ў падачы інфармацыі, што на 
сённяшні дзень для беларускай лексікаграфіі з’яўляецца праблематычным. Анатаваны 
корпус мусіць таксама дапамагчы ў справе ўдакладнення граматык, шматмоўных 
слоўнікаў (у тым ліку – перакладных) і пад.  
Найактуальнейшай задачай, у якой можа дапамагчы ЛГБ і корпус, застаецца 

стварэнне электронных слоўнікаў, якія б маглі стаць асновай для стварэння вялікіх 
сучасных тэзаўрусаў беларускай мовы (на сённяшні дзень мы не маем ніводнага).  
Падобны корпус можа прыдацца не толькі для лінгвістаў, але і для 

літаратуразнаўцаў (напрыклад, для вывучэння мовы аўтара), выкладчыкаў, а таксама 
выкарыстоўвацца ў навучальным працэсе. 
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А. Лапкоўская (Гродна, Беларусь) 
НАЗОЎНІК У СПЕЦЫЯЛЬНЫМ ТЭКСЦЕ 

У 20-я гады ХХ ст. пачынаюць рэгулярна з’яўляцца беларускамоўныя тэксты на 
навуковую тэматыку. Аднак ў адборы моўных сродкаў яшчэ не вызначаліся адноснай 
аднароднасцю, прыкметным адхіленнем ад агульнаўжывальнага лексічнага фонду, 
ствараліся як бы на аснове вопыту мастацкай літаратуры. Вядома, што пра 
фарміраванне навуковага стылю ў сістэме функцыянальных стыляў літаратурнай мовы 
можна гаварыць толькі тады, калі мова авалодае сферай навуковай дзейнасці ў той ці 
іншай галіне навуковых ведаў і з’явіцца дастатковы аб’ём навуковых тэкстаў на данай 
мове. Таму мы для абазначэння тэкстаў навуковага стылю ўзялі тэрмін “спецыяльны 
тэкст”, бо спецыяльныя тэксты — гэта тэксты, якія выконваюць функцыі аб’ектывацыі 
і перадачы навуковых ведаў. 
Аб’ектам нашага даследавання сталі арыгінальныя спецыяльныя тэксты, 

выдадзеныя з 1920 па 1929 гады (41 крыніца). Для аналізу намі былі ўзяты фрагменты 
тэкстаў з падручнікаў, навуковых артыкулаў і манаграфій памерам у 1000 слоў. 
Імкненне да абагульнення, да абстракціі на марфалагічным узроўні праяўляецца як 

у выбары частотнасці выкарыстання пэўных марфалагічных катэгорый і форм, а 
таксама іх значэнняў, так і ў асаблівасцях іх функцыянавання. Спецыяльныя тэксты 
характарызуюцца відавочным перавалодваннем назоўніка над дзеясловам. Напрыклад: 
Чалавечае цела мае верхнюю часьць з чэрапам, каторую завуць галавой, пад ёю шыя, 
пад шыяй грудзі, плечы, рукі, пад грудзьмі жывот, унізе ногі, а паміж ног 
дзетародныя часьці, мачаводы і задні праход81 (2 дзеясловы і 16 назоўнікаў); Па 
свайму характару рэкі Беларусі далёка ня роўныя; залежыць гэта ад іх паходжаньня 
                                                   
81 Тут і далей намі захоўваюцца асаблівасці напісання аналізуемых фрагментаў спецыяльных тэкстаў. 
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ад выгляду паверхні краіны, па якой яны плывуць (2 дзеясловы і 7 назоўнікаў); 
Асноўнай рысай капіталістычнага ладу зьяўляеціца сконіцэнтраваньне ў руках 
нязначнага ліку каіпіталістых на аснове прыватнай уласнасьці прылад і сродкаў 
вытворчасьці (1 дзеяслоў і 11 назоўнікаў). Так, назоўнікі ў фрагментах спецыяльных 
тэкстаў 20-х гадоў ХХ ст. складаюць 33,8 % словаўжыванняў, прыметнікі — 12,3 %, 
дзеясловы — 13,5 %.  
Увогуле неабходна адзначыць, што большасць назоўнікаў з’яўляюцца абстрактнымі 

(параўн.: агульная колькасць назоўнікаў — 33,8 %, з іх абстрактных назоўнікаў — 17,1 
%), напрыклад: адзнака, акалічнасьць, ваганьне, выкарыстаньне, даўжыня, довад, 
дэформацыя, кірунак, магчымасьць, небясьпека, незалежнасьць, няпрыхільнасьць, 
падзея, патрэба, перыяд, прырост, разьвязаньне, сістэматызацыя, стварэньне, 
сьмяротнасьць, умова, шырокасьць і г.д. Многія з абстрактных назоўнікаў лексічна 
суадносныя з дзеясловамі (залежнасьць — залежаць, распрацоўка — распрацоўваць, 
узаемадзеяньне — узаемадзейнічаць і г.д.), але ў параўнанні з суадноснымі дзеясловамі 
назоўнікі характарызуюцца больш адцягненным значэннем і, як правіла, носяць 
тэрміналагічны характар. Гэтым і тлумачыцца іх перавалодванне над дзеясловамі. 
Неабходна адзначыць, што ў аналізуемых фрагментах спецыяльных тэкстаў 
аддзеяслоўныя назоўнікі склалі 10,3 %, адназоўнікавыя — 9,8 %, адпрыметнікавыя — 
4,1 %. 
Уласныя назоўнікі выкарыстоўваюцца ў асноўным у складзе кампанентаў 

састаўных тэрмінаў і ў якасці разнастайных назваў і складаюць каля 7,3 % ад агульнай 
колькасці: закон Гука, тэарэма Піфагора, Магеланаў праліў, Візантыцка-Рымская 
Імпэрыя, фiгура Вялiкай Мядзьведзiцы.  
Адметным з’яўляецца і выкарыстанне адушаўлёных назоўнікаў, якія ў 

разглядаемых намі спецыяльных тэкстах склалі усяго 1,9 % ад агульнай колькасці 
назоўнікаў. Напрыклад, у наступным фрагменце ні адзін з назоўнікаў не з’яўляецца 
адушаўлёным: Чалавечае цела маець у сабе каля 240 касьцей, зложаных у адзін моцны 
шкялет. Косьці паміж сабой зьвязаны ці швамі (напрыклад косьці чэрапа), ці замкамі 
(як у лакці, ў калене і інш. суставах) і ўсе разам абцягнуты надкасьцяною тканінай, з 
якой у суставах перакідаюцца масткамі з касьці на косьць моцныя сухажыльлі, а з 
гэтымі апошнімі зрастаюцца, перацягваючыся у розныя бакi, як гума гiбкія, мягкiя 
мускулы, таксама як косьцi, абцягнутыя сiнавiяльнай, як павуціньне, тоненькай 
плеўкай, у каторай у мясцох, дзе суставы найболыш труцца памiж касьцей i мускулаў, 
ёсьць торбачкі са смазачнаю водна-клустай жыжкаю. 
Адцягненасць і абагульненасць навуковага стылю выражаяецца ў шырокім 

выкарыстанні ў спецыяльных тэкстах назоўнікаў ніякага рода: адніманьне, азначэньне, 
акісьленьне, апісаньне, ваганьне, выкладаньне, выпраменьваньне, жыцьцё, злучэньне, 
змаганьне, істнаваньне, множаньне, напружаньне, паведамленьне, распазнаваньне, 
узьнікненьне, утварэньне, хістаньне і г.д. Сярод назоўнікаў мужчынскага і жаночага 
рода шматлікія словы з абстрактным значэннем: аналіз, велічыня, вынік, імпульс, кляс, 
мэтод, процэс, сколькасьць, стымул, фактар і г.д. 
Своеасабліва прадстаўлены ў спецыяльных тэкстах формы ліку і склону назоўнікаў. 

Большасць назоўнікаў выкарыстоўваецца пераважна ў форме адзіночнага ліку 
(параўн.: агульная колькасць назоўнікаў — 33,8 %, з іх у форме адзіночнага ліку — 
28,7 %), напрыклад: У атрыманай такiм чынам першай астачы аддзяляем коскай 
апошнюю цыфру, а пазасталы лiк дзелiм на падвойную першую цыфру корня; дзель 
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будзе другою цыфраю корня. Дапiсваем яе да дзельнiка i такiм чынам утвораны лiк 
множым на другую цыфру корня. Здабытак, якi пры гэтым паўстане, аднiмаем ад 
першае астачы. Калi здабытак гэты акажацца больш за астачу, дык другую цыфру 
корня трэба зьменшыць на адзiнку. Да атрыманага пасьля аднiманьня лiку дапiсваем 
трэцюю грань i з трэцяй астачай робiм, як вышэй апiсана i г. д. 
Для аналізуемых фрагментаў спецыяльных тэкстаў характэрна выкарыстанне 

назоўнікаў адзіночнага ліку ў значэнні множнага. Напрыклад: Лупа — самая простая 
павелічальная прылада; Людзі ішлі паляваць на дзіка, Верабей — распаўсюджаная 
птушка для нашай краіны. У прыведзеных прыкладах назоўнікі, якія абазначаюць 
прадметы, што паддаюцца лічэнню (лупа, дзік, верабей), называюць цэлы клас 
прадметаў з указаненнем іх характэрных прымет або маюць зборнае абагульненае 
значэнне. Аднак абстрактныя і рэчыўныя назоўнікі ў спецыяльным тэксце 
выкарыстоўваюцца і ў форме множнага ліку, набываючы канкрэтнае значэнне 
(адлегласьці небакраю, магутнасьці падзей, шумы ў сэрцы ) або значэнне ‘сорт’, 
‘разнавіднасць’ (актыўныя кіслаці, змазкавыя маслы, нізкія тэмпературы, чырвоныя 
гліны). Неабходна адзначыць, што формы множнага ліку ў абстрактных назоўнікаў 
з’явіліся пад уплывам тэрміналагічных сістэм. 
Сярод склонавых форм першае месца па частотнасці выкарыстання займаюць 

формы роднага склону (у залежнасьць ад відаў ваганьня; апісовая астраномія, 
належыць да старэйшых фізычных навукаў; дзеля пастаяннага змаганьня двух 
цэркваў; карыстаўся сялянскім надзелам без спэцыяльных умоў), якія часта 
выступаюць у функцыі азначэння тэрмініруемага паняцця (аксіёма паралельнасьці, 
норма вымаўленьня, тэарэма Піфагора, рэакцыя зьяднаньня, спроба развязаньня, 
тэмпература плаўленьня). Адметным для спецыяльных тэкстаў з’яўляецца і тое, што 
назоўнікі ў форме роднага склону як бы “нанізваюцца” ў сказах, напрыклад: Настаўнік 
вытлумачвае дзецям спачатку працэсы складаньня і адніманьня, а затым множаньня і 
дзяленьня; Мэтоды гутаркі, назіраньня і атрыманьня вынікаў грунтуюцца ў асноўным 
на законах логікі і г.д. 
Пасля роднага склону па частотнасці выкарыстання ідуць формы назоўнага і 

вінавальнага склонаў (стрэлка ўзьнімецца вышэй пад ровень раўнавагі; Беларусь 
павiнна хрысьцiць сваiх дзяцей пад прымусам; жыхар гораду часта ня зьвяртае ўвагі і 
забывае пра сонца; праз тыя-ж самыя нэрвы розум кiруе кожным мускулам i усялякім 
рухам цела; права ўвозіць тавары бяз мытных збораў; за iм прышло каталiцтва; рад 
куляў са слановай косьці або шкла паложаны на роўнядзі; велічыня шара павінна быць 
са сьпелы яблык), у складзе пасіўных канструкцый распаўсюджаны формы творнага 
склону (адкрыты Гукам, вызначаны Паўлавым, зроблены Ньютонам, створаны 
народам). 
Такім чынам, падводзячы вынік пад аналізам арыгінальных беларускамоўных 

спецыяльных тэкстаў 20-х гадоў ХХ ст., неабходна адзначыць, што такая часціна мовы 
як назоўнік ужо мела асаблівасці ўжывання граматычных катэгорый на пачатку 
фарміравання навуковага стылю беларускай літаратурнай мовы. 
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А. Міхневіч (Мінск, Беларусь) 
УЛАСНАЕ АБЛІЧЧА СЛОВА (ПАЛЕМІЧНЫЯ НАТАТКІ) 

Моўная адметнасць застаецца з ім (народам) 
назаўсёды – датуль пакуль яго голас будзе 
гучаць у шматгалоссі іншых народаў. І менавіта 
родная мова адкрывае народу магчымасць 
выявіць сваё ўласнае аблічча. 

Леў Шакун. Мова як фактар нацыянальнай 
свядомасці народа. 

Уласнае, непаўторнае аблічча беларускага слова гістарычна ўзнікла і захоўваецца 
пад уплывам мноства разнастайных фактараў – аб’ектыўнах і суб’ектыўных. Адным з 
іх з’яўляецца ткі суб’ектыўны фактар, як свядомае імкненне захаваць яго 
самабытнасць, барацьба за културу маўлення на роднай мове. Гэтай праблеме 
прысвечана значная літаратура, і ў прыватнасці – алфавітны даведнік па культуры 
беларускай мовы для ўсіх “Слоўка за слоўкам” (Мінск: БДУ, 2006). Нашы палемічныя 
нататкі працягваюць распачатую гэтым даведнікам працу, бо жывая беларуская мова, 
паўсядзённая маўленчая плынь дае новыя прыклады арталагічных хібаў, што 
вымагаюць адпаведных філалагічных каментарыяў. Звернемся да падобных назіранняў 
апошняга часу, захоўваючы, як і ў даведніку “Слоўка за слоўкам”, алфавітны прынцып 
падачы матэрыялу. 
Акрэсліць. У дысертацыйным тэксце сустрэлася фраза: Пералік традыцыйных 

пытанняў, што вырашаюцца псіхолагамі, можна акрэсліць так... Дзеяслоў акрэсліць 
можа мець два значэні: ‘дакладна вызначыць межы чаго-небудзь’ (акрэсліць кола 
службовых абавязкаў, акрэсліць пералік патрэбных кніг, акрэсльць парадак дня) і 
‘даць азначэнне чаму-небудзь’ (акрэсліць тэму лекцыі, акрэсліць паняцце). Як вынікае 
з дысертацыйнага тэксту, аўтар меў на ўвазе другое значэнне. Таму бальш дакладна 
думка магла б быць выказана так: Пералік традыцыйных пытанняў...можна 
вызначыць так... або Традыцыйныя пытанні...можна акрэсліць так... Тады “гульня 
значэнняў” не ставіла б перад чытачом непатрэбных сэнсава-стылістычных загадак. 
Асартымент. Запазычанае з французскай мовы слова са значэннем ‘склад і 

суадносіны тавараў розных відаў і гатункаў у гандлі ці на вытворчасці’, напрыклад: 
асартымент прадуктаў харчавання; у асартыменце кавярні – сокі, воды, марожанае; 
асартымент запасных дэталяў для трактара. Лексема не ўжываецца пры апісанні 
людзей розных тыпаў. Бясспрэчнай лексічнай памылкай трэба лічыць радыёфразу 
Асартымент выканаўцаў не вельмі багаты, з ім у трэнера заўсёды праблемы. Ёсць 
некалькі магчымасцей выказаць падобную думку, ужыўшы спалучэнні выбар 
выканаўцаў, састаў футбалістаў, склад ігракоў у камандзе і пад. 
Ворагу не пажадаеш – нікому не параіш. У тэлерэпартажы прагучала фраза: Такога 

і ворагу не параіш... Тут сумешчаны два фразеалагічныя звароты: ворагу не пажадаеш 
і нікому не параіш. Неабходнасць размяжоўваць іх можна абнрунтаваць, хіба толькі 
зыходзячы з жыццёвага вопыту: ворагу не даюц парад, можна толькі пажадаць яму 
непрыемнасцей. А ў адносінах да іншых можна і ўстрымаца ад неасцярожных, тым 
больш шкодных парад. Тут, здаецца, сама мова тонка размяжоўвае тыпы і характар 
чалавечых адносінаў. 
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Вы/сілак. У радыёперадачы прагучала: Гэта патрабуе ад анс вялікіх намаганняў, 
вы/сілкаў. Тлумачальны слоўнік дае форму адзіночнага ліку вы/сілак. Такі ж націск у 
адзіночным ліку падае і руска-беларускі слоўнік: рус. усилие – бел. намаганне, 
размоўнае вы/сілак, але дадае: множны лік высі/лкі, высі/лкаў. І здаецца, ён мае рацыю: 
высі/львацца ‘намагацца’ – высі/лкі ‘намаганні’. Магчыма, тут яшчэ падсвядома 
прымешваецца дзеяслоў вы/сіліцца ‘страціць сілы’. 
Вы/хаваны – выхава/ны. Слоўнікі падаюць гэта слова з націскам на першым 

складзе. Але як прачытаць вядомыя радкі з “Новай зямлі”? 
Дзве рэчы трэба мець, каха/ны! 
Адна рэч – розум выхава/ны… 
Другая рэч, Антось харошы: 
Таксама трэба мець і грошы… 
Думаецца, тут сутыкнуліся і ўсё яшчэ вядуць барацьбу два тыпы націску, дзве 

“кцэнталагічныя сілы”. Першая – моцны націскны прэфікс вы/-(вы/расціць – 
вы/рашчаны, вы/звальць – вы/звалены, вы/даць – вы/дадзены, вы/хапіць – вы/хаплены, 
вы/разаць – вы/разаны, вы/хаваць – вы/хаваны). Другая – нарматыўны націск у 
дзеепрыметніках залежнага стану (выхава/ны, як адарва/ны, пафарбава/ны, 
накірава/ны, сапсава/ны). Відаць, вы/хаваны – выхава/ны на сённяшні дзень трэба 
лічыць раўнапраўнымі акцэнталагічнымі варыянтамі ў межах літаратурнай нормы. 
Зацягваць/ цягнуць час – затрымліваць увагу. Два блізказначныя (асабліва 

сітуацыйна) звароты. І таму ў маўленні яны нярэдка зблытваюцца , 
“перакрыжоўваюцца”. Даводзілася чуць ад двух дастаткова адукаваных выстпоўцаў-
філолагаў: Каб не зацягваць вашу ўвагу... і Я не буду доўга затрымліваць час. І першае, 
і другое выказванне недакладныя ў лексіка-семантычных адносінах. Вось чаму 
захацелася выкарыстаць час (і месца) і прыцягнуць увагу да гэтай кантамінацыі. 
Звярнуць увагу – зрабіць акцэнт. Моўца (на радыё) вырашыў падкрэсліць два 

важныя моманты ў пэўнай справе і сказаў так: Хачу звярнуць вашу ўвагу на два 
акцэнты... Ён (для ўзмацнення думкі, магчыма) спалучыў у адным сказе дзве 
блізказначныя канструкцыі : звярнуць увагу на два моманты і зрабіць акцэнт на двух 
момантах. Так і ўзнікла ў яго маўленні “фразеалагічная таўталогія”. 
Квітнець...на поўны рост. “Тэлефоннае права” – справа заганная, але, на жаль, 

жывая. Крытыкуючы яе, тэлевізійны моўца сказаў: Пакуль што “тэлефоннае права” 
квітнее ў нас на поўны рост. Так узнік дзіўны па сэнсе фразеалагізм квітнець на поўны 
рост, у якім выпадкова спалучаны значэнні ‘працвітаць, развівацца’ і ‘расці, буяць’ на 
фоне сэнсавага водгулля фразеалагізмаў квітнець буйным цветам і паўстаць на поўны 
рост (абодва – з магчымым негатыўным адценнем). 
Лу/чнік – лучні/к. У адным з твораў на гістарычную тэму напісана: [Чалавек] 

назваўся аршанскім майстрам – лучніком Богушам. Назоўны склон да лучніко/м будзе 
лучні/к ( як цягніко/м – цягні/к, начніко/м – начні/к, сенніко/м – сянні/к). Але ў 
літаратурнай мове лучні/к – гэта ‘даўнейшае прыстасаванне для асвятлення хаты 
лучынай’. Гаворка ж, вядома, ішла пра лу/чніка (творны склон лу/чнікам; жаночая 
форма – лу/чніца, лу/чніцай). Гэта значыць або пра майстра-лу/чніка, або пра воіна з 
лукам. Як бачым, часам і націск у слове можа паўплываць на разуменне гістарычных 
фактаў. 
Монстр. Слова паходзіць ад франц. monster <лац. monstrum ‘дзіўнае, жахлівае, 

пачварнае’. У кніжнай мове монстр – гэта ‘пачвара, страшыдла, вырадак’. У 
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размоўным маўленні – ‘тое, што здзіўляе сваім недарэчным выглядам, вялікімі 
памерамі, нязграбнасцю’. А ў дачыненні да чалавека монстрам называюць таго, ‘хто 
мае дурныя якасці характару, паводзіць сябе ненармальна, па-дзівацку’. Мы так 
падрабязна разгледзелі значэнні гэтага слова, каб пераканацца, што адно з яго 
абавязковых сем – гэта негатыўная ацэнка. Таму трэба лічыць ненарматыўным 
ужыванне гэта лексемы ў наступным сказе з радыёперадачы: Такія футбольныя 
монстры, як “Акбарс”, павінны ярчэй праяўляць сябе ў спаборніцтвах. Тут на сваім 
месцы былі б такія выразы, як футбольны (ці хакейны) гігант, магутны спартыўны 
клуб і пад., якія не маюць негатыўнай канатацыі. Відаць, журналіста спакусіла 
незвычайнасць, нешаблоннасць слова монстр. Але спакуса часта вядзе да памылкі – як 
у жыцці, так і ў маўленні. 
Навацыя – інавацыя. Словы маюць адзін корань/ лац. novatio ‘абнаўленне, 

змяненне’/. У другім з іх ёсць яшчэ лацінская прыстаўка in- ‘у’. Корань і забяспечыў ім 
адно агульнае значэнне – ‘штосьці новае, новаўвядзенне’. Але іншымі значэннямі яны 
адрозніваюцца: навацыя – гэта яшчэ ‘спыненне раней прынятых абязацельстваў і 
прыняцце новых’ (у юрыспрудэнцыі). А інавацыя – ‘выкарыстанне новых тэхналогій’ 
(у эканоміцы), а таксама ‘новая, больш позняя з’ява ў мове’ (у мовазнаўстве). 
Зыходзячы з гэтага ў выказванні: Я ў гэтай кнізе прынцыповых інавацый не ўбачыла 
замест інавацый трэба было ўжыць навацый. 
Непазнавальна змяніцца. Гэта словаспалучэнне мае цікавую ааблівасць: яно не 

трансфармуецца ў непазнавальныя змяненні (як, напрыклад, рэзка змяніцца – рэзкія 
змяненні). Калі вы гаворыце: За апошнія гады ён непазнавальна змяніўся, то 
непазнавальным стаў сам чалавек. А калі вы скажаце: За апошнія гады ў ім адбыліся 
непазнавальныя змяненні, то непазнавальнымі становяцца змяненні (што алагічна!). 
Вось чаму другі сказ – не сінонім першага. Але моўца яго збудаваў, не звярнуўшы 
ўвагі на скажэнне сэнсу. 
Песпектыва. У каманды наперадзе вялікія перспектывы, – кажа футбольны 

журналіст, памылкова аб’ядноўваючы выразы наперадзе вялікія здзяйсненні і ў 
каманды добрыя перспектывы. 
Пры/смакі – прысма/кі. Розныя словы, зблытаныя ў гутарковым выказванні: Я гэта 

піць не буду – непрыемныя прысма/кі (замест пры/смакі), бо пры/смак – гэта ‘адценне 
смаку’, а прысма/к – ‘ласунак, далікатэс’ (часцей у множным ліку – прысма/кі). Зусім 
па-беларуску: Усе прысма/кі маюць свае пры/смакі. 
Рэцыдыў. Ад лац. recidivus ‘той, хто вяртаецца’. Асноўнае занчэнне гэтай 

лексемы – ‘паўторнае праяўленне чаго-небудзь’: рэцыдыў хваробы, рэцыдывы 
злачынства, рэцыдывы суму.Рэцыдыў – гэта з’ява, што ўжо мела месца ў мінулым. 
Таму трэба лічыць няправільна пабудаваным выказванне: Мы не дапусцім такіх 
рэцыдываў, што мелі месца ў мінулы час ( з выступлення дырэктара ўстановы). Трэба 
было сказаць: Мы не дапусцім рэцыдываў таго, што мела месца ў мінулы час. 
Урадлівасць – ураджайнасць. Словы вельмі блізкіязначэннямі, але не тоесныя. 

Урадлівасць утворана ад урадлівы<урадзіць (як маўклівасць<маўклівы<маўчаць, 
ганарлівасць<ганарлівы<ганарыцца) і значыць ‘ якасць таго, шо раджае, дае плён’. 
Ураджайнасцьпаходзіць ад ураджайны<ураджай і мае значэнне ‘узровень ураджаю’. 
Адрозненне ў значэннях гэтых слоў можна прадэманстраваць сказа, дзе яны 
ўжываюцца разам, не замінаючы адно аднаму: Хоць урадлівасць глебы ў нас высокая, 
ураджайнасць сёлета з-за надвор’я нізкая. 
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Фрывольны. Неправамерна збліжаны словы фрывольны і вольны ў тэлерэпартажы: 
Абарона каманды павяла сябе трошкі фрывольна (замест вольна, што значыць ‘ не 
захоўваючы гульнёвай дысцыпліны’). Лексема фрывольны (ад лац. frivole) таксама мае 
сему ‘парушаючы парадак, правілы’, але не знешнія правілы, а правілы маральныя. Яе 
значэнне – ‘нясціплы, легкадумны, двухсэнсоўны, непрыстойны, амаральны’: 
фрывольня размовы, фрывольная кампанія, фрывольны анекдот, фрывольна 
жартаваць. 
Час прайшоў – штоьці адышло ў мінулае. Час бартэрных здзелак адышоў у 

мінулае, – гаворыць у інтэрв’ю афіцыйная асоба. Маўленчыя нормы тут амаль не 
парушаны. Але паколькі час для нас падзяляецца на мінулы, цяперашні і будучы, то 
выраз час адышоў у мінулае з’яўляецца таўталагічным. Трэба было б сказаць або Час 
бартэрных здзелак прайшоў /адышоў/ скончыўся, або Бартэрныя здзелкі адышлі ў 
мінулае. 

І. Навасельцава (Мінск, Беларусь) 
СЛОВА-ВОБРАЗ ЛЁС У ПАЭТЫЧНЫМ КАНТЭКСЦЕ  

НІЛА ГІЛЕВІЧА 
У стварэнні канцэптасферы нацыянальнай мовы асаблівая роля належыць майстрам 

слова, творчасць якіх рэалізуе ў сабе не толькі ўласныя моўныя, але і культурныя 
асаблівасці таго этнічнага арэала, у які пісьменнік уваходзіць як моўная асоба. “Кожны 
народ бачыць адзіны лад быцця ў асаблівай праекцыі – нацыянальным вобразе свету, 
які прасвечваецца ў сукупнасці асноўных архетыпаў-сімвалаў у мастацтве” [Гачев 
1998, с. 233]. Устойлівымі адзінкамі беларускага мастацкага светаўспрымання 
з’яўляюцца сэнсава ёмістыя словы, што набылі сімвалічнае значэнне і нясуць для 
носьбітаў мовы значную культурную інфармацыю, фарміруюць адпаведную 
ментальнасць. Даследаванне дамінантных слоў, праз якія раскрываецца мастацкі свет 
творцы спалучаецца ў сучаснай лінгвістыцы з канцэптуальным аналізам слоў, 
асаблівых “ментальных утварэнняў” [Степанов 1997, с. 40], што вядуць “да ведаў аб 
свеце” [Кубрякова 1991, с. 85]. 
Шматгранныя бакі творчасці народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча “знітоўваюцца 

адной моцнай, высакароднай якасцю, якую можна вызначыць як вельмі народную, што 
ідзе з самых вытокаў беларускага жыцця, з яго нацыянальнага характару і ягонай 
гісторыі” [Быкаў 1984, с. 231]. У мастацкай карціне свету Ніла Гілевіча адлюстраваны 
як універсальныя, так і нацыянальныя, і індывідуальна-аўтарскія канцэпты, бо ў 
паэтычным кантэксце слова не толькі абазначае пэўную рэалію, але і выступае ў 
“багацці сваіх асацыятыўных сувязей і стылістычных адценняў” [Шмелев 1961, с. 68].   
Важную ідэйна-сэнсавую функцыю ў мове паэта выконвае слова-вобраз лёс (доля). 

Сцвярджаючы непарыўнасць чалавечага існавання ў часе і прасторы, паэт атаясамлівае 
свой лёс з лёсам Бацькаўшчыны: Ты, Крывія, мой даліцвінскі лёс, / Ты, слынная Літва 
эпохі Вітаўта, / Ты, Беларусь, уся з крыві і слёз, / Уся калючым цернем апавітая 
[Гілевіч 2001, с. 200]; О, Беларусь! Мой лёс, / Мой першы боль, / Мая нявыспеваная 
давеку Песня! [Гілевіч 1991, т. 1, с. 76]. Праз мастацкія вобразы Ніл Гілевіч ацэньвае 
заканамернасці развіцця грамадства, выкрывае прычыны нацыянальнага нігілізму: 
Нелітасцівы быў наш лёс, браты: / Красу, што продкі з любасцю стваралі, / 
Чужынцы з лютасцю агнём сціралі, / Каб не ўцалелі нават і сляды... [Гілевіч 2001, с. 
62]; Народзе мой! Стагоддзямі твой лёс / Не ты, не сам – другія вырашалі. / Якой 
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ты долі хочаш – не пыталі [Гілевіч 2001, с. 163]; І што адкажу я, калі і ў расстання 
хвіліну / Убачу ўсё тое ж пад купалам родных нябёсаў: / Няшчасны народ, 
раўнадушны да ўласнага лёсу [Гілевіч 2001, с. 98]. Цярністым быў і лёс беларускай 
мовы: Хіжа-груганова, / Вырашалі злыдні лёс – / Твой, Матуля-Мова! [Гілевіч 2001, 
с. 167].  
Разважаючы пра лёс чалавека, паэт асэнсоўвае значнасць для асобы духоўных 

арыенціраў: Калі б з нас кожны гэтак жыў, як ён [Мікалай Улашчык], / І роднай 
мовай даражыў, як ён, / І годнасць гэтак жа высока нёс, / О як бы сёння наш свяціўся 
лёс! [Гілевіч 2001, с. 65]. Ніл Гілевіч прытрымліваецца крэда – не скарацца лёсу, 
удзячна прымаць яго дарункі, з годнасцю – удары: О краю мой! / Шчаслівы лёс – 
плаціць любоўю / Табе і жыць – адною ёй [Гілевіч 1991, т. 2, с. 25]; Мне не страшны 
ўжо ні яд, ні нож / І калі, нібы кіта на сушу, / Лёс на волю выкіне, – ну што ж! 
[Гілевіч 2001, с. 116]; Можна страціць усё, што нажыць давялося, / Ды яшчэ і 
ўсміхнуцца свавольнаму лёсу [Гілевіч 2001, с. 79]; Ты кажаш, быў варты я лёсу 
свайго? / Не знаю... Магчыма... Магчыма... Магчыма... / Даўно ўжо прапаў бы, калі б 
не Жанчына [Гілевіч 2001, с. 54].  
Паэта трывожыць пытанне будучыні: Ды раптоўна ў душы цень трывогі прарос: / 

А які іх [дзяцей] чакае ў будучым лёс? / Ці навек ім твае [Беларусі] застануцца дары: / 
Гэта годнасць і гордасць – у промнях зары?.. [Гілевіч 2001, с. 75]. Без любові да 
роднай зямлі і мовы, павагі да памяці продкаў не можа быць годнага чалавека. Паэт 
заклікае: Хай з самай першай парты школьнай / Распазнаваць яно [дзіця] пачне / У 
лёсе Бацькаўшчыны вольнай / Свой лёс – як вечнасць у вясне! [Гілевіч 2001, с. 73]. 
Асэнсаванне нацыянальнай ідэі ў творах Ніла Гілевіча выяўляецца з асаблівай 
вастрынёй: Не будзе спагады нябёс / Таму, хто адрынуў свой лёс / І сам сваё шчасце 
руйнуе [Гілевіч 1994, с. 72]; Вялікдзень святы – ён наперадзе ў нас... / І распяты наш 
лёс – уваскрэсне [Гілевіч 1994, с. 73]; Родная мова! Ты воч не расі! / Лёс твой – 
свабода. / Іменна ты незалежнасць дасі / Духу народа [Гілевіч 2001, с. 102]. Ніл 
Гілевіч ідзе ад канкрэтнага да філасофскіх высноў, што выяўляюць яго гуманістычныя 
памкненні: Трайны ён, круг, ды недзялімы: / Бо сёння – як ні паглядзім – / А лёс Дзяцей, 
і лёс Радзімы, / І лёс Планеты – лёс адзін. / І ўсе мы разам у адказе / За гэты вечны 
круг жыцця [Гілевіч 1991, т.2, с. 291]. З надзвычайнай трапнасцю сутнасць складаных 
з’яў выказваюць і выслоўі паэта: Лёс паэтаў – крыж. Ва ўсе часы. / Да шчасця Бог ім 
не дае прычасця [Гілевіч 2001, с. 313]; Часам нават і балючы ўдар / Мы прымаем не як 
пакаранне, / Не як помсту лёсу, а як дар [Гілевіч 2001, с. 313]; Шчаслівая доля – / 
Трымацца бацькоўскай зямлі, / Як дрэва карэннем! [Гілевіч 2001, с. 301]. 

Лёс у мове паэта – свавольны, неабачны, распяты, пусты, захмараны, 
неспадманны, не выснены, новы, незахмарана-сонечны; доля – маладая, неразменная, 
нялюдская, незахмарана-светлая, доля-шчасце і інш. Такія эпітэты (найчасцей з 
адмоўнай афарбоўкай) дазваляюць дакладна перадаць унутраную характарыстыку з’яў 
і працэсаў. Слова лёс персаніфікуецца паэтам, спалучаецца з разнастайнымі 
дзеяслоўнымі метафарамі: лёс уладарна меціць хады, кладзе засцярогі, вядзе праз церні, 
вяжа вузлы, жартуе, помсціць. Значэнне аўтарскіх генітыўных метафар раскрываецца 
ў кантэксце, дзе важную ролю адыгрывае сэнсавае напаўненне слоў. У большасці такія 
метафары экзістэнцыяльна-філасофскія: Ні ўдар злабы, ні лёсу горкі посмех / Не 
раздваіў наш непадзельны свет [Гілевіч 1991, т. 1, с. 190]; Гляджу-ўглядаюся ў рыскі-
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штрыхі, / Бы ў лёсу пісьмёны [Гілевіч 1994, с. 62]; Толькі сонца, ды вецер / Зналі-ведалі 
ў свеце / Лёсу іх неразгадны пароль [Гілевіч 2001, с. 265]. 
Арыгінальнасцю асацыяцый вылучаецца выкарыстанне паэтам слова лёс (доля) у 

параўнальных канструкцыях: Ахрышчаны ў тваіх празрыстых водах, / Ён невад тут 
цягнуў, нібы свой лёс [Гілевіч 1991, т. 1, с. 224]; Загавары, загавары / На роднай мове 
скрозь і ўсюды! / Загавары – каб свет наўсцяж / Пачуў твой голас валадарны! / Тады 
на дзедаўскіх касцях / Узыдзе лёс – / Як дзень бясхмарны [Гілевіч 2001, с. 60]; О, доля 
жаночая! Сум ды журба... / Праклятая доля рабыні раба. / Такая ж, як лёс Беларусі 
[Гілевіч 2001, с. 204].  
Ніл Гілевіч скарыстоўвае народныя павер’і пра лёс: А мама мяне нарадзіла на сене 

ў калёсах, / Край бітай дарогі, у восеньскі вечар дажджлівы. / (А раз у дарозе, то, 
згодна з павер’ем аб лёсах, / Ты долі не мецьмеш і век твой не будзе шчаслівым) 
[Гілевіч 2001, с. 98]. 
Лірычныя героі паэта варожаць на лёс: І на сон малады загадвалі – / Нібы ў 

будучыню заглядвалі – / Пра свой лёс яны варажылі [Гілевіч 1991, т. 1, с. 279]; 
успрымаюць лёс, як дадзены Богам, як жэрабя: Будзе доўжыцца суджаны лёс – лёс у 
Бога нямілых [Гілевіч 2001, с. 162], Ёй выпаў рэдкі лёс – / Кахаць прыгожа. / Кахаць 
да смерці. / А не да бяспамяці [Гілевіч 2001, с. 363]; крыўдуюць на лёс: Бедная 
студэнтка / Ажно заплакала ад шкадавання, / Ад крыўды на несправядлівы лёс 
[Гілевіч 2001, с. 277]; скараюцца лёсу: Бог выйсця мне з нягодаў не дае – / І я павінен 
лёсу пакарыцца [Гілевіч 2001, с. 317]; змагаюцца з лёсам: Аптымісты мы, відаць, па 
духу, / Калі ў вечнай з лёсам барацьбе / Ухітраемся свой сум і скруху / Абярнуць у 
радасць для сябе [Гілевіч 1991, т. 1, с. 338]; упэўненыя ў лёсе: Вось – зямля, якой не 
разлюбіць / І ў якой ніколі не зняверыцца!.. / Ты заплакаў? Значыць, так і быць. / 
Значыць, лёс не здрадзіць, не адвернецца [Гілевіч 2001, с. 193]; твораць свой лёс: 
Даўно нам свеціць дзень наш малады, / Свой новы лёс народ упарта творыць [Гілевіч 
2001, с. 62]; дзякуюць лёсу: Я шчодрасць лёсу ацаніў даўно, / Як мог – аддзякаваў 
[Гілевіч 2001, с. 66]; вераць у лепшы лёс: Нам у вяках тут, з братамі-суседзямі, / 
Жыць і верыць у лёс незахмарана-сонечны [Гілевіч 1991, т. 1, с. 237]. 
Паколькі сімвал заўсёды “змяшчае ў сабе пэўную вызначальную ідэю і з’яўляецца 

яе рэпрэзентатарам” [Лосев 1973, с. 198], то праз слова-вобраз лёс паэт і выражае сваю 
пазіцыю ўспрымання і асэнсавання быцця, сацыяльна-філасофскую канцэпцыю. 
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Я. Прыстаўка (Мінск, Беларусь) 
ГУЛЬНЯ З ГРАМАТЫЧНЫМІ ПРАВІЛАМІ  

ЯК СРОДАК ДОСЦІПУ Ў ЛАЦІНСКІМ ТРАКТАЦЕ М. К. САРБЕЎСКАГА “АБ 
ВАСТРЫНІ І ДОСЦІПЕ” (1619/1623) 

1. М.К. Сарбеўскі пра моўныя сродкі досціпу. Полацкі трактат М.К. Сарбеўскага 
"De acuto et arguto" ('Аб вастрыні і досціпе') з'яўляецца помнікам еўрапейскай 
эстэтычнай думкі эпохі барока. Трактат прысвечаны праблеме дасціпнасці, якая 
хвалявала такіх знакамітых мысляроў, як Арыстоцель, Цыцэрон, Дж. Лок, Гегель, А. 
Шапенгаўэр, З. Фрэйд. Мацей Казімір Сарбеўскі спрабуе адшукаць камунікатыўныя і 
моўныя механізмы дасціпнасці.  
Моўныя механізмы дасціпнасці разглядаюцца Сарбеўскім у сувязі з катэгорыяй 

"досціп" (argutia). На думку аўтара, "досціп" ствараецца дзякуючы такім сродкам, як 
“гульня словаў, анамінацыя, традукцыя, паранамазія, камплексія, кандуплікацыя, 
дыз’юнкцыя і іншыя фігуры словаў і думак, якія служаць для стварэння прыемнага” 
[15, 26-28]82 (падрабязней гл. [Прыстаўка 2006]). 
Сёмы раздзел трактата (“Спосабы адшукання досціпаў, якія палягаюць на гульні 

слоў”) прысвечаны выкладанню трынаццаці спосабаў адшукання argutia. Кожнаму 
спосабу аўтар дае назву (этымалагічны, арыфметычны, геаграфічны, прасадычны, 
сафістычны, наменклатар, паэтычны, граматычны, алфавітны, анаграматычны, 
тропавы, рытарычны, аратарскі), невялікае тлумачэнне і адзін альбо некалькі 
прыкладаў.   

2. “Граматычны” спосаб адшукання досціпу: гульня з граматычнымі 
правіламі. У “граматычным” спосабе (modus grammaticus), на думку Сарбеўскага, 
“абыгрывацца могуць альбо катэгорыя ліку [...] альбо роду [...] альбо вымаўленне [...] 
альбо літара [...] можа і нейкая іншая рэч, якая тычыцца граматычных правіл” [18, 20-
19, 6]. На кожны з выпадкаў Сарбеўскі прыводзіць прыклад; паспрабуем патлумачыць 
механізм гэтых досціпаў. 
Паводле трактата, гульня з катэгорыяй ліку мела б месца, “калі б па нараджэнні 

разумнага чалавека, ты абвясціў, што з'явіліся тры Катоны” [18, 21]. Гэты прыклад 
уяўляе сабой складаную метафару (нехта параўноўваецца з Маркам Порцыем Катонам 
(243-149 гг.) – выбітным рымскім дзяржаўным дзеячам і пісьменнікам), узмоцненую 
колькасным элементам. Досціп палягае на неадпаведнасці моўных катэгорый 
рэчаіснасці: нарадзіўся адзін чалавек, а ў паведамленні пра гэта ўжываецца множны 
лік.  
Катэгорыя роду, на думку Сарбеўскага, абыгрываецца ў вершы новалацінскага 

паэта Бернарда Баўхузія (1575-1619): Mascula quod virtus muliebri pingitur ore // 
Quodque leves venti masculea ora gerant [...] Dicta per antiphrasin sunt olim plurima 
priscis, // Nos haec credamus picta per antiphrasin ('Мужнасць мужчын з абліччам 
жанчыны малююць, // Вецер лёгкі, аднак, мае аблічча мужчын [...] Спрэчнага было 

                                                   
82 трактат Сарбеўскага цытуецца па выданні Sarbiewski 1958; у дужках пасля цытаты прыводзіцца нумар 
старонкі і радка 
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калісьці сказана ў даўніх нямала, // Спрэчнымі будзьма лічыць вобразы іхнія слоў') [18, 
23-28]. У аснове гэтага досціпу ляжыць неадпаведнасць моўных катэгорый 
агульнапрынятым уяўленням. Назоўнік virtus ('мужнасць') у лацінскай мове належыць 
да жаночага роду, аднак само паняцце virtus у лацінскай культуры суцэльна 
мужчынскае, на што таксама ўказвае этымалогія слова (virtus<vir –'мужчына'). Такую 
з'яву, калі граматычнае значэнне слова супярэчыць яго унутранай форме, можна з 
пэўнай доляй умоўнасці назваць граматычнай энантыясеміяй.  
Падобныя прыклады моўнай гульні, у якіх абыгрываюцца лік альбо род слова, 

указаны ў кнізе Б. Ю. Нормана [Норман 2006, с. 35-50].  
Як прыклад жарту з вымаўлення М. К. Сарбеўскі прыводзіць вядомую эпіграму 

Катула: Chommoda dicebat, si quando commoda vellet, // Dicere et hinsidias Arrius insidias 
('«Chommoda» кажа, калі сказаць Арый «commoda» хоча, // І замест «insidias», 
«hinsidias» кажа ён') [18, 30-31]. У гэтым прыкладзе абыгрываецца такая з'ява 
маўлення, як гіперурбанізм ("ошибочное перенесение тех или иных орфоэпических 
особенностей образцового языка на другие словоформы вследствие стремления к 
изысканности речи" [Ахманова 2005, с. 99-100]). Аўтар высмейвае нейкага Арыя, які, 
жадаючы паказацца адукаваным, вымаўляе спрадвечныя лацінскія словы (commoda, 
insidia) з прыдыханнем, што было "арфаэпічнай" памылкай, паколькі прыдыханне 
захоўвалі толькі запазычаныя грэцкія словы.  
Двуверш Баўхузія Infelix multis theta est, mihi littera felix // Si θάνατον scribit, scribit et 

illa Θεός ('Шмат для каго тхэта жахлівая, для мяне наадварот — шчаслівая, ёй thanatos 
пішу, ёй жа слова Theos') [19, 2-3] прыводзіцца Сарбеўскім як прыклад досціпу, у якім 
"абыгрываецца літара". У тэксце паэтычна асэнсоўваецца праблема неканвенцыйнага 
стаўлення да знака. Літары "Θ" прыпісваюцца прыкметы двух кантэкстуальных 
антонімаў, у напісанні якіх яна выкарыстоўваецца. Жартаўлівы характар такіх 
метамоўных назіранняў, у якім неканвенцыйнае стаўленне да мовы становіцца 
прадметам досціпу, сведчыць пра канвенцый падыход Сарбеўскага да моўных знакаў і 
высокі ўзровень яго філалагічнай культуры.  
Стаўленне да моўных знакаў як да канвенцыі Сарбеўскі дэманструе, прыводзячы 

яшчэ адзін прыклад досціпу, у якім абыгрываецца змяненне слова па склонах. За 
недахопам месца перакажам змест гэтага досціпу: Амур, які, вывучаючы граматыку, 
навучыўся скланяць імя Ісуса, звяртаецца да Яго з такімі словамі: "Хрыстос, калі мой 
супакой, залежыць ад твайго імя, малю, каб яго не скланяць, але быць назаўсёды 
тваім". Малітва асэнсоўваецца ў гэтым вершы як змяненне склону слова Ісус. Каб 
адэкватна ацаніць, наколькі “вольным” было такое абыходжанне з сакральнымі знакамі 
ў параўнанні з падыходам, які назіраўся ў сярэднявечнай культуры, дастаткова 
прыгадаць адзін лацінскі трактат, у якім граматыка разглядалася як вынаходства 
д’ябла, бо вучыла скланяць слова Бог у множным ліку [Мечковская 1998, с. 43]. 

3. Досціпы, заснаваныя на спалучэнні паэтычнай і метамоўнай функцый 
мовы. У "граматычным" спосабе адшукання досціпу Сарбеўскі аб'ядноўвае досціпы, 
якія маюць "дачыненне да граматычных правіл" [19, 4]. Прыклады досціпу, якія ён 
прыводзіць, заснаваны на такіх з'явах, як гіперурбанізм, канвенцыйны падыход да 
моўных знакаў, неадпаведнасць моўных катэгорый рэчаіснасці. Аналіз гэтых 
прыкладаў, паказвае, што для іх характэрна не толькі ўвага да формы паведамлення 
(што ўласціва ўсім паэтычным тэкстам), але і ўвага да кода. На гэтай падставе можна 
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зрабіць вывад, што ў "граматычным" спосабе асэнсаваны тэксты, у якіх спалучаюцца 
паэтычная і метамоўная функцыі мовы. 
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М. Разладава (Мінск, Беларусь) 
ЛЕКСЕМЫ ЧОРНЫ I БЕЛЫ ЯК ЯДЗЕРНЫЯ КАМПАНЕНТЫ  

МIКРАСIСТЭМЫ КОЛЕРААБАЗНАЧЭННЯ  
Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

Адным з найбольш эфектыўных пры даследаваннi розных груповак слоў 
(мiкрасiстэм, лексiка-семантычных i прадметна тэматычных груп) з’яўляецца метад 
“полевага падыходу”, у адпаведнасцi з якiм праводзiцца аналiз усiх кампанентаў 
групоўкi у розных моўных аспектах (этымалагiчным, семасiялагiчным, 
дэрываталагiчным i iнш.). Лексемы, якiя валодаюць найбольшай колькасцю 
вызначаных прымет, з’яўляюцца ядром сiстэмы, найменшай – адносяцца да яе 
перыферыi. У мiкрасiстэме колераабазначэння беларускай мовы зону ядра мэтазгодна 
вызначаць паводле наступных крытэрыяў: аднаслоўнасць, спрадвечнае (не 
запазычанае) паходжанне, сема ‘колер’ у складзе асноўнай семемы, магчымасць 
вытлумачэння значэння колеру без дапамогi простых або складаных 
колераабазначэнняў (КА), полiсемантычнасць, магчымасць утвараць тэрмiналагiчныя i 
фразеалагiчныя найменнi, невытворнасць, вялiкi словаўтваральны патэнцыял, 
магчымасць утварэння поўных i кароткiх форм, высокая частотнасць, стылiстычная 
нейтральнасць. Аналiз лексiчных адзiнак, якiя ўваходзяць у мiкрасiстэму 
колераабазначэння сучаснай беларускай мовы, паказаў, што найбольш тыповымi 
прадстаўнiкамi ядра названай сiстэмы з’яўляюцца прыметнiкi чорны i белы. Нiжэй 
прапануецца спроба аналiзу названых прыметнiкаў у семасiялагiчным аспекце.   
Прыметнiкi чорны i белы зафiксаваны даследчыкамi яшчэ ў так званай 

праславянскай мове-аснове (*bĕlъ, *иъrnъ). Тлумачальны слоўнiк беларускай 
лiтаратурнай мовы (1996) фiксуе 14 значэнняў лексемы чорны i 4 значэннi лексемы 
белы (чырвоны – 5, зялёны – 5, сiнi – 2, жоўты – 3). Асноўнае значэнне абодва 
прыметнiкi рэалiзуюць, спалучаючыся з назвамi прадметаў побыту, адзення i абутку, 
ежы i пiтва. У слоўнiках, як i КА жоўты, зялёны, сiнi, чырвоны, могуць тлумачыцца 
апiсальна, без дапамогi iншых простых i складаных КА: белы ‘якi мае колер снегу, 
малака, крэйды, самы светлы з усiх колераў’, чорны ‘якi мае колер вугалю, сажы, самы 
цёмны з усiх колераў’: У шырокiх вокнах з белымi рамамi святла не было 
(С.Грахоўскi. Гэта ж яна); У старэйшага цеслi, дзядзькi Антося, якi храпе вунь памiж 
дзедам i Юркам, ёсць за халявай чорны плоскi аловак (Я. Брыль. Надпic на зрубе). 
Сярод усiх кампанентаў мiкрасiстэмы колераабазначэння толькi КА чорны i белы 
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з’яўляюцца агульнамоўнымi (а не кантэкстуальнымi) антонiмамi, пра што сведчыць 
наяўнасць сем ‘самы светлы’ i ‘самы цёмны’ ў складзе асноўнай семемы абодвух 
прыметнiкаў.  
Шляхам метафарызацыi паводле колеравага падабенства прыметнiкi белы i чорны 

развiваюць пераносныя значэннi адпаведна ‘светлы’ i ‘цёмны’, якiмi ўваходзяць 
адначасова ў мiкрасiстэмы колераабазначэння i святлоабазначэння. У сучаснай 
беларускай мове гэтыя значэннi рэалiзуюцца пры спалучэннi КА з назвамi прадметаў 
нежывой прыроды  (неба, вада), з назвамi частак сутак, ужытымi ў пераносным 
значэннi для наймення нябеснай прасторы (дзень, ноч), з назоўнiкам вочы для 
абазначэння колеру вясёлкавай абалонкi вачэй замест КА кары, з назоўнiкамi 
прадметна-тэматычнай групы валасы (а таксама з асабовымi назоўнiкамi ў значэннi, 
утвораным у вынiку сiнекдахiчнага пераносу): Усё наваколле засцiлаў густы белы 
туман (С. Грахоўскi. Тое далёкае лета); З двара пазiрала цёмная, чорная ноч (Я.Колас. 
На ростанях); Хлопец белы, зусiм малады яшчэ, як Стась (Я.Брыль. Ты мой найлепшы 
друг); − На зары ты яе не будзi, - сказаў я меланхольна, успомнiўшы чорныя вочы 
Крэйны (А.Мрый. Запiскi Самсона Самасуя). 
Як i большасць прыметнiкаў праславянскага паходжання, лексемы чорны i белы 

могуць на аснове метафарызацыi паводле колеравага падабенства развiваць значэнне 
‘якi набыў пэўны колер’ i рэалiзаваць яго ў спалучэннi з назоўнiкамi – назвамi частак 
цела чалавека, а таксама асабовымi назоўнiкамi (для абазначэння колеру скурнага 
покрыва чалавечага цела). Ужыты ў гэтым значэннi прыметнiк абазначае не толькi 
колеравую якасць прадмета, здольную змяняцца ў часе пры пэўных абставiнах (ад 
хваробы, хвалявання), але i iншыя фiзiчныя якасцi чалавека (стан здароўя, 
эмацыянальны стан): -Палiцыя! – ледзь паварушыў белымi губамi Гулiк (Я.Колас. На 
ростанях) 
Прыметнiк чорны, спалучаючыся з назвамi частак цела чалавека, рэалiзуе 

пераносныя значэннi ‘якi пацямнеў ад загару, цяжкай фiзiчнай працы’ 
(супрацьпастаўляецца прыметнiку белы ‘са светлай скурай, не загарэлы’ паводле семы 
‘наяўнасць/адсутнасць тэрмiчнага ўздзеяння’): – Агу-агу! – падышла, тыцнула чорным 
парэпаным пальцам Глушачыха (I.Мележ. Подых навальнiцы); Пяткi былi хаця i 
босыя, але не парэпаныя, белыя (У.Караткевiч. Лiсце каштанаў).  
Ужываючыся з назвамi адзення, частак цела чалавека, прыметнiк чорны рэалiзуе 

значэнне ‘забруджаны, якi пацямнеў ад бруду’, пры гэтым ён супрацьпастаўляецца 
прыметнiку белы ‘дагледжаны, чысты; чыста памыты’ паводле семы 
‘наяўнасць/адсутнасць бруду’ i паводле станоўчага/адмоўнага канататыўнага 
кампанента): Жывучы ў Сiлцах, Рыгор заўсёды хадзiў чорным i брудным, цяжка i 
многа працаваў, i на падзёншчыне, i за балагола (Ц.Гартны. Сокi цалiны); Чысты 
[Рыгор], аккуратны, белы, як пiсар якi (Тамсама).  
Ад прамога значэння ўтворана пераноснае ‘якi набыў пэўны колер у вынiку 

спеласцi’, якое лексемы чорны i белы, як i iншыя прыметнiкi праславянскага 
паходжання, рэалiзуюць пры ўжываннi з назвамi пладоў i ягад. Абазначаная 
прыметнiкам якасць з’яўляецца дынамiчнай. Таму ў структуры пераноснага значэння 
вылучаюцца семы ‘колер плода’ + ‘спеласць’ + ‘зменлiвасць’ + ‘смак’ + ’памер’; 
пераноснымi значэннямi КА адначасова ўваходзяць адпаведна ў ЛСГ назваў смакавых 
якасцей, памеру: Глядзi ж, дачушка, вiшнi рвi самыя чорныя, каб варэнне салодкае 
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было (А. Васiлевiч. Расцi, Ганька); Потым [Ганьку] павялi ў малiннiк i дазволiлi 
паспытаць … некалькi белых малiн (А.Васiлевiч. Доля знойдзе цябе). 
Ужываючыся са словам чалавек, з назвамi частак цела чалавека, КА белы i чорны, 

як i КА жоўты, рэалiзуюць значэнне ’якi належыць да пэўнай расы людзей”. 
Абазначаная прыметнiкам якасць характарызуецца статычнасцю. Значэнне ‘раса 
людзей’ мае наступную структуру: ‘колер валасоў’+ ‘колер вачэй’ + ‘форма носа’ + 
‘форма твару’ + ‘разрэз вачэй’ + ’форма вуснаў’. Развiццё названага значэння 
прыметнiкаў можна разглядаць як вынiк разбурэння тэрмiналагiчнага значэння ў 
складзе састаўнога тэрмiна белая / чорная раса (у працэсе частага ўжывання ў тэкстах 
публiцыстычнага i мастацкага стыляў замест варыянтаў еўрапеоiдная / негроiдная раса, 
больш ужывальных у навуковых тэкстах): Адзiн за адным на саломе сядзелi чорныя 
Томы – салдаты французскай каланiяльнай армii. Мiж iмi - некалькi белых нявольнiкаў 
(Я.Брыль. Ты мой найлепшы друг). 
Як i значэнне ‘якi належыць да негроiднай расы’, значэнне ‘якi належыць да 

паўднёвай галiны еўрапеоiднай расы’ прыметнiка чорны ўтворана на аснове 
метафарызацыi паводле колеравага падабенства, пры гэтым прыметнiк абазначае 
статычную колеравую якасць, аднак мае месца супрацьпастаўленне значэнняў 
прыметнiка чорны паводле семаў ‘форма носа’, ‘форма твару’, ‘форма вуснаў’. 
Супрацьпастаўляюцца таксама значэннi КА чорны ‘якi належыць да паўднёвай галiны 
еўрапеоiднай расы’ i КА белы ‘якi належыць да паўночнай галiны еўрапеоiднай расы’ 
паводле семаў ‘паўночны’ = ‘светлая скура’ + ‘светлыя валасы’ + ‘блакiтныя або 
шэрыя вочы’, ‘паўднёвы’ = ‘смуглая скура’ + ‘цёмныя валасы’ + ‘карыя вочы’: Нiшто 
дзяўчына, русявая, танклявая, высокая, белы твар, носiк даўгаваты (Я.Колас. На 
ростанях). Навалач нейкую знайшла, прымака. Нейкi Швiлi цi Швiляў. Чорны, як Каiн, i 
дзве левыя нагi (Я.Брыль. Нiжнiя Байдуны). 
У гэтым даследаваннi мы не разглядаем пераносныя значэннi прыметнiкаў чорны i 

белы, якiя яны рэалiзуюць, спалучаючыся з абстрактнымi назоўнiкамi, назвамi 
мыслемоўных працэсаў (чорная туга, чорныя думкi) i назвамi грамадска-палiтычных 
паняццяў (чорная рэакцыя), паколькi ў гэтым выпадку прыметнiкi не служаць для 
называння колеравай якасцi. Аднак аналiз ужывання лексем белы i чорны з 
канкрэтнымi назоўнiкамi розных семантычных груп паказвае, што прыметнiк, 
рэалiзуючы пэўнае пераноснае значэнне, называе адно са шматлiкiх адценняў чорнага 
або белага колеру. Прааналiзаваныя лексемы, акрамя колеравай, адначасова называюць 
iншыя фiзiчныя прыметы прадметаў, што з’яўляецца доказам сувязi памiж рознымi 
лексiка-семантычнымi групамi прыметнiкаў i як вынiк – сiстэмнасцi мовы. 

І. Савіцкая (Мінск, Беларусь) 
НАЗІРАННІ НАД СЕМАНТЫЧНАЙ СТРУКТУРАЙ СЛОЎ 
У БЕЛАРУСКІХ СЛОЎНІКАХ 20-Х ГГ. ХХ СТАГОДДЗЯ 

Дынаміка семантычных змен лексем, прапанаваных у беларускіх лексікаграфічных 
даведніках 20-х гг., лепш за ўсё прасочваецца ў параўнанні з матэрыялам сучасных 
нарматыўных слоўнікаў, якія адлюстроўваюць якасныя змены мовы, абумоўленыя 
ўплывам і ўзаемадзеяннем шматлікіх знешніх фактараў з унутранымі 
заканамернасцямі моўнага развіцця. Аналіз слоўнікаў 20-х гг. дае матэрыял для 
вызначэння пераходу пэўных тагачасных лексем у разрад сродкаў функцыянальна 
абмежаванага ўжытку. Прычым невялікі аб’ём і практычныя мэты складання 
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(арыентацыя на паўсядзённае выкарыстанне лексем) беларускіх лексікаграфічных 
крыніц першых паслярэвалюцыйных гадоў абумовілі наяўнасць малой колькасці слоў, 
нейтральных з эмацыянальна-экспрэсіўнага пункту гледжання, якія затым перайшлі ў 
разрад афіцыйных, кніжных або спецыяльных і набылі адпаведныя паметы: 
действующий – чынны ПРБС, 45; ПРБС-2, 35; (кніжн.). 1. Дзейсны, актыўны. 
2. Важны, салідны ТСБМ-5/2, 328; ТСБЛМ, 750; дажывотны – пожизненный ПРБС, 
167; ПРБС-2, 119; дажыццё (афіц.). Час, які застаецца жыць да смерці ТСБЛМ, 165. 
І наадварот, даволі шырока ў слоўніках прадстаўлены словы, якія ў сучаснай 

беларускай мове набылі статус размоўных, абласных або ўстарэлых. 
Адным са шляхоў папаўнення лексікі беларускай літаратурнай мовы з’явілася 

пераасэнсаванне семантычнай структуры слова, пашырэння або звужэння яго 
значэння. 
Супастаўленне марфалагічнай і семантычнай структуры размоўных, дыялектных і 

ўстарэлых слоў, прапанаваных у 20-я гг., з сучаснымі словамі дало магчымасць 
прасачыць змены ў іх семантычным аб’ёме і размежаваць паводле некалькіх разрадаў. 

1. Структурна тоесныя пры поўным семантычным несупадзенні словы: варыва – щи 
ПРБС-2, 177; (разм.). Вараная рэдкая страва ТСБМ-1, 466; ТСБЛМ, 107; лятун – 
лётчык МБС, 71; (разм.). 1. Той, хто добра лятае, скача. 2. Той, хто часта мяняе 
месца працы ў сувязі з асабістай выгадай ТСБМ-3, 76; ТСБЛМ, 326; мат – голос 
ПРБС, 40; (разм.). Брыдкая лаянка ТСБМ-3, 120; ТСБЛМ, 337; пяршак – первенец 
ПРБС, 149; ПРБС-2, 106; (разм.). Тавар першага гатунку. // Першая самагонка з 
затору ТСБМ-4, 537; 

2. Структурна тоесныя з адрозненнем у семантычным аб’ёме словы. Значэнне такіх 
лексем часам звужаецца: 

гвозд – гвоздь МБС, 30; ПРБС, 38; ПРБС-2, 20; (разм.) Металічны або драўляны 
завостраны шпень для забівання ў што-н., для замацавання чаго-н. з чым-н. ТСБМ-2, 
42; ТСБЛМ, 147; каланіца деготь ПРБС, 44; ПРБС-2, 35; (разм.) Калёсная мазь 
(часцей адпрацаваная) ТСБМ-2, 581; ТСБЛМ, 264 (параўн.: дзёгаць Цёмны смалісты 
вадкі прадукт, які атрымліваецца шляхам сухой перагонкі дрэва, торфу або каменнага 
вугалю ТСБЛМ, 177); 
або пашыраецца: 
выверты – ужимки ПРБС-2, 167; (разм.) Тое, што і выкрутасы ТСБМ-1, 523; 

выкрутасы – каверзы ПРБС, 76; (разм.). 1. Мудрагелістыя, вычварныя рухі, лініі. 2. 
Мудрагелістыя моўныя звароты. 3. перан. Хітрыкі, дзівацтвы ТСБМ-1, 546; ТСБЛМ, 
126; заплата – вознаграждение, награда ПРБС, 28; ПРБС-2, 23; ПРБС, 102; (разм.). 
Тое, што і плата ТСБМ-2, 365; 

3. Семантычна матываваныя лексемы ўтвораны па гатовых мадэлях і маюць 
матываваную (вытворную) семантыку: маршалак 1. Прадвадзіцель дваранства. 2. Той, 
хто кіруе якой-н. цырымоніяй, звычайна вясельнай ТСБМ-3, 113; 3. Старшыня сейма ў 
Польшчы ТСБЛМ, 335; халераванне – исступление МБС, 58; халераваць – бесноваться, 
неистовствовать ПРБС, 113; ПРБС-2, 83; халерык Тэмпераментны, нераўнаважаны 
чалавек, які лёгка ўзбуджаецца пад уздзеяннем якіх-н. уражанняў ТСБМ-5/2, 172; 
ТСБЛМ, 717; халерны (разм. груб.). Вельмі дрэнны, непрыемны ТСБМ-5/2, 172. 
Слова куля ў 20-я гады мела два значэнні: граната і шар (ПРБС, 41; ПРБС-2, 33; 

ПРБС, 250; ПРБС-2, 176). З цягам часу другое значэнне звузілася ад 'шар' да 'зямны 
шар', а першае значэнне атрымала іншае семантычнае напаўненне, супаўшы па 
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структуры са словам куля: куля 1. Невялічкі свінцовы або стальны прадаўгаваты 
снарад для стральбы з ручной агнястрэльнай зброі і кулямётаў. // Уст. Зямны шар 
ТСБМ-2, 754. 
Слова магазын перакладалася як амбар (МБС, 7). У "Тлумачальным слоўніку 

беларускай мовы" гэтае слова звузіла сваё значэнне: магазын (уст.) Будынак, у якім 
захоўвалася грамадскае збожжа ТСБМ-3, 78. А ў "Тлумачальным слоўніку беларускай 
літаратурнай мовы" яно ўжыта з пашырэннем значэння: магазін – 1. Памяшканне для 
гандлю чым-н.; крама. 2. Склад захавання чаго-н. (устар.) ТСБЛМ, 326. 
Часам семантычная матываванасць лексемы ў сучаснай мове спалучаецца з 

актуалізацыяй яе пераноснага значэння, што ў параўнанні з унутранай структурай 
гэтай лексемы ў 20-я гады абумоўлівае яе розную стылістычную маркіроўку і змяненне 
семантычнага аб’ёму: пратэктар – заступник, покровитель МБС, 51; МБС, 105; 
ПРБС, 169; ПРБС-2, 120; 1. Дзяржава, якая ажыццяўляе пратэктарат. 2. Уст. 
Апякун, заступнік. 3. Спец. Патоўшчаная бегавая частка пакрышкі, якая ахоўвае ад 
механічных пашкоджанняў. [Ад лац. protector – той, хто прыкрывае, абараняе] ТСБМ-
4, 378; стоўп – столб НБМС, 221; ПРБС, 225; ПРБС-2, 160; 1. Спец. Вежа або калона. 
2. Тое, што і слуп. 3. Іран. Важны дзеяч, значная службовая асоба ТСБМ-5/1, 329; 
ТСБЛМ, 628. 
Змены ў сучаснай сістэме беларускай лексікі і словаўтварэння залежаць, як і ў 20-я 

гады, ад унутры- і пазамоўных фактараў і выцякаюць з імкнення грамадскасці 
радыкальна “пераарыентаваць” развіццё нацыянальнай літаратурнай мовы на шлях 
умацавання яе самабытнасці, пазбаўлення ад усяго таго, што штучна прышчэплівалася 
ёй у адпаведнасці з курсам на “зліццё моваў”. 

Прынятыя скарачэнні 
МБС – Гарэцкі М., Гарэцкі Г. Маскоўска-беларускі слоўнік / Гарэцкі М., Гарэцкі Г. – Выд. 2-е, з 

папр. і вялікімі дадат. – Вільня: Б.в., 1920. - 144 с. 
НБМС – Гарэцкі М. Невялічкі беларуска-маскоўскі слоўнік / Гарэцкі М. – Рэд. Я. Станкеўчыка. – 

Выд. 2-е, стэр. – Вільня: Друк. “Віленскага выдавецтва”, 1921. - 264 с. 
ПРБС – Байкоў М., Гарэцкі М. Практычны расійска-беларускі слоўнік / Байкоў М., Гарэцкі М. – 

Мінск: Выд. “Белтрэстдрук”, 1924. - 261 с. 
ПРБС-2 – Байкоў М., Гарэцкі М. Практычны расійска-беларускі слоўнік / Байкоў М., Гарэцкі М. – 

Выд. 2-е, выпр. і дап. – Мінск: ДВБ, 1926. - 192 с. 
ТСБЛМ – Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы: Больш за 65000 слоў / Пад рэд.: 

М.Р. Судніка, М.Н. Крыўко. – Мінск: Бел. Энцыкл., 1996. - 783 с. 
ТСБМ – Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: У 5 т. / Пад агул. рэд. К.К. Атраховіча 

(К. Крапівы). – Мінск: Выд-ва “Бел. сав. энцыкл.”, 1977-1984. – Т. 1-5. 

Н. Ступчык (Мінск, Беларусь) 
ФЭСТОНІМЫ КАЛЯДЫ І РАЖАСТВО Ў ПЕРЫЯДЫЧНЫМ ДРУКУ (НА 

МАТЭРЫЯЛЕ ГАЗЕТЫ “ЗВЯЗДА”) 
Свята – неад’емная частка жыцця грамадства і кожнага чалавека асабіста, 

адпаведна, і само свята, і ўсё, звязанае з ім, з’яўляюцца актуальнай тэмай шэрагу 
артыкулаў перыёдыкі. Намінацыя свята (у далейшым прапануем выкарыстоўваць 
тэрмін фэстонім – лац. festum – свята, анг. – the festival, франц. – une fête, ням. – das 
Fest, бел. (уст.) – фэст) – гэта свайго роду адлюстраванне грамадскіх густаў у пэўны 
перыяд жыцця, стаўлення як да самога свята, так і да падзеі, што дала падставы для 
святкавання.  
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Мэта прапанаванага паведамлення – паказаць змены ў функцыянаванні намінацый 
Ражджаство і Каляды ў залежнасці ад прыярытэтаў грамадства. Фактычны матэрыял 
сабраны на аснове рэспубліканскай газеты “Звязда” за перыяд з 1985 года (з гэтага часу 
ўзяты кірунак на некаторую лібералізацыю СМІ) да нашых дзён. Выбар данай газеты 
абумоўлены тым, што гэта адно са старэйшых беларускамоўных штодзённых 
выданняў, якому ўласцівы рознабаковы паказ жыцця (палітыка, эканоміка, культура, 
быт і г. д. ).  
Ражаство і Каляды – зімовыя святы адрозных рэлігійных традыцый –хрысціянскай і 

язычніцкай адпаведна. Аднак на старонках сённяшняга перыядычнага друку гэтыя 
паняцці вельмі часта або цалкам атаясамліваюцца, або падмяняюцца адно адным, або 
змешваюцца некаторыя іх атрыбуты, што, натуральна, выражаецца і ў падмене 
(замене) саміх назваў святаў. Гэтаму ёсць пазамоўнае тлумачэнне: дзесяцігоддзямі 
перыядычны друк аніяк не рэагаваў на існаванне пэўных традыцый, звязаных са 
святкаваннем гэтых падзей. 
Згадванне ў пачатку 90-х гг. недзяржаўнага свята – у нашым выпадку Калядаў і 

Ражджаства – на старонках газеты стала абсалютна новай з’явай у перыядычным 
друку, што выклікала “бум” у тагачаснай перыёдыцы. Сведчаннем таму шэтаг 
артыкулаў, загалоўкі якіх уключаюць лексіку ці прэцэдэнтныя тэксты, звязаныя з 
гэтым святам: “Дзякуй жыццю, навучыць есці куццю” за 25.12.91., “З дыямэнтаў 
калядных...” – 24.12.92., “Калядуйце!” – 24.12.92. і г. д.).  

1. Каляды. Упершыню з дня выдання “Звязды” (1917) на старонках газеты ў 
рубрыцы “Народны каляндар” найменне Каляды і кола лексікі, звязанае з ім, 
згадваюцца толькі ў 1991 г. 
Паводле тлумачальнага слоўніка, Каляды – гэта “царкоўнае хрысціянскае свята 

нараджэння Хрыста, якое адзначалася 25 снежня па ст. ст. і ў наступныя дні да 
вадохрышча” [ТСБМ 1978, с. 595]. Відавочна, што тут загаловак слоўнікавага артыкула 
(Каляды) адпавядае язычніцкаму святу, а дэфініцыя – хрысціянскаму.    

 Найменню Каляды ўласцівыя ў публіцыстычным тэксце наступныя дэрываты:  
- Каляда (святочная песня: Каляда (магічнае песеннае ўслаўленне зімовага 

сонцавароту) (6.01.98)); 
- Калядкі, Калядачкі (экспрэсіўна афарбаваная назва свята: “Ой, Калядачкі, бліны-

ладачкі...” (9.01.98));    
 - калядны (звязаны са святам Каляды: калядная ноч (5.01.91)) 
 - каледаванне (абрад хаджэння па хатах у святочныя дні: стары звычай 

каледавання (25.12.91)); 
 - каляднік (асоба, якая ўдзельнічае ў абрадзе каледавання: вясёлыя каляднікі 

(6.01.05)); 
 - каледаваць (ажыццяўляць абрад каледавання: Калядуйце! (24.12.92)) 
Каляды ў газетным тэксце характарызуюцца і праз азначальныя канструкцыі 

(Adj+N, N1+N2) з азначаемым словам свята, якія пэўным чынам каментуюць падзею, 
вызначаючы яе статус у грамадстве: адно з самых любімых, старажытных народных 
святаў; жаданыя, радасныя святкаванні; таемнае і цудоўнае свята, з святаў любімае 
свята. Каляды падаюцца як прызнанае масамі свята (любімае), свята дзеяння (звязанае 
з цудамі, варажбой), спрадвечна народнае (старажытнае). 

1. Ражаство. У 1993 годзе ў друку з’яўляецца новы для публіцыстыкі фэстонім – 
Ражджаство, які падаецца на старонках “Звязды” ў форме Ражджаство і ў 
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вытворных ад яе сцягнутых варыянтах Ражаство, Ражство і Раство, а таксама праз 
апісальную канструкцыю Нараджэнне Хрыстова(е). 
Лексема Ражджаство (ці іншыя яе варыянты) не зафіксавана ні ў “Тлумачальным 

слоўніку беларускай мовы” ў 5 т. (пад рэд. К. Крапівы), ні ў аднатомавым 
“Тлумачальным слоўніку” (2005 г.). Сама намінацыя была запазычана з 
царкоўнаславянскай мовы (рождьство) праз рускую. Згодна са “Слоўнікам рускай 
мовы” Ражджаство – гэта “хрысціянскае свята нараджэння Хрыста” [Ожегов 1988, с. 
557].  
У працэсе паступовага замацавання на старонках газеты “Звязда” хрысціянскае 

свята, акрамя першаснай намінацыі (“характарыстыка праз словы, словазлучэнні” 
(Бенвеніст), атрымлівае другасную намінацыю: праз перафраз, выражаны 
канструкцыяй N1 + N2. 

Табліца 1 
Другасныя найменні фэстоніма Ражджаство 

Другаснае найменне Адметная дэталь 
(да чаго прымеркавана свята) 

гадавіна Бэтлеемскай Начы  час падзеі (Бэтлеемская ноч) 
свята Віфлеемскай пасхі  месца падзеі (Віфлеем) 
свята ў гонар Хрыста  асоба (Хрыстос) 
дзень нараджэння ісціны на зямлі  асоба (Ісціна - Хрыстос) 
спаўненне часінаў і тэрмінаў уцялесення 

Божага Слова 
слова → асоба (Слова Божае →  → 

Хрыстос) 

Калі фэстонім Каляды адзначаны на старонках газеты “Звязда” шырокім спектрам 
дэрыватаў, то Ражджаство – толькі адным: Ражджэственскі (звязаны са святам 
Ражджаство). 
Фэстонім Ражджаство перадаецца ў друку праз наступныя азначальныя 

канструкцыі: вялікае і ўратавальнае свята; адно з самых светлых святаў; свята 
абнаўлення і надзей; вялікае і радаснае свята; урачыстае свята; доўгачаканае свята; 
значна вышэйшае за іншыя святы; светлае хрысціянскае свята. Ражджаство – свята 
сузірання, міру, раўнавагі, падзея, якая па сваёй значнасці не саступае дзяржаўным 
святам. 

2. Неразмежаванне фэстонімаў Каляды і Ражджаство на старонках СМІ. У 
наш час ў фалькларыстыцы вызначаны межы паняццяў, якія называюцца фэстонімамі 
Каляды і Ражаство (да гэтай праблемы звярталіся В. Д. Ліцьвінка, У. М. Сысоў і 
іншыя навукоўцы).  
Пасля з’яўлення на старонках газеты намінацый Каляды, а затым – Ражаство 

экстралінгвістычны працэс падмены ў грамадстве рэалій дзвюх розных рэлігій адбіўся 
і на перыёдыцы. На сучасным этапе ў газетным тэксце можна бачыць выпадкі 
алагічнасці ў характарыстыцы гэтых падзей, што адбываюцца з-за перакрыжавання 
хрысціянскіх і язычніцкіх намінацый: свята каталіцкіх Калядаў (22.01.93) – 
каталіцкія + Каляды, праваслаўныя Каляды (5.01.92) – праваслаўны + Каляды, 
каляднае пасланне мітрапаліта (6.01.98) – мітрапаліт + калядны.  
Такая неадпаведнасць ва ўжыванні фэстонімаў Ражджаство і Каляды на 

старонках перыядычнага друку тлумачыцца наступнымі прычынамі: супадзенне часу 
святкавання Калядаў і праваслаўнага Ражджаства: 7 студзеня (у Беларусі пераважае 
праваслаўная верная традыцыя); некампетэнтнасць аўтараў газетных артыкулаў у 
пытаннях намінацыі святаў. 
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Т. Сувалка (Мінск, Беларусь) 
ВОБРАЗНАЕ АЗНАЧЭННЕ Ў АПОШНІХ ТВОРАХ ВАСІЛЯ БЫКАВА 

Будуць часам ідалы раструшчаны, 
Свет разумны стоміцца ад крыкаў. 
Васільком у жыце Беларушчыны 
Назаўсёды застанецца Быкаў! 

Р.Барадулін 
Творчасць Васіля Быкава, самага папулярнага беларускага празаіка, ужо даўно і 

надзейна заняла трывалае месца ў духоўным жыцці нашага народа, атрымала 
прыкметны сусветны рэзананс. Усе поспехі пісьменніка забяспечаны самаадданай 
працай вялікага таленту, адметнага і сваёй магутнай стваральнай сілай, і надзіва 
паслядоўнай мэтанакіраванасцю. У свой час яго творы пра вайну зрабілі прарыў у 
развіцці ўсёй савецкай літаратуры (як беларускай, так і рускай), сцвердзіўшы ідэалы 
праўдзівасці і незалежнасці літаратурнай творчасці. У апавяданнях дзевяностых гадоў 
мінулага стагоддзя пісьменнік адыходзіць ад ваеннай тэмы, але яго творам па-
ранейшаму застаецца ўласцівы глыбокі псіхалагізм, увага да ўнутранага свету на 
першы погляд непрыкметных людзей. 
Апошнія творы аўтара карыстаюцца попытам у беларускага чытача, перакладаюцца 

на розныя мовы свету. Яны вызначаюцца надзвычайнай актуальнасцю, бо асвятляюць 
надзённыя праблемы нашага грамадства, закранаюць пытанні глабальнай значнасці. Іх 
літаратуразнаўчую каштоўнасць адзначаюць шматлікія крытыкі і вучоныя. Нягледзячы 
на тое, што з мэтай стварэння яркіх, каларытных, непаўторных характараў, 
рэалістычнага паказу падзей і абставін, у якіх знаходзяцца персанажы твораў, у сваіх 
апошніх творах Васіль Быкаў выкарыстоўвае метафары, параўнанні, эпітэты, гэтыя 
сродкі мастацкай выразнасці мала даследаваны ў лінгвістычным аспекце. Асаблівую 
цікавасць выклікае вывучэнне эпітэта – вобразнага азначэння, якое дапамагае аўтару 
перадаць унутраны і знешні псіхалагізм твора праз апісанне навакольнага асяродзя, 
знешніх і ўнутраных характарыстык героя, стварыць цэласную карціну свету і 
перадаць падзеі, якія ўплываюць на ўнутраны стан персанажа, яго свядомасць і 
пачуцці. 
Вывучэнню вобразнага азначэння ў быкаўскім радку прысвечаны працы 

У. С. Дзянісава (“Эпітэт у партрэтных замалёўках В. Быкава”, “Матывацыя і 
стылістычныя функцыі эпітэтаў у творах В. Быкава”), які працаваў з раннімі творамі 
пісьменніка, Т. І. Тарасенкі (“Асаблівасці аўтарскай мовы ў творах В. Быкава”), 
М. П. Бузука (“Мова твораў В. Быкава”). Аднак вывучэнне эпітэта ў апошніх творах 
празаіка падаецца надзвычай актуальным. 
Эпітэт (ад грэч. epitheton – прыдатак) – мастацкае азначэнне, якое характарызуе 

прадмет, чалавека, жыццёвую з’яву, вылучае і дае мастацкае акрэсленне істотнай рысы 
ці прыметы якога-небудзь прадмета, з’явы, ацэньвае гэты прадмет ці з’яву, выклікае 
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пэўныя эмацыянальныя адносіны да тых ці іншых фактаў рэчаіснасці. “Эпітэт – гэта 
выбар, перавага, суд над прадметам або з’явай. Эпітэт можа адначасова маляваць і сам 
прадмет, і адносіны да яго. Эпітэт <…> філасофскі спалучае азначэнне з’явы з 
адносінамі да яе” [9, с.147]. Эпітэт узмацняе выразнасць, вобразнасць мовы твора, 
надае яму мастацкую, паэтычную яркасць, дапамагае ўбачыць аўтарскае разуменне 
рэчаіснасці. 
Большасць вучоных (У. Дзянісаў, Н. Гаўрош, Б. Тамашэўскі, Л. Бабылёў і інш.) 

згодны з меркаваннем, што эпітэтамі не з’яўляюцца лагічныя азначэнні, якія не маюць 
вобразнасці. Размежаваць звычайнае, лагічнае азначэнне і мастацкае, вобразнае 
няпроста і не заўсёды магчыма. Пры гэтым неабходна ўлічваць семантычную 
характарыстыку эпітэта, яго камунікатыўную функцыю і стылістычнае ўжыванне. На 
думку У. Дзянісава, “лагічнае азначэнне – граматычная катэгорыя, эпітэт – 
стылістычная” [7, c.5].  
У навуковай літаратуры праблема класіфікацыі эпітэтаў вырашаецца па-рознаму . У 

залежнасці ад таго, што пакладзена ў аснову класіфікацыі, адны вучоныя вызначаюць 
тыпы эпітэтаў з улікам іх семантычных уласцівасцей, другія за аснову бяруць 
асаблівасці стылістычнага ўжывання, трэція – ступень устойлівасці сувязі паміж 
эпітэтам і паяснёным словам.  
Паводле сувязі эпітэта з паяснёным словам выдзяляюць тры групы эпітэтаў: 

агульнамоўныя (звыклыя), індывідуальна-аўтарскія (рэдкасныя, аказіянальныя) і 
народна-паэтычныя (сталыя, традыцыйныя). 
Характэрная прымета агульнамоўных эпітэтаў – адносна ўстойлівая іх сувязь з 

паяснёным словам, узнаўляльнасць, частае ўжыванне ў літаратурнай мове. Гэта словы 
з прамым і пераносным значэннем, стылістычна афарбаваныя і нейтральныя: чулая 
душа; азяблы, змораны бацька; цяжкі заклапочаны позірк; худыя плечы; мяккія, 
рассыпаныя валасы; глухаваты голас; жвавы малады твар. 
Агульнамоўныя эпітэты ў лінгвістычнай літаратуры нярэдка называюць 

аб’ектыўнымі (Лук’яноўскі Б. Е.) або асацыяванымі (Турсунова Л. А.), якія 
абазначаюць прымету, уласцівую прадмету паводле сваёй прыроды: Перамена месца 
зняволення не дужа, аднак, яго ўзрушала – і там, і тут для яго быў нарыхтаваны 
каменны калодзеш, сыры і цёмны, - пяць крокаў уздоўж і тры ўшыркі (2, с.563). 
Добрая была краіна – мяккая прырода, спрыяльны клімат, працавіты люд (4, с.6). 
Забойства Дракона будзіла ў душах людзей нестрываны страх – як бы цяпер ня стала 
горш. Калі і праўда Дракон апынуўся забітым, ці не наваляцца на племя новыя, 
жахлівыя выпрабаваньні якой іншай злой сілы? (4, с.11) Як адзначае У. Дзянісаў: 
“Праз асацыятыўныя эпітэты В. Быкава выяўляецца адметнасць унутранага свету 
герояў, іх паводзіны” [8, c.15]. Гэта пераважна якасныя прыметнікі, якія дапамагаюць 
аўтару стварыць малюнкі наваколля, партрэт героя, перадаць яго ўнутраны свет. А 
стварыць разгорнуты, дынамічны вобраз, выявіць адметнасць душэўнага стану 
лірычнага героя дазваляе выкарыстанне агульнамоўных эпітэтаў, выражаных 
дзеепрыметнікавымі словазлучэннямі: Як гэтаму аднаасобніку Казлу. 
Прыгаломшанаму і скатаванаму на першых допытах, параіў яму прызнацца ва ўсім 
і падпісаць, што патрабуюць следчыя…(2, с.520). Яе суразмоўца, падобна, пачуваў 
сябе стомленым, сядзеў у сырых, да белага вышмарганых у балотнай траве ботах і 
вяла доўжыў гаворку (3, с.10). Капцюшка асвятляла зьнізу ягоны чарнавусы, 
даўнавата ня голены твар, шарсьцістае падбародзьдзе (3, с.11).  
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Самабытнасць і адметнасць творчага стылю пісьменніка выяўляецца ў спосабах 
увядзення агульнамоўных эпітэтаў у кантэкст. У быкаўскім радку аб’ектыўныя 
азначэнні “суправаджае” параўнанне, якое дае магчымасць адначасова рэалізаваць 
некалькі значэнняў эпітэта: Пералом быў нутраны, закрыты, стаўся які тыдзень 
таму на допыце, калі яго з паўгадзіны ахаджвалі два сьледчыя – малады, танклявы, 
як гліст; пажылы – вусаты; з ордэнам на гімнасцёрцы (2, с.517). Параўнанне як гліст 
надае негатыўную афарбоўку эпітэту танклявы, выклікаючы антыпатыю ў чытача, 
чым дапамагае пісьменніку ўсебакова і дакладна апісаць героя. Параўнанне – важны 
спосаб увасаблення аўтарскіх асацыяцый, таму яго роля ў кантэксце не вычэрпваецца 
абнаўленнем вобразнага патэнцыялу слова. Кампаратыў надае кантэксту канкрэтную 
танальнасць, стварае ў чытача пэўныя ўяўленні і настрой: А ў зачыненай будзе чуўся 
прыглушаны, бы здаля, голас пакінутага ў адзіноце Зайкоўскага (2, с.527). Праз 
увядзенне параўнання бы здаля В. Быкаў узмацняе, у пэўнай ступені пашырае 
семантыку азначэння прыглушаны, надае ўсяму кантэксту трывожныя ноты. 
Звычайна ў кантэксце параўнанне актуалізуе прамое значэнне дзеепрыметніка: А 

зроблены сцены былі як трэба, як гэта ўмелі рабіць калісьці: камень, вапна і цэгла – 
усё спрэс сцвярдзелае і нязрушнае, бы дзяржаўная воля гаспадароў – не ўкалупнеш, 
не драпанеш (2, с.563). Азначэнне сцвярдзелае і нязрушнае ўжываецца са значэннем 
“замацаванае, устойлівае”, а параўнанне бы дзяржаўная воля гаспадароў акцэнтуе 
ўвагу на значэнні прыметніка, узмацняе названую прымету. Параўнанне выклікае цэлы 
шэраг асацыяцый, дапамагае стварыць глыбокую, рэалістычную і больш 
эмацыянальную, шматзначную карціну.  
Новы падтэкст ўзнікае і пры выкарыстанні агульнамоўных эпітэтаў у якасці 

кантэкстуальных сінонімаў: Шлях быў цяжкі – сухі, камяністы і бязводны (4, с.13). 
Аднак астатнія двое за ім не пасьпяшаліся, і памкамэнданта Косьцікаў зноў перайшоў 
на свой звыклы, зьедлівы крык (2, с.527). Сінанімічныя эпітэты дазваляюць больш 
дакладна і выразна апісаць з’яву ці прадмет і адначасова надаюць выкладу 
эмацыянальнасць і экспрэсіўнасць: Хударлявы, нясьмелы Косьцікаў уважна слухаў 
аповед пра заведзеныя ў турме парадкі, абавязковыя строгасьці з арыштантамі (2, 
с.523). 
Эпітэты, што ўтвараюць сінанімічныя рады, падтрымліваюць і раскрываюць 

значэнне адзін аднаго ў сказе, канкрэтызуюць тую ці іншую з’яву. Адметную функцыю 
выконвае сінанімічны рад пры стварэнні псіхалагічнага партрэта персанажа: Але тады 
ён быў малады, а дзяўчына была дужа ўжо слаўная ў сваёй дзяўчачай прыгажосьці – 
худзенькая такая, спрытная, зь вялікімі зьдзіўленымі вачыма і вабным тварыкам, 
зірнуўшы на які, Сурвіла не наважыўся стрэліць (2, с.535).  
Такім чынам, выкарыстанне адзінкавых агульнамоўных эпітэтаў, ужыванне іх 

побач з параўнаннямі і ў складзе сінанімічных радоў дазваляе В.Быкаву стварыць 
напружаную, эмацыянальна насычаную карціну, намаляваць яркі псіхалагічны партрэт 
персанажа. Вобразныя азначэнні набываюць узвышанае эстэтычнае значэнне і 
становяцца адметнасцю індывідуальна-аўтарскага стылю. 

Індывідуальна-аўтарскія (аказіянальныя) эпітэты вызначаюцца арыгінальнасцю і 
самабытнасцю аўтарскага ўжывання. Яны адлюстроўваюць светапогляд пісьменніка, 
яго індывідуальныя асаблівасці асэнсавання рэчаіснасці. Такія эпітэты надзвычай 
рэдка спалучаюцца з аднымі і тымі ж словамі; яны адзінкавыя, неўзнаўляльныя. 
Умовай узнікнення індывідуальна-стылістычных эпітэтаў – такі тэрмін выкарыстоўвае 
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ў сваіх працах Н. В. Гаўрош – служыць незвычайнасць, нестандартнасць спалучэння, 
якая адлюстроўвае своеасаблівасць аўтарскіх асацыяцый, непаўторнасць бачання свету 
мастаком слова. “Каб у мастацкім творы знаёмае здзівіла незвычайнасцю, звыклае – 
яркім бляскам, глыбокім зместам, перажытае – навізною пачуцця, патрэбна абноўленая 
сіла пісьменніцкай думкі, якая, прайшоўшы праз духоўны свет мастака, набывае 
абагульненую сілу” [5, с.21]. Тыя ці іншыя якасці, уласцівасці па сваёй сутнасці не 
належаць прадмету ўнутрана, не вынікаюць з яго зместу, аўтар бярэ іх з нейкай іншай 
сферы на аснове знешняга ці ўнутранага падабенства. У выніку ствараецца непаўторны 
зрокавы, слыхавы, абаняльны вобраз. Такія эпітэты Л. Турсунова называе 
неасацыяванымі, таму што яны рэдкасныя, адзінкавыя: Наводдаль за гарбатым 
пагоркам высіліся два закапцелыя каміны, у неба зь якіх няспынна плыў дым (4, с.8). 
Людзі і жывёла змушаныя былі то карапкацца на крутабокія барханы, то каціцца зь 
іх, што зьнясільвала дарэшты (4, с.9). Мабыць, то была іхняя плата за сыты 
дабрабыт і няпыльную працу (1, с.68). Аўтарскі выбар эпітэта не выпадковы, ён 
падрыхтаваны і шырокім кантэкстам, і своеасаблівым падтэкстам, і неардынарнымі 
асацыяцыямі пісьменніка, якія маюць сваю сэнсавую аснову. 
Менавіта аўтарскія вобразныя азначэнні дапамагаюць пісьменніку “нават у 

сцёртым, прывычным, экспрэсіўна-нейтральным слове адкрыць новы нечаканы сэнс” 
[10, c.24]. Майстэрства пісьменніка – не столькі ў выбары эпітэта, колькі ў 
своеасаблівым, часта нечаканым спалучэнні яго з паяснёным словам. Вобразныя 
магчымасці стылістычна-нейтральных слоў выяўляюцца ў нетрадыцыйных аўтарскіх 
словазлучэннях толькі ў кантэксце. 
З дапамогай аказіянальных эпітэтаў пісьменнік стварае незвычайныя вобразы-

малюнкі, раскрывае перад чытачом дзівосны свет чалавечай душы, перадае 
найтанчэйшыя пачуцці героя. Мастацкія прыёмы адухаўлення і персаніфікацыі 
патрабуюць адпаведнага слоўнага выражэння, якое ў значнай ступені забяспечваецца 
індывідуальна-стылістычнымі эпітэтамі: Тады наўрад ці ён прадбачыў, што і сам 
хутка ляжа на нейкіх могілках, і паўміраюць малымі ягоныя тры дачушкі, састарыцца 
сынок, а тая сякера-інвалід з раструшчаным тронкам усё будзе служыць. 
Несьмяротная сякера (2, с.556). Тым болей, што кукуруза тут выдалася дохлая, да 
калена даўгалыгаму Івану, як, зрэшты, і ўсюды ў іхным калгасе (2, с.544). Яны ўсе, бы 
зачараваныя, утрапёна ўзіраліся ў ягоны хітравата-ўсьмешысты твар, у якім цяпер 
не было і сьледу ад яго нядаўняй тэлевізійнай суровасьці – была толькі цеплыня і 
спагада (1, с.69).  
Індывідуальна-аўтарскія эпітэты – выразны вобразны сродак мовы. Яны напоўнены 

арыгінальным зместам, незвычайнай спалучальнасцю з паяснёным словам і, як правіла, 
кантэкстуальна матываваныя. Удалыя канструкцыі з аказіянальнымі эпітэтамі даюць 
пісьменніку магчымасць стварыць цікавы семантыкай, багаты дакладнымі дэталямі, 
гарманічны і заўсёды надзелены ўнутраным святлом слоўны жывапіс. 

Народна-паэтычныя (сталыя) эпітэты прыйшлі ў літаратурную мову з 
беларускай вусна-паэтычнай народнай творчасці (з песень, прыпевак, казак): ліхі час, 
глухая ноч, чырвоны твар, чорныя бровы, вараны конь. Як зазначае Н. Гілевіч, “многія 
эпітэты трывала замацаваліся ў народным ужытку за пэўнымі словамі і ў выніку 
набылі ўстойлівы, традыцыйны характар. Такія эпітэты атрымалі ў фалькларыстыцы 
назву сталых, або пастаянных” [6, c.23]. Сталыя эпітэты спалучыліся з пэўнымі словамі 
даўно і на працягу стагоддзяў пераходзяць з твора ў твор як гатовыя паэтычныя 
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формулы, амаль не абнаўляючы свайго вобразна-сэнсавага значэння. Многія сталыя 
эпітэты так “зрасліся” з пэўнымі назоўнікамі, так зліліся з імі ў адно непадзельнае 
цэлае, што асобна ад іх і не ўспрымаюцца. Такую з’яву А.М.Весялоўскі назваў 
“акамяненнем”. 
У апошніх творах В.Быкава выкарыстанне сталых эпітэтаў мінімальнае, таму што 

падзеі, якія тут адлюстроўваюцца, далёкія ад вясковага жыцця і традыцыйнай 
народнай культуры. Але ўсё ж можна знайсці некалькі прыкладаў: Год таму яна 
спадзявалася пераседзець тут ліхі час, перахавацца зь сьвекрывёй – старой хворай 
бабуляй, якая ўжо не выпаўзала і на падворак (3, с.8). Пасьля ён падняў галаву – у 
чорным небе высіўся шэры мур сьцяны (2, с.572). Усё ж жыцьцё кожнага сваю сілу 
мае – часам злую, нядобрую сілу…(1, с.73) 
Проза апошніх гадоў В. Быкава – плаўная, цякучая, з прычыны сваёй адноснай 

важкасці ўспрымання і змрочнасці адлюстравання светабачання, але спакойная ў 
эмацыянальным плане, без сюжэтных скачкоў і нечаканых паваротаў у змесце, без 
скачкоў настраёвых і эмацыянальных. Усе гэтыя рысы патрабуюць ад мовы твораў 
адноснай стылістычнай нейтральнасці, эмацыянальнай вытрыманасці. Таму ў творах 
В.Быкава невялікая колькасць аказіянальных эпітэтаў, якія падкрэсліваюць 
суб’ектыўныя аўтарскія адносіны да азначаемага паняцця, надаюць яму пэўнае 
экспрэсіўнае адценне. Выкарыстанне індывідуальна-аўтарскіх эпітэтаў адбываецца ў 
выключныя моманты, калі проста немагчыма не падкрэсліць пэўнае пачуццё, 
эмацыянальны стан героя, суб’ектыўную ацэнку пэўнай з’явы персанажам ці самім 
аўтарам. Невялікая колькасць ужывання В. Быкавым сталых эпітэтаў сведчыць пра тое, 
што сама тэматыка, паказ рэалістычных падзей прымушае пісьменніка пазбаўляцца ад 
народна-паэтычных рыс.  
Варта адзначыць, што Васіль Быкаў у сваім мастацкім метадзе быў блізкі да 

пісьменнікаў-натуралістаў. Яго творы насычаны падрабязнымі апісаннямі малюнкаў 
прыроды, стварэннем вельмі тонкіх натуральных партрэтаў, характараў, яркім і 
рэалістычна дакладным паказам падзей і абставін, у якіх знаходзяцца героі твораў, 
што, безумоўна, з’яўляецца адзнакай знешняга і ўнутранага псіхалагізму.  

Знешні псіхалагізм у творах аўтара суб’ектыўны, гэта значыць, пэўныя знешнія 
праявы псіхалагічных рыс, якасцей характару канкрэтнага вобраза могуць 
адлюстроўвацца праз прызму светаўспрымання іншага персанажа. Так галоўная 
гераіня апавядання “На балотнай сьцяжыне” Нюрка бачыць Арла, прыгожага мужчыну 
з “пекна выпрабавальным позіркам”: Мусіць, сапраўды то быў вялікі начальнік, па-
мужыцку прыгожы і зухаваты, і яна аж зьніякавела ад яго пекнага выпрабавальнага 
позірку (3, с.17). Эпітэты ў дадзеным прыкладзе дапамагаюць перадаць знешнасць 
Арла (па-мужыцку прыгожы і зухаваты), прадэманстраваць рысы яго характару: 
смеласць, мужнасць, сіла волі, і стварыць цэласны псіхалагічны партрэт. Аднак гэты 
псіхалагічны партрэт падаецца не шляхам апісання і характарыстыкі Арла аўтарам, а 
праз думкі галоўнай гераіні Нюркі. Такім чынам, у раскрыцці знешняга псіхалагізму 
твораў В. Быкава значная роля надаецца псіхалагічнаму партрэту, выразнасць якога 
забяспечваецца трапным ужываннем эпітэтаў. 
Нярэдка ў адным сказе пісьменнік выкарыстоўвае прыметы і знешняга, і ўнутранага 

псіхалагізму. У такім выпадку ён арганічна спалучае эпітэты, што апісваюць 
знешнасць героя і паказваюць асаблівасці яго характару: Гэта аказаўся коньнік – зь 
ямы яна ўбычыла сьпярша зацугляную морду яго варанога каня, на якім маляўніча 
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красавалася крутаплечая постаць коньніка з вусатым, бы ў Будзёнага тварам і 
адважна рашучым голасам чалавека, што ва ўсім быў упэўнены, меў уладу, якой, 
аднак, карыстаўся паблажліва і справядліва (3, с.13).  
Роля эпітэтаў у стварэнні ўнутранага псіхалагізму не такая вялікая, як пры 

перадачы знешняга. Звычайна вобразныя азначэнні падкрэсліваюць пэўныя адценні 
пачуццяў, настрою, уласцівасцей характару: Моцна пабіў калена, ускочыў і знерухомеў 
у палахлівым здзіўленні (2, с.575). Цяпер тая нечаканая сытасць пагражала згубіць 
вутак як і іхная згаладнелая сквапнасць (4, с.7). І Шастак, апанураны і адначасна 
трохі абнадзеены, з зацятай крыўдай у душы адступіўся ўбок (2, с.521). Ну во і ўсё, 
думала яна з застарэлай балючай журбою (3, с.10). Але такому ўжыванню эпітэтаў, а 
таксама і адлюстраванню псіхалагічнага стану і праяў свядомасці герояў, мяркуючы па 
нешматслоўнасці, якая суправаджае гэтае апісанне, не надаецца пільнай ўвагі аўтара. 
Варта адасобіць псіхалагізм рэалістычных твораў Быкава, прысвечаных падзеям 

Вялікай Айчыннай вайны, і псіхалагізм яго прыпавесцей – алегарычна-фантастычных 
апавяданняў. Калі ў першых мы назіраем рэалістычныя псіхалагічныя партрэты, усе 
вобразы яскрава індывідуалізаваны, чалавечая асоба адлюстравана цалкам і ўсебакова 
– са сваімі заганамі і недахопамі, то ў апошніх – асоба размыта ў алегарычным вобразе, 
характарыстыка персанажаў звычайна падаецца аднабакова, калі падкрэсліваюцца 
толькі пэўныя асаблівасці знешнасці і характару асобы, а на іншыя не звяртаецца 
ніякай увагі. У прыпавесцях В. Быкава, як і ў іх сярэдневяковых прататыпах 
(напрыклад, прытча “Пра душу і цела” К.Тураўскага), пэўная чалавечая якасць 
персаніфікуецца і выступае ў якасці дзеючай асобы. У В. Быкава ператвараецца ў героя 
не адна канкрэтная рыса характару, а іх сукупнасць, якая ўтварае пэўную 
грамадзянскую пазіцыю. У прыпавесці “Сьцяна” перад намі паўстаюць толькі вобразы 
галоўнага героя – барацьбіта з дыктатурай, яе вязня – і наглядчыкаў – прыхільнікаў 
дыктатуры. Апошнія з’яўляюцца не больш чым носьбітамі грамадзянскіх пазіцый 
служкаў рэжыму, іх асабістым якасцям адводзіцца другаснае значэнне. Для 
характарыстыкі асобы галоўнага героя гэтага твора аўтарам ужыты эпітэты, што 
апісваюць яго аднабакова – як вязня, які рвецца на волю: зваблівая, недаступная для 
яго воля; пакутны, гаротны і дужа няўдалы лёс; назапашаныя за гады воля і надзея; 
д’ябальская вытрымка; сцюдзёная разважлівасць; слабыя чалавечыя сілы і магутная 
прага волі: Звычайна па той бок была зваблівая, недаступная для яго воля, пра якую 
ён не пакідаў марыць (2, с.563). Менавіта там (у турме) і сышліся цяпер усе ягоныя 
назапашаныя за гады воля і надзея (2, с.564). 
Сучасная крытыка прапануе разглядаць творчасць Быкава ў рэчышчы мастацкага 

метаду экзістэнцыяналізму, тым самым ставячы яе ў кантэкст еўрапейскай і сусветнай, 
а не толькі савецкай і беларускай культуры ХХ стагоддзя. З набыткаў заходняй 
мадэрнісцкай літаратуры, да якой адносяцца і творы экзістэнцыяналістаў, В. Быкаў 
актыўна карыстаецца прыёмам плыні свядомасці, пачынаючы з сваіх ранніх твораў і 
заканчваючы самымі апошнімі. У прыпавесці “Сцяна” назіраецца ўздзеянне гэтага 
прыёму ў той момант, калі вязень, галоўны герой, прабіваецца нарэшце праз 
таўшчэзны мур на волю. Напружанасць дзеяння, надзвычайная дынаміка перадаецца 
праз выражаную ў словах плынь свядомасці персанажа. Важную ролю ў перадачы 
гэтага прыёма адыгрываюць і эпітэты. Дакладныя і трапныя, яны ўтвараюць 
дынамічныя карціны, адточваюць імклівыя малюнкі, напоўненыя сімвалічным 
значэннем, што мільгаюць у свядомасці персанажа: Замест стромка ішла ўвысь 
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чорная вежа, а за ёй мроіўся ў цемры шэры прасцяг усё той жа сцяны. З кепскім 
прадчуваннем ён устаў на ногі, хістаючыся патэпаў паўз сцяну, мацаючы яе збітай да 
крыві рукой. Пад яго босымі нагамі быў слізкі і сцюдзёны брук. Хутка ён упёрся ў 
куток; высокая, на два паверхі сцяна паварочвала ў іншым кірунку. Ледзьве не 
подбегам ён скіраваў ля яе, усё мацаючы рукамі яе шурпаты тынкаваны бок, 
думаючы наткнуцца на браму, арку ці які выезд. Ды дарма (2, с.573). Без ужывання 
яскравых эпітэтаў аўтар не здолеў бы так поўна і шырока адлюстраваць асэнсаванне 
сітуацыі ў свядомасці галоўнага героя, перадаць напружанасць моманту. 
Такім чынам, роля вобразнага азначэння ў стварэнні псіхалагізму твораў В.Быкава 

выключная. У апошніх творах з мэтай рэалістычнай перадачы стану душы і мыслення 
герояў пісьменнік звяртаецца да знешняга псіхалагізму, як больш аб’ектыўнай, у 
параўнанні з унутраным, формы мадэлявання рэчаіснасці. Знешні псіхалагізм як прыём 
ускоснага адлюстравання думак і пачуццяў чалавека (праз паказ яго знешнасці ці 
ўспрыманне пейзажаў і пэўных карцін) не можа абысціся без трапнага эпітэта як 
эфектыўнага сродка абмалёўкі аб’ектыўных элементаў навакольнага асяроддзя. 
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М. Чаеўская (Мінск, Беларусь) 
САКРАЛЬНЫ СЭНС КАНЦЭПТАЎ У ТВОРАХ В. БЫКАВА 

Удзельнікі нарады “Фразеология в контексте культуры. Методологические 
проблемы лингвокультурологического анализа фразеологизмов” у інстытуце 
мовазнаўства РАН выступілі супраць атамарнасці ў развядзенні мовы і культуры, 
паколькі драбленне разбурае аб’ект даследвання. Зараз ніхто не аспрэчвае тэзіс, што 
слова – не толькі практычнае ўстройства перадачы інфармацыі, але і інструмент думкі і 
акумулятар культуры. Таму лінгвакультуралогія, дастаткова “маладая” дысцыпліна, 
вымагае спецыфічных метадаў даследвання. 
Найчасцей звяртаюцца да метадаў мовазнаўства, паколькі большы ўклад у 

лінгвакультуралогію на сучасным этапе ўносяць лінгвісты. Самымі запатрабаванымі 
аказаліся: канцэптуальны аналіз, дыскурсны аналіз, квантытатыўны аналіз. На думку 
А.Ц.Храленка, “у аснову метадалогіі і лінгвакультуралогіі можа легчы распрацаваная 
на базе фальклорных тэкстаў і апрабіраваная на нефальклорным матэрыяле сістэма 
методык, што ўключае ў сябе: 1) дамінантны аналіз; 

2) кластэрны аналіз;  
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3) методыку сціскання канкарданса; 4) аплікацыю атрыманых у выніку сціскання 
канкардансаў слоўнікавых артыкулаў” [Хроленко 2005, с.153]. 
Праўда, пералічаныя вышэй методыкі арыентаваны на гіпертэкст і могуць быць 

эфектыўнымі пры наяўнасці шматлікіх частотных слоўнікаў. Таму на сучасным этапе 
актыўней, асабліва пры аналізе асобных мастацкіх твораў, творчасці аднаго 
пісьменніка, выкарыстоўваюць канцэптуальны аналіз, часам, дыскурсны, 
квантытатыўны. 
Пры канцэптуальным аналізе адбываецца семантычная рэканструкцыя, якая 

грунтуецца на вывучэнні сукупнасці кантэкстаў, дзе магчыма выкарыстанне 
даследуемай формы. Такая методыка робіць відавочнай сувязь семантыкі і культуры. 
Асабліва, калі выяўляецца адметнае і агульнае сярод ужытых словаформ, якія 
рэалізуюць пэўны канцэпт. Напрыклад, канцэпт Дабро можа трактавацца як 
універсальны філасофскі, а таксама рэлігійны хрысціянскі. 
Так, у некаторых творах В.Быкава ёсць канцэпты Бог, Запаведзь, Дабро, якімі 

можна рэпрэзентаваць генетычны код, што ўвайшоў у свядомасць нашага народа, у яго 
менталітэт і духоўны вопыт. Менавіта разгляд стылявых асаблівасцей вобразнай 
сістэмы твораў пісьменніка, найперш больш позніх паводле часу напісання (“Кар’ер”, 
“Пакахай мяне, салдацік”, “Ваўчыная яма”), дазваляе ўбачыць не толькі тое адметнае, 
што датычыць дэталей прадметнага выяўлення, кампазіцыйных прыёмаў, агульнага 
моўнага ладу, але і выявіць спецыфіку сэнсавага напаўнення універсальных 
філасофскіх канцэптаў, што трактуюцца пераважна з пункту гледжання ўвасобленых у 
вобразнай сістэме хрысціянскіх дабрачыннасцей. Мажлівасць такога падыходу 
пацвярджае вобраз пападзі Бараноўскай (“Кар’ер”), што здзіўляе многіх сваёй 
міласэрнасцю, імкненнем любіць бліжняга як самога сябе, развагі Франі (“Пакахай 
мяне, салдацік”) аб немагчымасці жыцця без Бога, аб духоўным падзенні народа, які 
кіруецца атэізмам, і, урэшце, думкі салдата перад смерцю аб тлене многіх клопатаў і 
памкненняў чалавека, выказванні бамжа аб уменні і неабходнасці дараваць ворагу 
(“Ваўчыная яма”). 
Глыбокі сэнс маюць учынкі, развагі, унутраныя маналогі герояў, паколькі 

раскрываюць іх чалавечую сутнасць. Так, вобраз пападзі Бараноўскай у рамане 
“Кар’ер” – гэта ўзор духоўнай дасканаласці, ідэал, да якога неабходна імкнуцца. Часам 
матывы яе паводзін здаюцца незразумелымі Агееву. Але гэта толькі паводле яго 
поглядаў, што сфарміраваліся пад уплывам савецкай ідэалогіі. Сапраўды, герою цяжка 
зразумець: чаму жанчына, якую ўлада пазбавіла шчасця, знішчыла каханага чалавека, 
не страчвае дабрыні і захоўвае чысціню сэрца. Не зразумець параненаму камандзіру і 
таго, што міласэрнасць не падпарадкоўваецца прынцыпу класавасці ў адносінах да 
чалавека, якому патрэбна дапамога. 
Вобраз Бараноўскай можна трактаваць як спробу процістаяння, бо сутыкаюцца дзве 

маралі: хрысціянская і мадэрнізаваная дзяржаўная. І мяркуючы па некаторых акцэнтах, 
аўтару хутчэй за ўсё імпануе жыццё па традыцыйных запаведзях. Нездарма ж у 
вобразную сістэму рамана пісьменнік увёў матушку. Гэта ён зрабіў наўрад ці толькі з 
мэтай рэабілітаваць духавенства, як сцвярджае І.Дзядкоў. Відаць, адметнасць гераіні 
дапамагае ўбачыць прычыны душэўных пакут Агеева, што крыюцца не толькі ў яго 
чалавечай сутнасці, а і ў маральных устоях грамадства, у якім міласэрнасць лічыцца 
часам зусім неабавязковай. 
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Жыццё па хрысціянскіх запаведзях матушкі Бараноўскай выглядае і ўспрымаецца 
намі як натуральнае. Больш своеасаблівымі з’яўляюцца героі, у якіх не было 
папярэдняга вопыту сапраўднага духоўнага жыцця. І тым большую каштоўнасць 
набываюць іх вывады. Напрыклад, Франя (“Пакахай мяне, салдацік”), зведаўшы за 
свой кароткі век шмат гора, страціўшы самых дарагіх людзей, адчуўшы знішчальную 
сілу савецкай ідэалогіі, набліжаецца да разумення асуджанасці грамадства, у якім няма 
месца Богу, заснаванага не на высокіх духоўных каштоўнасцях. Менавіта праз пакуты 
яна прыходзіць да высновы: “- Чалавечнасць, во што. Тое, што ідзе ад Бога, а не ад 
д’ябла…Усё ж у нас дужа мала боскага… Але ці магчыма без Бога жыць? Ніводзін 
народ, нават самы адсталы, не жыве без Бога. Мабыць гэта немагчыма. Без Бога ён 
проста сам сябе з’есць. Асабліва прымітыўны народ”. Гэтыя словы гераіні трэба 
ўспрымаць як вынік напружанага ўнутранага жыцця. І яна мае маральнае права так 
гаварыць. Далейшыя падзеі – увасабленне сказанага Франяй у рэальнасць. Дзяўчына 
гіне, прычым забіваюць яе не ворагі, а суайчыннікі.  
Яшчэ больш страшным падаецца наша грамадства ў аповесці “Ваўчыная яма”. 

Нечалавечыя пакуты выпалі на долю салдата. Яму давялося перажыць агідныя здзекі, 
пасля якіх герой забівае крыўдзіцеля. А потым вымушаны да смерці несці знешні і 
ўнутраны крыж зробленага.Знешні крыж несці крыху прасцей: неяк можна справіцца з 
голадам, іншымі нястачамі. Але як прымусіць сябе не ўспамінаць тое, што здарылася? 
Салдат не перастае пакутаваць. Пастаянны аналіз-успамін - асноўны прыём, абраны 
В.Быкавым для стварэння вобраза, якраз у поўнай меры перадае напружанне, боль 
душы героя. Ён спрабуе разабрацца, матываваць свой учынак. Не адразу ўдаецца яму 
ацаніць зробленае. Бомж, выказаўшы сваё меркаванне, як бы падсумоўвае папярэднія 
развагі і прапануе свае крытэрыі, якімі варта кіравацца (“- Знаеш, у Евангеліі сказана: 
не забі. Думаеш, чаму сказана – што, ворага шкада? Цябе, дурня, шкада. Таго, хто 
забівае. Куля яна ж забівае двух – аднаго прама, а другога рыкашэтам, пагадзя”). 
У аповесці няма пэўных ацэнак: апраўдання ці асуджэння героя. Гэта права 

застаецца за чытачом. Менавіта яму неабходна ўбачыць тую мастацкую рэчаіснасць, 
якую імкнуўся паказаць В.Быкаў. Менавіта яму трэба адчуць боль, трывогу аўтара за 
чалавека, клопат аб духоўным клімаце эпохі. Каб урэшце сцвердзіць, што без 
сапраўднай духоўнасці не можа быць шчаслівым ніводнае чалавечае грамадства, што 
не могуць быць вырашаны многія праблемы без вяртання да спрадвечных ідэалаў. 
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В. Шунейка (Мінск, Беларусь) 
АНТЫТЭЗА І АКСЮМАРАН ЯК СТЫЛІСТЫЧНЫЯ СРОДКІ РЭАЛІЗАЦЫІ 

КАНТРАСТУ Ў ГАЗЕТНА-ПУБЛІЦЫСТЫЧНЫМ СТЫЛІ 
Узмацненне ўздзеяння публіцыстычнага маўлення шляхам выкарыстання фігур – 

адзін з найважнейшых стылістычных прыёмаў і ў той жа час сродак павышэння 
эстэтычнага ўзроўню тэкстаў. Для СМІ характэрна імкненне прыцягнуць увагу чытача 
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не толькі зместам, а і формай маўлення. Менавіта таму журналісты імкнуцца 
выкарыстоўваць увесь багаты арсенал сродкаў выразнасці, які ўласцівы літаратурнай 
мове. 
На выкарыстанні антонімаў заснаваны такі стылістычны прыём, як антытэза – 

супрацьпастаўленне процілеглых паняццяў. Атытэза звязана з шэрагам характэрных 
момантаў публіцыстычнага стылю, наяўнасцю ў тэкстах аўтарскіх характарыстык, 
разважанняў, маналогаў. Антытэза звязана з імкненнем да ўсебаковага адлюстравання 
жыцця ва ўсёй яго шматграннасці, супярэчлівасці, праблемнасці. Прызначэнне 
публіцыстыкі – аператыўна адгукнуцца на падзеі, што адбываюцца ў свеце, а найбольш 
спрыяльная сфера для дыялогу з чытачом – гэта якраз супярэчлівыя сітуацыі, з’явы, 
учынкі, якія не ўспрымаюцца адназначна.  
Сутыкненне процілеглых паняццяў у блізкім кантэксце дае магчымасць выявіць іх 

адметныя рысы і такім чынам узмацніць уражанне ад прачытанага: Чамусьці адразу 
прыгадаўся нерафінаваны алей, які аднойчы (пры чарговым цяперашнім звычайным 
фінансавым стане большасці дыпламаваных сучаснікаў, тым больш небарак 
пенсіянераў) мне пашэнціла танна набыць на базары. Калі ён адстаяўся, стала бачна 
рэзкае расслаенне на дзве амаль аднолькавыя часткі: верхнюю, з бурштынавым 
зіхаценнем, і ніжнюю – каламутны асадак, які надта ж ужо асацыіраваўся з 
каламуццю нашых дзён (ЛіМ, 3.01.1997); Дзмітрый Палонікаў марыць (ды што там 
марыць – планы канкрэтныя мае) зрабіць гаспадарку прывабнай для інвестара, каб 
менавіта сюды грошы стала перспектыўна ўкладваць (Звязда, 25.05.2004); Школа – 
гэта месца не толькі для вучобы, але і для цікавага адпачынку (Настаўніцкая газета, 
28.09.2002); Адны газеты ўсё ў захліп хваляць, другія – ганяць і топчуць нагамі 
(ЛіМ, 29.05.1998).  
Паводле структуры антытэза, як у мастацкім стылі, так і ў публіцыстыцы, бывае 

простай (неразгорнутай) і складанай (разгорнутай). У простай антытэзе 
супрацьпастаўляюцца толькі адно пэўнае паняцце, прадмет, прымета ці з’ява 
рэчаіснасці: Пасля знікнення СССР камбінат аказаўся ў становішчы чалавека, якога 
вучылі плаваць, кідаючы проста ў рэчку. Выплывеш – будзеш жыць; не – такі, 
значыць, твой лёс (Чырвоная змена, 29.07.2005); Адносна будучыні. У навуцы больш за 
ўсё цэняцца якраз не чакаемыя, а нечаканыя адкрыцці (Настаўніцкая газета, 
3.10.2002); Па-другое, ніякі ж не вораг яна. Звычайны чалавек (Віцебскі рабочы, 
30.01.1999); Аказваецца, што зараз амбулаторыя нават не мае ўласнага транспарту 
– старэнькі “дайшоў да ручкі”, а новага не атрымалі (Местное самоуправление, 
20.07.2005). 
Часам структурныя кампененты такіх антытэз метафарызуюцца, што надае ўсяму 

кантэксту павышана ацэначны характар: Яно і зразумела: там, дзе ёсць матэрыяльныя 
каштоўнасці, можа з’явіцца і спакуса, жаданне засунуць у нейки пакет не толькі нос, 
але і руку, альбо наогул пакласці нешта зусім не туды, куды трэба (Звязда, 
18.12.2002); “Вечны” герой У.Кін-Камінскага – маленькі чалавек у форме – імкнецца 
таксама стаць вялікім (ЛіМ, 21.03.1997); У сітуацыі, калі ведаў патрабуе ўжо не 
галава, а бруха, надзённай праблемай становіцца механізм іх прадуцыравання (ЛіМ, 
25.09.1998). 
Так, у сказе О, тут Уладак зажыў! Адчуў, што гэта ён – сапраўдны чалавек, а не 

тыя вясковыя “гарбуны”, што ўсё жыццё ў зямлі корпаліся і лічылі сябе гаспадарамі 
(Звязда, 20.08.2005) супрацьпастаўляюцца паняцці сапраўдны чалавек – вясковыя 
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“гарбуны”. Праз удалы выбар адпаведных слоў журналіст характарызуе героя 
артыкула Уладака: сапраўдны чалавек – гэта той, у каго шмат грошай, хто не працуе і 
кожны дзень выпівае, вясковыя “гарбуны” – гэта Уладакавы аднавяскоўцы, суседзі, 
якія вымушаны працаваць з раніцы да вечара, каб зарабіць грошы. Выкарыстаўшы 
такую антытэзу, журналіст паказаў стаўленне Уладака да аднавяскоўцаў і жыцця ў 
цэлым, і тым самым выказаў свае адносіны да гэтага чалавека. 
Разгорнутыя антытэзы будуюцца на антанімічнасці словазлучэнняў або цэлых 

сказаў, якімі выражаюцца процілеглыя думкі: Акружэнне прызвычаілася існаваць з 
дапамогай лідэра, і калі аўтарытэт быў творчым – за яго спіной сталелі, калі не – 
прывыкалі да закулісных звяг і падкусвання канкурэнтаў (ЛіМ, 25.04.1997); А потым 
усе нечакана даведаліся, што аднапакаёўка, якая ўжо вырасла ў кошце, прадаецца. 
Новая дублёнка змянілася на старую заношаную куртку (Чырвоная змена, 5.08.2005). 
Часам у адным сказе супрацьпастаўляецца некалькі антанімічных словазлучэнняў, 

каб зрабіць кантраст больш падкрэсленым, выразным: У мінулым годзе забаранілі, 
напрыклад, продаж кансерваў за мяжу. На свой уласны, беларускі рынак, маўляў, 
колькі хочаце, а далей – ні ў якім разе (Віцебскі рабочы, 28.01.1999); Неаднойчы з 
самых высокіх трыбун гучалі абвінавачанні работнікаў камерцыйных банкаў у тым, 
што яны грабуць грошы, у той час як вакол людзі вымушаны жыць ледзь не ў 
галечы... (ЛіМ, 24.01.1997). 
Антытэза, заснаваная на ўжыванні антанімічных сказаў, надае выказванню 

дадатковую экспрэсію, таму што з’яўляецца разгорнутай аўтарскай ацэнкай пэўных 
момантаў інфармацыі. Тут антытэза – цэлае выказванне – размешчана ў двух сказах 
для таго, каб падкрэсліць і ўзмацніць адпаведную думку і прыцягнуць да яе ўвагу 
чытача: Ні кінематограф, ні літаратура, ні журналістыка, яна таксама, не стварылі 
станоўчага вобраза прадпрымальніка. Замест гэтага – нейкія злыя карыкатуры, 
пераважна страшнаватыя (Звязда, 15.09.2005). 
Паводле спосабу ўжывання антытэза ў мове гезетных тэкстаў бывае агульнамоўнай 

і кантэкстуальнай, індывідуальна-аўтарскай. Агульнамоўныя антытэзы маюць 
традыцыйны, сталы характар і ўжываюцца для выказвання не толькі аўтарскай, а і 
сацыяльнай ацэнкі адпаведнай рэаліі: У хворым грамадстве не можа быць здаровай 
літаратуры (ЛіМ, 4.04.1996); Таму многія гараджане вымушаны пяшком хадзіць убок 
вакзала і Пралетарскай плошчы. Калі здаровы чалавек, дык няхай сабе трэніруецца, 
але ж старым і хворым таксама трэба перамяшчацца (Віцебскі рабочы, 27.11.1999). 
Кантэкстуальная антытэза заснавана на аўтарскім супрацьпастаўленні пэўных 

рэалій – гэта значыць, што антонімамі названыя паняцці з’яўляюцца толькі ў пэўным 
кантэксце. Аўтарскае выкарыстанне антонімаў узмацняе выразнасць газетнага радка, 
забяспечваючы тым самым неабходную экспрэсіўную афарбаванасць усяго артыкула: 
Праўда, поўнай сіметрыі тут не адбываецца, паколькі беларусізмы ў дзяржаўнай мове 
Расіі ўсяго толькі дробны мовазнаўчы феномен, а русізмы ў мове беларусаў даўно 
ўжо – стыхійнае бедства (ЛіМ, 7.08.1998); Ідэя была такая: выкупіць там імянныя 
прыватызацыйныя чэкі “Жыллё” і перапрадаць іх патрэбным людзям. Барыш будзе 
баснаслоўным: купля – за бесцань, продаж – за о-го-го! (Местное самоуправлени, 
24.08.2005); У сне да Варвары прыходзяць (відаць, па яе душу?) Чорт (засл.арт. РБ 
Б.Сяўко) і Анёл (арт. С.Астрамовіч). Калі ў першым варыянце перамагае святло, то ў 
другім, наадварот, - д’ябальшчына (Віцебскі рабочы, 8.06.1999). 
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Аўтарская актуалізацыя кантрастных лексем у межах публіцыстычнага тэксту 
стварае, як бачым, іх багатыя асацыятыўныя і падтэкставыя сувязі, надае дадатковыя 
адценні і значэнні, што адлюстроўвае своеасаблівасць аўтарскага светаўспрымання, 
ацэначнасці і паказу рэчаіснасці. 
Супастаўляцца могуць і паняцці, якія лагічна ўзаемавыключаюцца, у выніку чаго 

ствараецца новы вобраз. Такая стылістычная фігура называецца аксюмаран: 
Скончылася тым, што на вяршыні папулярнасці аказалася “Крама”, якая са сваімі 
прымітыўнымі тэкстамі і прапагандай здаровага п’янства яскрава адлюстроўвала 
апошняе (Культура, 17-23.02.2001); Валянціна Гаявая... Чую, як замірае душа пры 
адной толькі згадцы пра Вас, народную артыстку Беларусі. І хочацца абняць 
неабдымнае, дасягнуць недасяжнага, даляцець у недаляцелае... (ЛіМ, 16.10.1998); 
Уласна кажучы, калгас – гэта таксама кааператыў, нездарма яму вернута такая 
назва. Толькі гэты быў (ды і нярэдка ёсць) кааператыў добраахвотна прымусовы 
(Чырвоная змена, 5.08.2005); Ён сам здзівіўся: сапраўды, калі прадпрымальнік, то 
амаль злодзей. Бедны і хворы – гэта нармальна, гэта мы любім і разумеем, багаты і 
здаровы – гэта дрэнна, амаральна (Звязда, 15.09.2005); А ёсць жа яшчэ вялізны 
мацярык не-беларускай Беларусі, аднак пра яе ролю, стасункі з ёю і адносіны да яе 
трэба гаварыць асобна (ЛіМ, 16.01.1998). Такія спалучэнні слоў узнікаюць пры 
неабходнасці перадаць стан складаных псіхічных перажыванняў, супярэчлівых 
пачуццяў або паказаць парадаксальнасць пэўнай сітуацыі. 
Такім чынам, антытэза и аксюмаран, выкарыстаныя да месца, цікавая аўтарская 

актуалізацыя кантрастных лексем – усё гэта ўносіць у газетны тэкст стылістычную 
разнастайнасць, робіць яго “жывым”, лёгка ўспрымаецца і абвастрае выказаную думку, 
выдзяляе, адцяняе сэнсавыя і эмацыянальна-экспрэсіўныя акцэнты публіцыстычнага 
выказвання.  

Н. Шчэрба (Мінск, Беларусь) 
ДЗЕЯСЛОЎНЫЯ СІНОНІМЫ Ў РАМАНЕ Н. ГІЛЕВІЧА  

“РОДНЫЯ ДЗЕЦІ” 
Сiнонiмы справядлiва лiчацца паказчыкам багацця i развiтасцi мовы. У мове 

мастацкай лiтаратуры яны нясуць заўсёды пэўную нагрузку, дазваляюць падабраць тое 
адзiнае слова, якое найбольш дакладна выражае думку аўтара. 

“Пакуты слова”, якiя вядомы кожнаму, хто займаецца лiтаратурнай працай, часцей 
за ўсё звязаны iменна з выбарам сiнонiмаў, з адборам, узважваннем блiзкiх па значэнні 
слоў для найбольш дакладнага i трапнага выкарыстання iх у пэўным кантэксце, у 
пэўнай жанравай i стылiстычнай сiтуацыi” [6, с. 7, 45]. 
Мастацкi талент Н. Гiлевiча вельмi шматгранны: у яго арсенале лiрыка i 

публiцыстыка, крытыка i пераклады, эпас і драматургія, гумар i лiтаратура для дзяцей. 
Слушна адзначае Сінека Г. Д. пра творчасць Ніла Гілевіча: “Паэзiя Н. Гiлевiча – паэзiя 
на кожны дзень, у якой фiласофiя так блiзка змыкаецца з мараллю, урэшце з парадай, а 
таму становiцца нейкай дамашняй, па-асаблiваму цёплай i чалавечнай” [4, с. 12]. Сплаў 
лiрызму i публiцыстыкi, глыбокае пранiкненне ва ўнутраны свет чалавека i 
асэнсаванне таго, што з намi адбываецца, куды мы iдзём – усё гэта паэзiя Нiла Гiлевiча, 
паэзiя мудрая i мужная. Можна толькi здзiўляцца разнастайнасцi i плённасцi iм 
здзейсненага ў розных жанрах, што ўвасобiлася ў паўсотнi надрукаваных тамоў. 
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Нiл Гiлевiч з’яўляецца аўтарам першага ў беларускай лiтаратуры рамана ў вершах 
“Родныя дзецi”, у якiм шматаспектна адлюстроўваецца найперш побыт i жыццё 
беларускага народа, выяўляецца сутнасць душы беларуса, раскрываецца высокi i 
трагiчны сэнс кахання, узнiмаюцца пытаннi маральнай адказнасцi чалавека за свае 
дзеяннi, учынкi і інш. Гэты раман багаты на герояў i падзеi, паказвае непарыўнасць 
чалавечага iснавання ў часе i прасторы, сцвярджае непераможнасць жыцця. Ён вучыць 
па-сапраўднаму любiць Бацькаўшчыну, шанаваць яе гiсторыю, родную мову, помнiць 
пра свае каранi i вытокi. 
Нiл Гiлевiч у галiне паэзii дасягнуў значных вяршыняў. Доказам гэтага з’яўляецца i 

створаны iм твор “Родныя дзецi”. 
Дзеяслоўныя сінонімы ў рамане Ніла Гілевіча “Родныя дзеці” складаюць самую 

шматлікую групу з астатніх (маюцца на ўвазе яшчэ субстантыўныя, ад’ектыўныя і 
адвербіяльныя сінонімы). Сінонімы выконваюць вельмі важную ролю і функцыю ў 
тэксце, таму што менавіта дзякуючы ім перадаецца працэс, дзеянне, стан. А дзеянне ў 
сваю чаргу дазваляе ўявіць, якім чынам адбываюцца тыя ці іншыя падзеі, пра якія хоча 
распавесці нам аўтар. Дзеяслоў – ключавы элемент у фразе, “галоўны рухавік” сюжэта, 
сродак драматызацыі, градацыі, дзеяння, выразнік яго тэмпу. Дзеясловы нанізваюцца, 
дапаўняюць і ўдакладняюць адзін аднаго. Гэта стварае аснову рытму твораў. З дапамогай 
дзеясловаў-сінонімаў мова твора становіцца незвычайна яркай, каларытнай. Працэс можа 
паказвацца з розных бакоў, удакладняцца. Такім чынам, мы не толькі чытаем твор, але і 
бачым перад сабой прыгожую карціну з разнастайнымі рухамі і падзеямі ў ёй. 
Спынімся на дзеяслоўнай сінаніміцы Н. Гілевіча як адной з самых прадуктыўных 

сінанімічных груп. 
Адзін сінанімічны рад складаюць словы загаманіць – зазвінець – забразгатаць – 

загуць: 
I. Застолле ўраз павесялела,  
Настрой і тонус набыло –  
Загаманіла, зазвінела, 
Забразгатала, загуло. [1, с. 197] 
 
II. Уся, здавалася, краіна 
Надзеяй новай зажыла, -  
На ўсе лады загаманіла, 
На ўсе акорды загула. [1, с. 152] 
Відавочна, аўтар выкарыстаў такі прыём, як “нанізванне” сінонімаў, або 

ампліфікацыю, – “спосаб выкарыстання сінанімічных слоў, які заключаецца ў 
паслядоўным іх ужыванні ў тэксце з мэтай адлюстравання ступені ўзрастання ці 
аслаблення прыметы” [3, с. 75]. У дадзеным выпадку паказваецца менавіта ступень 
паступовага ўзрастання прыметы, што дазваляе зрокава ўявіць, як паводзіць сябе 
застолле (у першым прыкладзе) або што адбываецца ў краіне (у другім прыкладзе). 
Прыстаўка за- ў словах указвае на пачатак дзеяння. Напрыклад, загаманіць – ‘пачаць 
гаманіць’ [5, т. 2, с. 296]; зазвінець – ‘пачаць звінець’ [5, т. 2, с. 314] і г. д. Прыстаўка 
за- уваходзіць у склад кожнага са слоў сінанімічнага рада. Не забыўся аўтар-мастак і 
пра алітэрацыю і ўжыванне падобных гукаў у словах, дзякуючы чаму лёгка апынуцца ў 
той атмасферы “гудзення”. Разгледжаныя сінонімы з’яўляюцца семантычнымі, бо 
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адрозніваюцца адценнямі значэнняў: загаманіць – ад ‘гаманіць’, зазвінець – ад 
‘звінець’, забразгатаць – ад ‘бразгатаць’, а загуць – ад ‘гуць’. 
Сустракаюцца выпадкі, калі аўтар выкарыстоўвае ў адной страфе ажно шэсць 

сінонімаў: 
Я ўсё сцярплю, я ўсё стрываю 
І ўсё навек благаслаўлю –  
Адно адчуй, як я кахаю,  
Адно спазнай, як я люблю. [1, с. 231] 
Дзеясловы адчуць – спазнаць – гэта таксама найменні з аднаго сінанімічнага рада. 

Слоўнік падае наступнае значэнне гэтых слоў: адчуць – ‘усвядоміць, зразумець’ [5, т. 1, 
с. 193]; спазнаць – ‘усвядоміць, зразумець, пераканацца’ [5, т. 5, с. 243]. Дадзеныя 
дзеясловы паводле сваёй семантыкі адносяцца да лексічных дублетаў. Таму не дзіўна, 
што Ніл Гілевіч у сваіх вершаваных радках паставіў побач менавіта гэтыя словы.  
Адзін сінанімічны рад утвараюць такія словы, як сцярпець – стрываць [2, с. 326], а 

другі сінанімічны рад – словы кахаць – любіць [2, с. 154]. Прычым, першыя два словы ў 
вершаваных радках размешчаны па гарызанталi, а другiя два – па вертыкалi 
(вертыкальна размяшчаюцца i словы адчуць i спазнаць). Паказальна тое, што ўсе гэтыя 
словы зафіксаваны ў “Слоўніку сінонімаў і блізказначных слоў” М. К. Клышкі. Яны 
з’яўляюцца ў межах сінанімічных радоў абсалютнымі сінонімамі. Увядзенне Н. 
Гілевічам адзначаных сінанімічных радоў абумоўлена жаданнем падкрэсліць моц 
сапраўднага чыстага кахання, звярнуць пільную ўвагу чытача на гэтае незвычайнае 
пачуццё. 
Дзеяслоўны сінанімічны рад слоў заўважыць – адчуць перадае значэнне ўнутранага 

ўспрыняцця чаго-, каго-небудзь. 
I не заўважыць, не адчуе,  
Як з небам повязь абарве – 
Пад дудку злыдня затанцуе,  
У дружбе з д’яблам зажыве. [1, с. 157] 
Лексема заўважыць мае значэнне ‘успрыняць якімі-небудзь органамі пачуццяў; 

убачыць, адчуць, пачуць’ [5, т. 2, с. 403] ; а лексема адчуць перадае значэнне ‘пазнаць 
органамі пачуццяў; пачуць’ [5, т. 1, с. 193]. Вышэй мы ўжо згадвалі дзеяслоў адчуць, 
але тут ён набывае іншае значэнне, ідэнтычнае значэнню слова заўважыць. Відавочна, 
што Н. Гілевіч выкарыстоўвае адно і тое ж слова ў розных значэннях, пашыраючы яго 
лексічныя магчымасці ў мастацкім тэксце. 
Кантэкстуальныя сінонімы балець – цяжэць таксама складаюць адзiн сiнанiмiчны 

рад:  
Гады ж баляць, гады цяжэюць, 
А балючэй за ўсякi боль – 
Як дзецi любыя чужэюць 
I варагуюць мiж сабой. [1, с. 192] 
“Тлумачальны слоўнiк беларускай мовы” падае наступнае тлумачэнне гэтых слоў: 

балець – ‘выклiкаць адчуванне фiзiчнага болю (пра якую-небудзь частку цела)’ [5, т. 1, 
с. 333]; цяжэць – ‘станавiцца цяжкiм, рухацца, паднiмацца, працаваць з цяжкасцю (пра 
часткi цела, галаву i пад.)’ [5, т. 5, с. 279]. У аўтарскім тэксце гэтыя словы ўжываюцца 
ў пераносным значэннi. Адпаведная страфа, на жаль, пацвярджае жыццёвую ісціну: з 
гадамi бацькi сталеюць, губляюць ранейшыя сiлы, якiя ў iх былi ў маладосцi. Кожны 
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год перажываць iм становiцца ўсё цяжэй i цяжэй, асаблiва тады, калi адыходзяць з 
сям’i дзецi i пазбаўляюцца тых бесклапотных адносiн, якiя былi ў iх у дзяцiнстве.  
Ніл Гілевіч выкарыстоўвае ў сваім рамане не толькі аднаслоўныя сінонімы, але 

часам словазлучэнні і цэлыя сказы. Напрыклад: 
Такіх зігзагаў наскладаю,  
Такі ўчыню над словам гвалт, 
Так паэтычна наскандалю,  
Каб густ здаровы – напавал! [1, с. 144]  
Зігзагаў наскладаць – учыніць над словам гвалт – паэтычна наскандаліць 

уваходзяць у адзін сінанімічны рад, паколькі яны выражаюць агульнае значэнне 
‘стварыць такія вершаваныя радкі, якія прывядуць чытачоў у замяшанне’. 
Разгледжаныя намі сінанімічныя адзінкі варта лічыць кантэкстуальнымі, бо яны 

з’яўляюцца сінонімамі толькі ў канкрэтным кантэксце. 
Да аднаго сінанімічнага рада ў рамане Ніла Гілевіча «Родныя дзеці» неабходна 

таксама аднесці наступныя лексічныя адзінкі: удыхнуць – узяць у сябе. Як бачым, у адзін 
рад пастаўлены аднаслоўная форма дзеяслова ўдыхнуць і спалучэнне слоў узяць у сябе: 

I пах, і сонца, і прастору –  
Усё ўдыхну, вазьму ў сябе. [1, с. 250] 
Гэтыя дзеяслоўныя лексемы можна лічыць абсалютнымі сінонімамі, бо яны 

збліжаюцца ў выражэнні значэння ‘набраць у лёгкія паветра пры дыханні’.  
Такім чынам, сярод дзеяслоўных сінонімаў Ніл Гілевіч выкарыстоўвае не толькі 

аднаслоўныя сінонімы, а і больш складаныя канструкцыі – сінонімы-словазлучэнні і 
сінонімы-сказы, карыстаецца ўласнымі ўстойлівымі спалучэннямі і фразеалагізмамі. У 
сваім рамане паэт часцей ужывае абсалютныя і кантэкстуальныя сінонімы. 
Стылістычнае выкарыстанне кантэкстуальных сінонімаў сведчыць пра тое, што 
пісьменнік бачыцца нам як сапраўдны моватворца. Дзякуючы яго плённай дзейнасці, 
мова твора становіцца яркай, насычанай і каларытнай.  
Ніл Гілевіч як паэт выявіў сваё ўменне размяжоўваць сінонімы, выбіраць менавіта 

тое слова, якое дазваляе ўсебакова і ярка паказаць ці ахарактарызаваць які-небудзь 
прадмет, з’яву, дзеянне, прымету, падкрэсліць якую-небудзь іх асаблівасць і пры гэтым 
не паўтарацца адной і той жа формай слова. 
Для дасягнення выключнай выразнасці верша пісьменнік найбольш часта 

выкарыстоўвае прыём “нанізвання” сінонімаў, калі ўжываецца цэлая група сінанімічных 
слоў для таго, каб больш поўна і ўсебакова ахарактарызаваць дзеянне ці стан.  
Сінанімічныя дзеяслоўныя лексемы адыгрываюць важную ролю ў мастацкім 

тэксце. Неабходны яны і для таго, каб пазбегнуць аднаго і таго ж слова ў сказе ці 
тэксце. Аб гэтым вельмі добра паклапаціўся Ніл Гілевіч, дзякуючы чаму ўдалося 
пазбегнуць аднастайнасці і невыразнасці мовы. 
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АСПЕКТЫ МОЎНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ (СЛОВАЎТВАРЭННЕ) 

С. Агароднікава, З. Казарог (Мінск, Беларусь) 
ХАРАКТЭРНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ АФІКСАЛЬНАГА БЕЛАРУСКАГА 

СЛОВАЎТВАРЭННЯ 
Найбольш пашыраным спосабам утварэння слоў у беларускай мове з’яўляецца так 

званы марфалагічны спосаб, які ахоплівае ўтварэнне слоў з дапамогай службовых 
марфем (суфіксаў, прыставак, постфіксаў), а таксама аснова і словаскладанне. Трэба 
адзначыць, што некаторыя часціны мовы аддаюць перавагу якім-небудзь адным 
словаўтваральным сродкам. Напрыклад, назоўнікі ўтвараюцца галоўным чынам з 
дапамогай суфіксаў, а таксама слова і асноваскладання. Дзеясловы вельмі актыўна 
ўтвараюцца з дапамогай розных прыставак. 
Разгледзім асаблівасці суфіксальнага, прыставачнага і г.д. словаўтварэння ў 

беларускай мове. Неабходна адзначыць, што не ўсе суфіксы ў беларускай мове 
з’яўляюцца словаўтваральнымі. Некаторыя суфіксы могуць выконваць функцыі 
формаўтварэння, напрыклад суфікс -ў-/-л-, з дапамогай якога ўтвараюцца формы 
прошлага часу дзеясловаў: чытаць – чытаў, чыта-л(а), чыта-л(і) і інш. У прыведзеным 
прыкладзе элемент -ў-/-л- з’яўляецца суфіксам і выступае агульным паказчыкам 
прошлага часу. Да яго далучаюцца канчаткі, якія ўказваюць на канкрэтныя 
граматычныя формы роду і ліку. 
Словаўтваральныя суфіксы далучаюцца да ўтвараючай асновы і ўтвараюць новае 

слова. Вытворчае слова можа адносіцца да той жа часціны мовы, што і ўтвараючае: 
рак(а) – рач-улк(а), бел(ы) – бел-ават(ы). Часта з дапамогай суфіксаў утвараюцца 
словы, якія адносяцца да іншай часціны мовы, чым утвараючае слова. Напрыклад, ад 
асноў дзеясловаў могуць утварацца назоўнікі і прыметнікі: чыта(ць) – чыт(ач), 
чытанн(е); пілава(ць) – пілава-н(ы) і інш. 
Характэрнай асаблівасцю суфіксальнага словаўтварэння з’яўляецца тое, што 

суфіксы маюць пры сабе і пэўныя граматычныя паказчыкі (канчаткі), якія указваюць, 
напрыклад, на род, лік і склон назоўнікаў. Па сутнасці, канчаткі як паказчыкі 
граматычнх характарыстык вытворнага слова складаюць разам з суфіксам адзіны 
словаўтваральны элемент. Гэта асаблівасць уласціва ўсім словаўтваральным суфіксам 
назоўнікаў і прыметнікаў. Выключэнне складаюць суфіксы дзеясловаў -ва-, -а-, -ну- і 
інш., якія пры аддзеяслоўным словаўтварэнні могуць ужывацца без канчаткаў: 
выкапаць – выкоп-ва-ць, прыкмеціць – прыкмяч-а-ць, і г.д. Параўнайце ўтварэнне 
дзеясловаў ад ўтварэння іншых часцін мовы, калі да ўтвараючай асновы 
словаўтваральныя суфіксы далучаюцца разам з канчаткам неазначальнай формы 
дзеяслова: сін(і) – сін-е(ць), піл(а) – піл-ава(ць). Прыставачнае словаўтварэнне ў 
беларускай мове найбольш характэрна для дзеясловаў і ў меншай ступені для 
прыметнікаў. Пры ўтварэнні новых слоў прыстаўкі далучаюцца да ўтвараючага слова 
цалкам, не змяняючы яго, словазмяняльнай парадыгмы і прыналежнасці да пэўнай 
часціны мовы. Але трэба адзначыць, што словаўтваральныя прыстаўкі таксама 
ўплываюць на граматычную характарыстыку слова. Так, ад невытворных дзеясловаў 
незакончанага трывання з дапамогай прыставак утвараюцца галоўным чынам 
дзеясловы закончанага трывання: гаварыць – за-гаварыць, будаваць – па-будаваць і г.д. 
Беларускае дзеяслоўнае словаўтварэнне характарызуецца шырокай 

распаўсюджанасцю двайной прэфіксацыі (прэфікс – тое самае, што і прыстаўка). Гэта 
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значыць, што ад прыставачных дзеясловаў шляхам далучэння яшчэ адной прыстаўкі 
ўтвараецца новае слова: па-накапаць, па-натопваць, па-прысылаць і г.д. 
Ва ўтварэні дзеясловаў з двайнымі прыстаўкамі назіраюцца дзве характэрныя 

тэндэнцыі. Сутнасць першай заключаецца ў тым, што другая прыстаўка далучаецца 
непасрэдна да першай у наступным акце словаўтварэння. Параўнайце: вадзіць – па-
вадзіць – па-павадзіць. Адметнай рысай гэтай тэндэнцыі з’яўляецца тое, што другая 
прыстаўка не змяняе трывання дзеяслова, тады як першая прыстаўка, змяняючы 
лексічнае значэнне ўтвараючага слова, надае дзеяслову і значэнне закончанага 
трывання. Звычайна такія дзеясловы утвараюцца ад абмежаванага кола прэфіксальных 
дзеясловаў галоўным чынам з дапамогай прыстаўкі па-, словаўтваральнае значэнне 
якой “выконваць дзеянне доўга, неаднаразова”.  
Другая тэндэнцыя характарызуецца тым, што паміж далучэннем першай і другой 

прыставак існуе этап суфіксальнага словаўтварэння. Такім чынам, захоўваецца 
заканамернасць змянення дзеяслова пры прыставачным словаўтварэнні. На першым 
этапе прыстаўка пераўтварае дзеяслоў незакончанага трывання: пісаць – пры-пісаць. 
Ад прыпісаць з дапамогай суфікса -ва- ўтвараецца дзеяслоў незакончанага трывання 
прыпіс-ва(ць). Ад яго ў сваю чаргу зноў ужо ўтвараецца дзеяслоў закончанага 
трывання на-прыпісваць. Гэты тып двайной прыфіксацыі ў беларускай мове 
сустракаецца часцей ў параўнанні з першым. У якасці другасных прыставак найчасцей 
ужываюцца прыстаўкі на- і па-. Іх словаўтваральнае значэнне – распаўсюдзіць дзеянне, 
якое названа ўтвараючым словам, на ўсе ці многія прадметы. 
У беларускай мове ёсць рад слоў, якія семантычна выводзяцца з другіх, але іх 

вытворнасць фармальна не выражана. Асновы такіх слоў часта бываюць па сваім 
марфемным складзе больш простымі за тыя, якія з пункту гледжання значэння 
з’яўляюцца утвараючымі. Да такога тыпу слоў адносяцца назоўнікі, што абазначаюць 
адцягненыя дзеянні і адцягненыя прыметы або прадметы ў шырокім сэнсе слова, якія 
характарызуюцца дзеяннямі, названымі ўтвараючай асновай: бег, падкоп, пераход, 
плач, чырвань і інш. Прыведзеныя словы з’яўляюцца вытворнымі ад адпаведных 
дзеясловаў і прыметнікаў: бегчы – бег, чырвоны – чырвань і г.д. Такім чынам, для 
словаўтваральнай структуры слоў бег, лёт, чырвань значымым з’яўляецца адсутнасць 
якога-небудзь словаўтваральнага элемента (афікса). Такі спосаб утварэння слоў 
называюць бязафіксным, або нулявой афіксацыяй. Іншымі словамі, гэтыя назоўнікі 
ўтвораны з дапамогай нулявога афікса, а дакладней, нулявога суфікса. Падставай для 
такога сцвярджэння якраз і служыць значымасць адсутнасці матэрыальна выражанага 
словаўтваральнага элемента.  
Рад слоў у беларускай мове ўтвараецца шляхам адначасовага далучэння да 

ўтвараючай асновы двух і нават больш афіксаў, якія ў іншых вытворных могуць 
выступаць паасобку як самастойныя словаўтваральныя элементы. Параўнайце: акно – 
пад-акон-нік, стол – на-столь-н(ы) і інш. У гэтых словах элементы пад- і -нік, на- і -
н(ы), пры- і -ак выступаюць як адзін словаўтваральны сродак, таму што яны 
далучаюцца да ўтвараючай асновы адначасова ў адным словаўтваральным акце. У 
сувязі з гэтым у беларускім афікальным словаўтварэнні, акрамя ўжо разгледжаных, 
вылучаюцца наступныя спосабы: прыставачна-суфіксальны, прыставачна-
постфіксальны, прыставачна-суфіксальна-постфіксальны. Найбольш пашыраны 
прыставачна-суфіксальны спосаб. З яго дапамогай утвараюцца назоўнікі і прыметнікі: 
вада – павод-к(а), гліна – су-глін-ак. Прыставачна-суфіксальным спосабам утвараюцца 
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і некаторыя дзеясловы: голы – а-гал-і-ць, паласкаць – с-палас-ну-ць. Прыставачна-
постфіксальным спосабам утвараюцца некаторыя дзеясловы: крычаць – рас-крычац-ца, 
помніць – а-помніц-ца. Словы, утвораныя прыставачна-суфіксальна-постфіксальным 
спосабам сустракаюцца даволі рэдка. У якасці прыкладу можна прывесці дзеяслоў 
пры-зямл-і-ц-ца, утвораны ад назоўніка зямля.  
Асобную групу складаюць прыметнікі, утвораныя з дапамогай прыстаўкі і нулявога 

суфікса: галава – без-галов-ы, нага – бяз-ног-і і г.д. нулявы суфікс вылучаецца тут на 
тых жа падставах, што і ў бяссуфіксальных утварэннях. Па-першае, прыстаўка не 
мяняе прыналежнасць да пэўнай часціны мовы. Гэта функцыя суфіксаў. У 
разглядаемых словах такая замена адбываецца. Па-другое, гэтыя ўтварэнні 
атрымліваюць новую словазмяняльную парадыгму. 
Пры вызначэнні словаўтваральнай структуры вытворных слоў, якія маюць у сваім 

саставе дзве асновы, трэба заўсёды мець на ўвазе наступную акалічнасць. Не ўсе 
словы, у склад якіх уваходзяць дзве каранёвыя марфемы, утвораны шляхам складання. 
Сярод такіх слоў шмат суфіксальных утварэнняў. Напрыклад, словы паравозны, 
водаправодны, газазваршчык і інш. з’яўляюцца суфіксальнымі, а ўтвараючымі 
асновамі для іх паслужылі асновы складаных слоў: паравоз – паравоз-н(ы), водаправод 
– водаправод-н(ы), газазварка – газазвар-шчык. Такім чынам, наяўнасць у слове дзвюх 
каранёвых марфем яшчэ не азначае, што яно ўтворана спосабам складання. Толькі 
ўважлівы словаўтваральны аналіз дае магчымасць выявіць словаўтваральную 
структуру такіх слоў. 

Н. Архіпава (Віцебск, Беларусь) 
НАЙМЕННІ АСОБЫ Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

(СТАН ДАСЛЕДАВАННЯ) 
У беларускім мовазнаўстве паслядоўнае вывучэнне дэрывацыйных з’яў у сістэме 

асабовых назваў пачалося з сярэдзіны дваццатага стагоддзя. Калі ў 50-60-ыя гады гэта 
былі фрагментарныя палажэнні ў артыкулах, манаграфіях, дысертацыях М.В. Бірылы, 
З.Ф. Краўчанкі, М.З. Міхея, М.Г. Булахава і інш, то ў 70-90-ыя гады працы В.А.Бекіша, 
М.М. Крыўко, П.У. Сцяцко, П.В. Вярхова, М.П. Лукашук і інш. поўнасцю прысвечаны 
аналізу назоўнікаў са значэннем персанальнасці. 
Рознымі даследнікамі асабовыя назоўнікі даседаваліся як у дачыненні да 

канкрэтных перыядаў развіцця беларускай мовы (а найчасцей сучаснага), так і у 
працэсе станаўлення іх як асобнай мікрасістэмы. У адных даследаваннях увага 
надавалася толькі асобным групам лексікі (фемінінатывам, г.зн. асобы жаночага полу, 
катайконімам , г.зн. назвам асобы паводле прафесіі і рамяства, утварэнням ад слоў 
канкрэтнай часціны мовы і інш.) а ў іншых асабовыя назвы з’яўляліся, наадварот, 
часткаю больш шырокага аб’екта . Таксама можна звярнуць увагу на тое, што калі ў 
частцы прац назвы асоб разглядаліся строга ў межах альбо літаратурнай мовы , альбо, з 
другога боку, толькі народна-дыялектнай, то ў іншай частцы такой дыферэнцыяцыі не 
праводзілася. Акрамя таго, у немалой колькасці прац беларускія назвы асобы альбо іх 
асабовыя характарыстыкі параўноваліся са сваімі адпаведнікамі ў іншых славянскіх 
мовах, найчасцей у рускай. Нарэшце, немала прац прысвечана даследаванню асабовай 
лексікі ў канкрэтных аспектах.  
Адназоўнікавыя намінацыі займаюць вядучае месца сярод асабовых назваў. Як 

правіла, у беларускай мове любога перыяду развіцця адназоўнікавыя дэрываты 
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ўтвараюцца пераважна спосабам суфіксацыі [Круталевіч 1987, с. 6]. Увогуле, суфіксы 
з’яўляюцца асноўным сродкам утварэння назоўнікаў ад розных часцін мовы. Менавіта 
гэта палажэнне паслужыла падставай для вялікай колькасці даследаванняў. Так, 
даследчыца В.Б. Хацкевіч разглядае суфіксальнае ўтварэнне асабовых назваў, вызначае 
прадуктыўнасць суфіксаў, выкарыстаных для дэрывацыі назоўнікаў са значэннем 
асобы. Вывучэннем гісторыыі суфікса –ік і іншых, вытворных ад яго, займаўся Б.І. 
Касоўскі. Яшчэ больш шырокі спектр суфіксаў з мэтаю грунтоўнага вывучэння іх 
гісторыі быў даследаваны П.В. Вярховым. М.Г. Булахаў, П.У. Сцяцко у шэрагу сваіх 
навуковых прац апісваюць суфіксальныя тыпы асабовых назоўнікаў. 
Група асабовых назваў жаночага полу (фемінінатываў) стала аб’ектам даследавання 

П.В. Вярхова, У.Ц. Піскуна, М.А. Паўленкі і інш. Напрыклад, М.А. Паўленка у сваіх 
працах паслядоўна раскрывае гісторыю станаўлення і функцыянавання назоўнікаў 
жаночага роду з XIV па XVIII стст. Так, у манаграфіі “Нарысы па беларускаму 
словаўтварэнню. Жаночыя асабовыя намінацыі ў старабеларускай мове” ён вызначае 
функцыянаванне словаўтваральных мадэляў, аналізуе структурныя і семантычныя 
адносіны паміж матывавальнымі і матываванымі асновамі, адзначае 
прадуктыўнасць/непрадуктыўнасць дэрывацыйных тыпаў асабовых назваў, указвае, 
што ўтварэнне фемінінатываў, як правіла, адбываецца “ад асноў назоўнікаў са 
значэннем асобы мужчынскага полу” [Паўленка 1978 с. 28]. Акрамя гэтага, аўтар 
спыняецца на тэарэтычных палажэннях праблемы сінхраніі і дыяхраніі ў 
словаўтварэнні.У.Ц. Піскун у сваёй дысертацыі даследуе жаночыя асабовыя намінацыі 
( на матэрыяле спартыўнай тэрміналогіі). 
Адпрыметнікавыя і аддзеяслоўныя асабовыя назвы не атрымалі падрабязнага 

асвятлення як з тэарэтычнага, так і з практычнага боку ў беларусістыцы. Такія 
назоўнікі даследавалі В.А Бекіш, М.З. Міхей, В.А. Ляшчынская, М.П. Лукашук, аўтары 
“Граматыкі беларускай мовы” і інш. Значнымі ў гэтым кірунку нам уяўляюцца працы 
З.Б.Варановіч, дзе даследуюцца некаторы нульсуфіксальныя аддзеяслоўныя асабовыя 
утварэнні, а таксама суфіксальныя аддзеяслоўныя назвы народна-гутарковага 
паходжання ў сучаснай беларускай мове. Блізкімі паміж сабою паводле аб’екта 
даследавання ( адпрыметнікавыя назоўнікі з аднаго боку і атрыбутыўныя – з другога) 
з’яўляюцца працы М.П. Лукашук і В.А. Ляшчынскай ( у абедзвюх працах асабовыя 
назоўнікі складаюць значную частку ад усіх разгледжаных0. 
Шэраг прац у беларусістыцы прысвечана праблемам кампазіталогіі. Сярод розных 

лексіка-семантычных разрадаў складаных слоў беларускай мовы значная ўвага 
ўдзяляецца і назоўнікам са значэннем асобы. Поўна і падрабязна складаныя словы, у 
тым ліку і персанальныя, апісала З.Ф. Краўчанка ў сваіх працах. Яна вылучае 
спецыфічныя асаблівасці назоўнікаў-кампазітаў, вызначае крытэрыі адмежавання іх ад 
словазлучэнняў, простых слоў. На канкрэтным матэрыяле помнікаў розных эпох, а 
таксама на прыкладах сучаснай беларускай мовы прасочваецца працэс узнікнення 
складаных слоў (на базе адпаведных словазлучэнняў; у выніку непасрэднага 
запазычвання з рускай мовы; у выніку калькавання адпаведных рускіх слоў).  
Варта адзначыць працы, прысвечаныя вывучэнню асобных груп асабовых 

назоўнікаў. Так, даследаванню падпалі назвы асоб паводле рамяства і прафесіі (М.Р. 
Гарбачык), назвы жыхароў пэўных рэгіёнаў: Віцебшчыны (У.М. Генкін), 
Гомельшчыны (Т.М. Шчур). 
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Што тычыцца даследавання асабовых назоўнікаў у асобных аспектах, то можна 
згадаць працы П.М. Чайкуна, М.М. Крыўко, В.І. Сянкевіча, у якіх асабовыя назоўнікі 
разгледжаны як утварэнні з канатацыйнымі значэннямі, як ацэначныя назвы ( у першай 
– на матэрыяле гаворак Міёрскага раёна, у дзвюх апошніх – у супастаўленні з 
аналагічнымі назоўнікамі рускай мовы). У даследаванні Т.І. Юхо зроблены акцэнт на 
словаўтваральнай варыянтнасці назоўнікаў ( сярод іх вялікая часка асабовых). 
Трэба адзначыць, што ў беларускім мовазнаўстве вельмі мала работ па гістарычным 

і дыялектным словаўтварэнні. Пасля працы “Беларусы” Я.Ф. Карскага былі напісаны 
артыкулы і манаграфія П.У. Сцяцко, у якіх разглядаецца словаўтварэнне прадметна-
бытавых намінацый, а таксама назоўнікаў са значэннем асобы ў гаворках 
Зэльвеншчыны. У артыкулах Б.І. Касоўскага знаходзяцца асобныя распрацоўкі па 
пытаннях гістарычнага словаўтварэння асабовых назваў у беларускай мове. 
Персанальныя найменні паводле адміністрацыйнай пасады і сацыяльнага становішча 
на матэрыяле “Трыбунала” (1586) сталі аб’ектам вывучэння Н.В. Паляшук. Вывучэнне 
грамадска-палітычных і юрыдычных найменняў асобы, менавіта назваў службовых 
асоб вышэйшага рангу, у беларускіх граматах ранняга перыяду праводіць Т.М. 
Казачэнка. Назвы воінаў па прадметах іх узброення ў старабеларускай мове даследуе 
Н.К.Памецька. У дысертацыйным даследаванні П.В. Вярхоў асвятляе праблемы 
словаўтварэння суфіксальных асабовых назоўнікаў з элементам -к- у беларускай мове 
XV-XX ст. ст. Аўтар канстатуе, што некаторыя заканамернасці суфіксальнага 
словаўтварэння гэтай групы назваў характарызуюць асноўныя тэндэнцыі 
суфіксальнага словаўтварэння ў беларускай мове наогул. Комплекснае даследаванне 
персанальных намінацый беларускай мовы XIX ст. праводзіць у сваёй дысертацыі С.С. 
Клундук. Аўтар упершыню ў беларускім мовазнаўстве ажыццяўляе падрабязнае і 
паслядоўнае структурна-семантычнае апісанне ўсяго корпусу асабовых назоўнікаў 
беларускай мовы XIX ст. Прапанаваныя ў працы параметры апісання намінацый 
дазволілі выявіць структурныя і семантычныя тыпы матываваных адзінак, а таксама 
словаўтваральныя катэгорыі назваў. Калектыўная работа “Суфіксальнае 
словаўтварэнне назоўнікаў ва ўсходнеславянскіх мовах XV-XVII ст. ст” даследчыкаў 
Е.Н. Пракаповіч, В.Н. Хахлачовай прысвечана параўнальна-гістарычнаму апісанню 
суфіксальнага словаўтварэння назоўнікаў ва ўсходнеславянскіх мовах. У асобным 
раздзеле на матэрыяле старабеларускай мовы разглядаецца словаўтварэнне назваў асоб 
шляхам параўнання са словаўтварэннем персанальных намінацый у старарускай мове. 
Такім чынам, у сучаснай дэрываталогіі напісана нямала прац па персанальных 

найменнях. Такая цікавасць да гэтай групы лексікі невыпадковая. Асабовыя намінацыі 
займаюць адно з цэнтральных месцаў у лексічнай сістэме мовы.. З аднаго боку, гэтыя 
лексічныя адзінкі называюць асобу па нейкай прыкмеце, з другога – яны 
адлюстроўваюць розныя накірункі паводзін і быцця чалавека. Менавіта яны дакладна і 
глыбока раскрываюць многія нацыянальныя, сацыяльна-палітычныя і бытавыя паняцці 
і ўяўленні народа [Белоусова 1981 с.71]. 
Між тым, нельга сказаць, што асноўныя пытанні, звязаныя з утварэннем назоўнікаў 

са значэннем асобы, вырашаны з дастатковай ступенню паўнаты і канкрэтнасці. Як 
правіла, рамкі даследаванняў абмежаваны пэўнымі тыпамі, спосабамі, катэгорыямі. 
Таму комплекснае вывучэнне назоўнікаў са значэннем асобы з’яўляецца галоўнай і 
актуальнай праблемай у сучаснай беларускай мове. 
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З. Бадзевіч (Мінск, Беларусь) 
ПРЭФІКСАЛЬНЫЯ АД’ЕКТЫВЫ СА ЗНАЧЭННЕМ ПРОЦІДЗЕЯННЯ 

Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 
Развіццё пэўных ад’ектыўных значэнняў мае сацыяльную абумоўленасць. Так, 

актуальнасць значэння ‘прызначаны для барацьбы, абароны ад чаго-небудзь’ звязана з 
навукова-тэхнічным прагрэсам, з’яўленнем новых засцерагальных сродкаў. Гэта 
значэнне ў сучаснай беларускай мове актыўна выражаюць прыметнікі з прэфіксамі 
проці-/супраць-, анты-. 
Прадуктыўную групу семантычнага поля ‘процідзеяння, супрацьнакіраванасці’ 

складаюць прыметнікі з прэфіксамі проці-/супраць-. Даныя прэфіксы ў сучаснай 
беларускай мове дубліруюцца ў адзіным значэнні. У “Тлумачальным слоўніку 
беларускай мовы” ў слоўнікавым артыкуле да прыназоўніка проці адзначаецца, што 
ўтварэнні (словы) з гэтым прыназоўнікам адносяцца да размоўна-дыялектных, а 
літаратурнымі лічацца толькі ўтварэнні з супраць (супроць) [Т.4, с. 400]. Паколькі 
прэфіксы проці-/супраць- генетычна ўзыходзяць да прыназоўнікаў проці і супраць 
(супроць), то даная заўвага, трэба меркаваць, адносіцца і да прэфіксаў. 
Аднак у перакладных (двухмоўных) слоўніках сучаснай беларускай мовы 

паралельна ўжываюцца як прэфіксы проці-, так і супраць-. Прычым утварэнні з проці- 
не маюць пры сабе ніякіх спецыяльных памет (тыпу абласное слова, размоўнае). 
Бясспрэчна, што даны прэфікс з’яўляецца калькай рускага прэфікса противо-. Параўн.: 
противовирусный–процівірусны/супрацьвірусны, противодесантный – 
процідэсантны/супрацьдэсантны. У сучаснай беларускай мове ёсць адзінкавыя 
прыклады поўнага запазычання прэфіксальнай марфемы противо-; противогазовый – 
процівагазавы. Згодна ўжывальнай форме гэтага прэфікса ў беларускай мове даны 
прыметнік павінен гучаць як процігазавы. Паказальна і тое, што дублетная форма з 
прэфіксам супраць- у даным выпадку фіксуецца не ва ўсіх слоўніках беларускай мовы. 
У “Тлумачальным слоўніку беларускай мовы” фіксуюцца дзве формы гэтага 
прыметніка: процівагазавы і супрацьгазавы, а ў “Слоўніку беларускай мовы” [1987] 
яшчэ падаецца і форма процівагазны, у “Русско-белорусском словаре” [1982] – толькі 
процівагазавы.  
Прыметнікі з прыстаўкамі проці-/супраць- маюць значэнне ‘накіраваны супраць 

таго, што названа ўтваральным прыметнікам ці словазлучэннем з гэтым прыметнікам’: 
проціалкагольны/супрацьалкагольны, процігрыбковы/супрацьгрыбковы, 
процізенітны/супрацьзенітны, проціпажарны/супрацьпажарны. 
Па характары семантычнай сувязі з матывавальным словам яны дзеяляцца на два 

падтыпы. 
1) Прыметнікі са значэннем ‘прызначаны для барацьбы з тым, накіраваны супраць 

таго, што названа словам, якім у сваю чаргу матываваны суфіксальны матывавальны 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 372

прыметнік’: процідымны/супрацьдымны, процідыфтэрыйны/супрацбдыфтэрыйны, 
проціўрадавы/супрацьўрадавы і інш. 
Найбольш ужывальнымі ў гэтых прыметніках з’яўляюцца суфіксы -н-: 

процікаразійны/супрацькаразійны, проціпухлінны/супрацьпухлінны; -ов-/ав-/-ев: 
проціболевы/супрацьболевы, процігрыбковы/супрацьгрыбковы; радзей -ск-: 
проціграмадскі/супрацьграмадскі; -озн- : процігрыпозны/супрацьгрыпозны. 
Прыметнікі данага падтыпа семантычна суадносяцца з прыназоўнікава-склонавымі 

канструкцыямі “прыназоўнік супраць + назоўнік у форме Р.скл.” (супрацьзапаленчы—
супраць запалення, супрацьнакіпны – супраць накіпу). Усё гэта дае падставы разглядаць 
іх у якасці прэфіксальных (пры матывацыі суфіксальным беспрыставачным 
прыметнікам) і прэфіксальна-суфіксальных вытворных (пры матывацыі назоўнікам). 
Прыметнікі данага падтыпа адносяцца пераважна да тэрміналогіі – медыцынскай: 

процітуберкулёзны/супрацьтуберкулёзны, проціцынготны/супрацьцынготны; ваеннай: 
процімінны/супрацьмінны, проціпяхотны/супрацьпяхотны; тэхнічнай: 
проціпрамянёвы/супрацьпрамянёвы; грамадска-палітычнай: 
проціграмадскі/супрацьграмадскі, процідзяржаўны/супрацьдзяржаўны. 

2) Прыметнікі са значэннем ‘накіраваны супраць таго, што названа словазлучэннем 
з матывавальным прыметнікам у якасці азначэння’: проціатамны/супрацьатамны 
‘накіраваны супраць атамнай зброі’, процівенерычны/супрацьвенерычны ‘накіраваны 
супраць венерычных захворванняў’, проціядзерны/супрацьядзерны ‘накіраваны 
супраць ялзернай зброі’. Адпаведная група слоў немнагалікая. Пераважна гэта словы, 
якія адносяцца да ваеннай тэрміналогіі. Прыметнікі гэтай групы характарызуюцца 
семантычным сцяжэннем: у структуры вытворнага прысутнічае толькі матывавальны 
прыметнік, а назоўнік апускаецца. 
З пункту гледжання граматычных асаблівасцей прыметнікі з прэфіксамі проці-

/супраць- з’яўляюцца адноснымі і маюць функцыянуемыя ў мове беспрэфіксальныя 
часткі: проці-/супрацьалкаголльны – алкагольны, проці-/супрацьпрамянёвы – 
прамянёвы, проці-/супрацьшумавы – шумавы. Значэнне якасці у прыметніках з 
прэфіксамі проці-/супраць- практычна не развіта. Аднак у прыметніках 
процізаконны/супрацьзаконны якаснае значэнне з адценнем супрацьлегласці 
праяўляецца тады, калі яны ўступаюць у сінанімічныя адносіны з прыметнікам 
незаконны. Па сваім значэнні прыметнікі разглядаемага падтыпа сінанімічныя 
прыметнікам з прэфіксам анты-. Маюцца рады паралельных утварэнняў з гэтымі 
прэфіксамі; параўн.: проціалкагольны/супрацьалкагольны – антыалкагольны, 
проціграмадскі/супрацьграмадскі – антыграмадскі, проціўрадавы/супрацьурадавы – 
антыўрадавы. 
Некаторыя з гэтых прыметнікаў можна разглядаць як калькі іншамоўных 

запазычанняў, якія праніклі ў беларускую мову праз рускую. Параўн.: рус. 
антисоциальный – противообщественный, бел. антысацыяльны – 
проціграмадскі/супрацьграмадскі, рус. антифлогистический (метод лечения) – 
противовоспалительный, бел. процізапаленчы/супрацьзапаленчы. Аднак паміж гэтымі 
прэфіксамі назіраецца семантычнае і функцыянальнае размежаванне. Прэфіксы проці-
/супраць- часцей выкарыстоўваюцца для перадачы канкрэтнага значэння ‘сродак 
супраць чаго-небудзь’, уласцівага, як правіла, медыцынскім, тэхнічным, ваенным, 
сельскагаспадарчым і іншым прыродазнаўчым тэрмінам, у той час як прэфікс анты- 
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выражае адцягненую, уяўную семантыку процідзеяння і выкарыстоўваецца ў 
грамадска-палітычнай і агульналіратурнай лексіцы.  
Спалучаецца прыстаўка анты- пераважна з іншамоўнымі асновамі, у той час як 

прэфіксы проці-/супраць- спалучаюцца як з запазычанымі, так і спрадвечна беларускімі 
словамі. Параўн.: проці-/супрацьалкагольны, проці-/супрацьатамны і проці-
/супрацьдымны, проці-/супрацьпотавы. 
Паколькі прыметнікі з прэфіксамі проці-/супраць- прадстаўляюць пераважна 

тэрміналагічную лексіку, то яны, трэба меркаваць, калькаваны з рускай мовы. Параўн.: 
протиовоздушный –- проці-/супрацьпаветраны, противочесоточный – проці-
/супрацькароставы. 
Тып прыметнікаў з прэфіксам проці-/супраць- з’яўляецца прадуктыўным, пра што 

сведчаць у пэўнай ступені і матэрыялы беларускай лексікаграфіі. Так, у “ Руска-
беларускім слоўніку” [1937] зафіксавана 6 прыметнікаў, прычым толькі з прыстаўкай 
проці- (процівагазавы, проціграмадскі, процізаконны, проціпаветраны, проціпажарны, 
процітанкавы), у “Русско-белорусском словаре” [1953] – 35 з прэфіксам проці- і і 35 з 
супраць-, у “Тлумачальным слоўніку беларускай мовы” – 46 з проці- і 49 з супраць-, у 
“Русско-белорусском словаре” [1982] адзначаецца 61 прыметнік з проці- і 61 – з 
супраць-, у “Слоўніку беларускай мовы” [1987] ужо зафіксавана 66 прыметнікаў з 
проці- і супраць-. Апрача гэтага, з абследаваных крыніц выяўлены прыметнікі, якія не 
фіксуюцца слоўнікамі. Гэта прыметнікі процііпрытны, супрацьартылерыйскі, а 
таксама аказіянальныя ўтварэнні супрацьвузкакалейны, супрацьмузейны і інш. 
:…абшывалі самаробныя чуні прамасленымі палосамі, выразанымі з процііпрытных 
ботаў (А.Зуёнак. Зорачка); Як БАМ – супрацьвузкакалейны, музей гэты 
супрацьмузейны (У.Някляеў. Дарога дарог). 
Тып прыметнікаў з прэфіксамі проці-/супраць- уяўляюць сабой адкрытыя рады 

вытворных, паколькі развіццё навукі і тэхнікі патрабуе ўсё новых аналагічных 
вытворных для намінацыі ‘сродкаў барацьбы супраць каго-/чаго-небудзь’. 
Шматлікую групу прыметнікаў гэтага тэмантычнага поля складаюць вытворныя з 

прыстаўкай анты-. 
Семантычная структура марфемы анты- ў “Тлумачальным слоўніку беларускай 

мовы” прадстаўлена з такім агульным значэннем: “Анты- – прыстаўка, якая абазначае 
супрацьлегласць або варожасць чаму-небудзь’ [Т.1, с. 237]. “Древнегреческо-русский 
словарь” ілюструе больш шырокую яго семантыку: “супрацьлегласці, процідзеяння, 
узаемнасці, замены, роўнасці або падабенства’ [С.62]. Больш устойлівымі аказаліся ў 
беларускай і рускай мовах значэнні процідзейнасці і супрацьлегласці, якія здаўна 
ўласцівы грэчаскаму –anti. 
Прэфікс анты- надае прыметнікам наступныя значэнні: 1) процілегласці чаму-

небудзь: антыгуманны, антыгістарычны, антысанітарны; 2) процідзеяння, 
варожасць чаму-небудзь: антыкубінскі, антымілітарысцкі, антыпартыйны; 3) 
сродак, спосаб, мера барцьбы з чым-небудзь, абарона ад чаго-небудзь: антызмяіны, 
антыкаразійны, антымікробны. 
Па характару семантычнай сувязі з матывавальным словам прыметнікі з прэфіксам 

анты- падзяляюцца на тры падтыпы. 
1) Прыметнікі, якія абазначаюць прымету, супрацьлеглую таму, якую называе 

матывавальны прыметнік: гуманны—антыгуманны, навуковы—антынавуковы, 
педагагічны—антыпедагагічны. 
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Матывавальныя прыметнікі гэтага падтыпа суадносяцца з назоўнікамі адцягненай 
семантыкі і ўжыфваюцца пераважна з суфіксам –н-, радзей з суфіксам –ов-, -ск-. 

2) Найбольш мнагалікімі з’яўляюцца прыметнікі са значэннем ‘накіраваны супраць 
таго, што названа словам, якім у сваю чаргу матываваны суфіксальны матывавальны 
прыметнік’: антыалкагольны, антыбактэрыяльны, антыкаланіяльны, 
антыпамешчыці, антыпартызанскі і інш. Матывавальныя суфіксальныя прыметнікі 
суадносяцца з назоўнікамі як адцягненай, так і канкрэтнай семантыкі. У якасці 
канрэтных назоўнікаў часцей выкарыстоўваюцца ўласныя назвы дзяржаў, асоб: 
антыамерыканскі, антыіндыйскі, антынікарагуанскі, антыкубінскі, антыліванскі, 
антыіракскі, антырэйганаўскі, антысадатаўскі і інш. Большасць з іх з’явілася ў 
апошнія дзесяцігоддзі для намінацыі грамадска-палітычных плыняў, накірункаў і да 
т.п. Як правіла, такія прыметнікі ўключаюць у сваю структуру суфікс –ск-/-цк-. 
Большая частка матывавальных данага падтыпа змяшчаюць у сваёй структуры 

суфіксы –н-: атыбуржуазны, антыдзяржаўны, антыцыклонны; -ічн-/-ычн-: 
антыманапалістычны, антыпатрыятычны, антырэўматычны; -ск-/-цк-, -оўск-/-аўск-
: антыбальшавісцкі, антыцарскі, антыгітлераўскі, антыпапоўскі. У адзінкавых 
выпадках выкарыстоўваюцца прыметнікі з суфіксам -ов-/-ав-: антынікацінавы, 
антыўрадавы; -альн: антыбактэрыяльны, антыкаланіяльны; -анальн-: 
антынацыянальны; -ачн-: антыперабудовачны. 

3) Прыметнікі са значэннем ‘накіраваны супраць таго, што названа словазлучэннем 
з матывавальным прыметнікам у якасці азначэння’: антызмяіны ‘накіраваны супраць 
заражэння змяіным ядам’, антытаксічны ‘накіраваны супраць дзеяння таксічных 
рэчываў’, антысавецкі ‘накіраваны супраць савецкай улады, Савецкага Саюза’. У 
прыметніках данага падтыпа, як і ў прыметніках з прэфіксамі проці-/супраць-, 
назіраюцца семантычныя сцяжэнні. У колькасных адносінах гэта група слоў самая 
немнагалікая. 
Семантычныя падтыпы прыметнікаў з прэфіксам анты- не маюць ўстойлівых 

межаў і часам уяўляюць сабой сінкрэтычныя структуры. Напрыклад, у прыметніку 
антынавуковы назіраецца сумяшчэнне 1-га і 2-га падтыпаў, паколькі ён мае значэнне 
‘супрацьлеглы навуковаму’ і ‘накіраваны супраць навукі’. У слове антыкамуністычны 
сумяшчаюцца 2-гі і 3-ці падтыпы: антыкамуністычны ‘накіраваны супрацькамунізму’ 
і ‘процілеглы камуністычным ідэалам’. 
Прыметнікі з прыстаўкай анты- ўтвораны пераважна ад запазычаных асноў 

грэчаскага і лацінскага паходжання. Напрыклад: антыгігіенічны, антыдыялектычны, 
антыдэмакратычны, антыдэпрэсіўны, антымікробны. Аднак магчыма спалучэнне 
гэтага прэфікса і са спрадвечна беларускімі словамі ці даўно засвоенымі іншамоўнымі. 
Напрыклад: антываенны, антыдзяржаўны, антымастацкі, антынавуковы, 
антысавецкі. 
Прыстаўка анты- выкарыстоўваецца таксама і ў індывідуальна-аўтарскай 

словатворчасці, што сведчыць пра яе словаўтваральную актыўнальсць. З абследаваных 
крыніц выяўлены аказіянальныя прыметнікі тыпу антывучнёўскі, антызвеннявы, 
антыідылічны, антымеханізатарскі, антысабачы (параўн.: таксама назоўнікі тыпу 
антыбайка, антыяйка, антыпернатыя, антысонца і інш.): …за злосны антывучнёўскі 
ўчынак школьнік можа быць выключаны са школы (А.Чарнышэвіч); Антызвеннявыя 
настроі мне граміць не ўпершыню (І.Шамякін); …разгледжаныя вершы палемічна 
накіраваны супраць мяшчанскага апашлення інтымнага жыцця, яны намерана 
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антыідылічныя (У.Калеснік); Мяне вымусілі выступіць антымеханізатарскія насторі 
папярэдняга прамоўцы. (А.Асіпенка). Яны (людзі) не хочуць. Каб пабудавалі публічны 
туалет для сабак. Гэтая антысабачая акцыя праходзіла па ўсёй Англіі. (В.Мацкевіч). 
Выражаючы агульнае значэнне процідзеяння з адценнем ‘сродак супраць чаго-

небудзь’, прыметнікі з прыстаўкай анты-, як ужо адзначалася, сінанімічныя 
вытворным з прэфіксамі проці-/супраць-. Аднак гэтыя прэфіксы , маючы семантычнае і 
функцыянальнае размеркаванне, валодаюць таксама рознымі спалучальнаснымі 
магчымасцямі. Прэфіксы проці-/супраць- практычна не далучаюцца да прыметнікаў, 
якія семантычна суадносяцца з назоўнікамі, што з’яўляюцца назвамі народаў, дзяржаў, 
асоб. Ад назоўнікаў гэтых семантычных груп прыметнікі ў значэнні ‘накіраваны 
супраць таго, што названа матывавальным словам’, утвараюцца з дапамогай прэфікса 
анты- (антыліванскі, антыіракскі, антыэфіопскі, антысадатаўскі і інш). Таксама 
немагчыма далучэнне прэфікса анты- да прыметнікаў, утвораных ад назоўнікаў з 
канкрэтна прадметным значэннем (тыпу антылодачны, антымінны), тады як прэфіксы 
проці-/супраць- спалучаюцца з такога тыпу прыметнікамі: проці-/супрацьракетны, 
проці-/супрацьсамалётны, проці-/супрацьтанкавы. 
Тып прыметнікаў з прыстаўкай анты- ў сучаснай беларускай мове з’яўляецца 

прадуктыўным і развівавальным, пра што сведчаць і матэрыялы беларускай 
лексікаграфіі. Ужо ў “ Руска-беларускім слоўніку” [1937] зафіксавана 10 прыметнікаў з 
прэфіксам, у “Русско-белорусском словаре” [1953] – 24, у “Тлумачальным слоўніку 
беларускай мовы” – 29, у “Русско-белорусском словаре” [1982] – 44, а ў “Слоўніку 
беларускай мовы” [1987] – 57.  
З пункту гледжання граматычных асаблівасцей прыметнікі з прэфіксам анты- 

з’яўляюцца адноснымі; у слове яны маюць самастойны націск: антыкапіталістычны, 
антыпірацкі, антытаксічны, антыфашысцкі. 
Як бачым, прыметнікі з прэфіксамі проці-/супраць- і анты-, выражаючы агульнае 

значэнне процідзеяння, у сучаснай беларускай мове з’яўляюцца дастаткова 
прадуктыўнымі і ўяўляюць сабой адкрытыя рады вытворных, паколькі развіццё навукі 
і тэхнікі патрабуе ўсё новых аналагічных для намінацыі ‘сродкаў барацьбы супраць 
каго-/чаго-небудзь’. 

В. Грыб (Мінск, Беларусь) 
НАЗОЎНІКІ СА ЗНАЧЭННЕМ АСОБЫ 

ПА НАЦЫЯНАЛЬНАЙ І ЭТНІЧНАЙ ПРЫНАЛЕЖНАСЦІ 
Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

Назоўнікі, якія называюць асобу па нацыянальнай і этнічнай прыналежнасці, 
займаюць прыкметнае месца сярод асабовых намінацый у сучаснай беларускай мове. У 
апошнім выданні Тлумачальнага слоўніка сучаснай беларускай літаратурнай мовы 
(Мн., 2002) іх зафіксавана 150 суадносных пар (300 назоўнікаў мужчынскага і 
жаночага роду). Зразумела, што на такіх намінацый у мове значна больш, іх колькасць 
далёка не абмяжоўваецца тым пералікам, які пададзены ў слоўніку. Тым не менш, гэты 
пералік дазваляе стварыць агульны словаўтваральны малюнак дадзенай лексіка-
семантычнай группы, а таксама акрэсліць спосабы іх утварэння. 
У межах разглядаемай тэматычнай группы назоўнікаў можна вылучыць 8 

словаўтваральных тыпаў (у далейшым СТ). Самым пашыраным з’яўляецца СТ з 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 376

суфіксам -ец (-эц, -ац): в’етнамец, кітаец, нарвежац. Усяго ў слоўніку зафіксавана 
71 назоўнік з названым суфіксам.  
Адносна таго, як утвараюцца назоўнікі дадзенага СТ – ад асновы назоўнікаў ці ад 

асновы адносных прыметнікаў, у лінгвістычнай літаратуры няма адзінай думкі. Так, 
некаторыя даследчыкі (А. А. Дзяменцеў, В. У. Вінаградаў і інш.), а таксама Руская 
граматыка (М., 1980) і Беларуская граматыка (Мн., 1985) разглядаюць такія назоўнікі 
як непасрэдна ўтвораныя ад асноў адносных прыметнікаў з суфіксамі -н, -ск, -іянск, (-
ыянск), або апасродкавана ці ўскосна матываваныя назоўнікамі, паколькі адносныя 
прыметнікі ў сваю чаргу ўтвораны ад уласных назоўнікаў. У выніку атрымліваецца 
трохчленны словаўтваральны ланцужок ў (тапонім – прыметнік – асабовы назоўнік на -
ец): Куба – кубінскі - кубінец.  
Такая пазіцыя прымальная, але не цалкам правамерная, паколькі семантыка 

асабовых назоўнікаў на -ец раскрываецца з дапамогай уласнага імя (тапоніма), а не 
прыметніка. Параўн.: італьянец – жыхар İталіі. 
Даследчык А.Д. Звераў, які даследаваў утварэнне намінацый асобы ва 

ўсходнеславянскіх мовах, адзначае: «В современных восточнославянских языках 
название жителей производятся от топонимов и мотивируются топонимами. Этому не 
мешает совпадение основ имён с основами прилагательных в случаях их осложнения 
интерфиксами» [1, с.75]. Таксама А.Д. Звераў звяртае ўвагу на тое, што «интерфиксы, 
используемые в основах прилагательных и имён лиц, не являются принадлежностью 
исключительно «прилагательных» основ» [1, с.78]. 
Такім чынам, намінацыі разглядаемага СТ больш мэтазгодна матываваць уласным 

назоўнікам, за выключэннем тых найменняў, якія ўтвораны ад уласных афіцыйных 
назваў, у склад якіх уваходзіць прыметнік: афрыканскі – афрыканец (калі маецца на 
ўвазе жыхар Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі). 
Разглядаючы назоўнікі на -ец са значэннем нацыянальнай і этнічнай прыналежнасці 

як адназоўнікавыя ўтварэнні, у межах данага СТ можна вылучыць наступныя 
словаўтваральныя ці марфаналагічныя мадэлі (СМ) : 

1. Словаўтваральны фармант далучаецца да нязменнай утваральнай асновы; ніякіх 
дадатковых марфаналагічных змен не назіраецца: Алжыр – алжырац.  

2. Перад суфіксам парныя цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: В’етнам – 
в’етнамец (м – м’). 

3. Перад суфіксам адбываецца адсячэнне фіналій утваральных асноў – ыj ( -іj): 
Японія – японец (іj)., а таксама чаргаванне заднеязычных гукаў з шыпячымі: Нарвегія 
– нарвежац (г – ж). 

4. Паміж утваральнай асновай і словаўтваральным фармантам узнікае 
міжмарфемны сегмент, інтэрфікс -ан (-ян): Амерыка – амерыканец.  
Неадназначнай словаўтваральнай суаднесенасцю характарызуюцца і вытворныя 

тыпу башкір, грэк, казах, перс, румын, чэх і інш. Усяго намі выяўлена 54 такія 
найменні. 
На першы погляд выклікае сумненне, што такія назоўнікі з’яўляюцца 

невытворнымі, паколькі адразу ўзнікае асацыяцыя назваў жыхароў з пэўнай краінай: 
грэк – Грэцыя, чэх – Чэхія. Гаварыць пра нулявую суфікацыю з усячэннм утваральнай 
асновай тут нельга, паколькі бязафіксным спосабам назоўнікі ўтвараюцца часцей ад 
дзеясловаў, прыметнікаў і зрэдку лічэбнікаў. Матываваць суадноснымі прыметнікамі, 
як адзначалася вышэй, такія назоўнікі таксама не зусім лагічна. На дадзеныя найменні 
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неабходна паглядзець у дыяхранічным аспекце. Справа ў тым, што ў старажытныя 
часы назва жыхароў, краін супадалі з назвамі саміх краін: грэкі, венгры, манголы = 
Грэкі, Венгры, Манголы. А з часам для адрознення назваў краін і народаў у славянскіх 
мовах з’явіліся лацінізіраваныя назвы краін на -ія: Венгрыя, Грэцыя, Манголія, 
Персія, Румынія і інш. 
Такім чынам, асабовыя назоўнікі з’яўляюцца першаснымі ўтварэннямі ў адносінах 

да назваў краін. Назвы тыпу Таджыкістан, Узбекістан утварыліся шляхам далучэння 
да назоўнікаў таджыкі, узбекі часткі stan, якая ў перакладзе з персідскай мовы 
абазначае ’месца аседласці’. 
Ад некаторых назваў жыхароў так і не развіліся ўласныя назвы: кумыкі, кхмеры, 

лезгіны, тунгусы, цыгане і інш. 
Наступны СТ прдстаўлены назоўнікамі зсуфіксамі -ан-ін (-ян-ін), -чан-ін: 

датчанін, егіпцянін. У асобных словах вылучаюцца непрадуктыўныя суфіксы -ічан-
ін, -цян-ін: англічанін, ізраільцянін. 

  Усе намінацыі данага СТ матывуюцца ўласнымі назоўнікамі. Пры ўтварэнні 
назіраюцца наступныя дадатковыя марфалагічныя працэсы:  

• Звычайна ўтварэнне назоўнікаў гэтага тыпу суправаджаецца адсячэннем фіналіі 
матывавальнага слова: Англія – англічанін (-іj). Але сустракаюцца выпадкі калі суфікс 
далучаецца да цэлага матывавальнага слова: İзраіль – ізраільцянін. 

• Перад суфіксамі могуць адбывацца чаргаванні парных цвёрдых зычных з 
мяккімі: Егіпет – егіпцянін (т - ц’). 

• Аманімія вытворных назоўнікаў хутчэй за ўсё з’яўляецца прычынай 
чаргавання н’ – т: Данія – датчанін (данчанін – жыхар г. Данецка).  
Дадзены СТ даволі прадуктыўны пры ўтварэнні назоўнікаў ад назвы гарадоў, 

населенных пунктаў: мінчанін, бабруйчанін , віцеблянін і г. д. 
Асабовыя намінацыі, якія прадстаўляюць СТ з суфіксам -ін (-ын), таксама 

матывуюцца ўласнымі назоўнікамі: Грузія – грузін. У межах СТ вылучаецца 2 СМ: 
1. Суфіксальны фармант далучаецц да ўсечанай утваральнай асновы: Асеція – 

асецін (-іj). 
2. Суфікс далучаецца непасрэдна да ўтваральнай асновы без усячэння яе фіналіі: 

дунгане – дунганін. 
Пяццю назоўнікамі прадстаўлены ў слоўніку непрадуктыўны СТ з суфіксам -ак (-

як): паляк, пярмяк, прусак, сібірак, турак. Усе пералічаныя найменні з’яўляюцца 
адназоўнікавымі ўтварэння. У межах разглядаемага СТ можна вылучыць 2 СМ: 

1. Фармант далучаецца да нязменнай утваральнай асновы, ніякіх дадатковых 
марфалагічных змен не назіраецца: сібір – сібірак. 

2. Суфікс далучаецца да ўсечанай утваральнай асновы: Польша – паляк   (-шч-). 
 У сістэме словаўтварэння назоўнікаў, якія абазначаюць асобу па нацыянальнай і 

этнічнай прыналежнасці, вылучаецца яшчэ 3 мадэлі, па якім пабудаваны назоўнікі 
еўрапеец, азіят, кіпрыёт. Схемы ўтварэння гэтых намінацый назваць СТ пакуль 
складана, таму што яны прадстаўлены адзінкавымі ўтварэннямі. 
Кожны назоўнік, які абазначае асобу мужчынскага полу па нацыянальнай 

прыналежнасці, мае суадносны назоўнік са значэннем асобы жаночага полу. Як 
правіла, фемінінатывы ўтвараюцца ад назвы асоб мужчынскага полу. 
Самым прадуктыўным пры ўтварэнні жаночых намінацый з’яўляецца СТ з 

суфіксам -к-а. У межах дадзенага СТ вылучаецца 2 СМ: 
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1. Суфікс далучаецца да ўсечанай утваральная асновы: балгарын – балгарка ( -ын). 
2. Суфікс далучаецца да цэлай утваральный асновы, пры гэтым назіраецца 

чаргаванне заднеязычных з шыпячымі: казах – казашка (х – ш). 
Дзесяць найменняў, выяўленых слоўніку, прадстаўляюць малапрадуктыўны СТ. 

Гэта назоўнікі з суфіксам -анк-а (-янк-а): персіянка, грачанка і інш. 
Асобную мадэль ўтварэння прадстаўляе адзінкавы фемінінатыў з суфіксам -ійк-а: 

эвенкійка.  
Як бачым, самым прадуктыўным СТ пры ўтварэнні назваў асоб са значэннем 

мужчынскага полу па нацыянальнай і этнічнай прыналежнасці з’яўляецца СТ 
зсуфіксамі -ец (-эц, -ац), а пры ўтварэнні жаночых намінацый – з суфіксам -к-а. 
Непрадуктыўныя тыпы складаюць назоўнікі з суфіксамі -анк-/-янк- і -ійк-.  

Літаратура 
Зверев А. Д. Словообразование в современных восточнославянских языках. М., 1981. 
Тлумачальны слоўнік сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Мн., 2002. 

А. Калечыц (Мінск, Беларусь) 
СПОСАБЫ ЎТВАРЭННЯ ЛІНГВІСТЫЧНЫХ ТЭРМІНАЎ 

Як вядома, у тэрміналагічным словаўтварэнні актыўна выкарыстоўваюцца ўсе 
спосабы дэрывацыйнай сістэмы беларускай мовы – семантычны, сінтаксічны, 
марфалагічны. 
Галоўнае месца ў тэрмінатворчасці, па меркаваннях Л.А.Антанюк, займае 

марфалагічны спосаб. Хоць асноўныя заканамернасці марфалагічнага словаўтварэння ў 
тэрміналогіі супадаюць з агульналітаратурнымі, аднак у ім ёсць і свае адметнасці, якія 
выяўляюцца ў першую чаргу ў афіксальных словаўтваральных мадэлях і іх 
прадуктыўнасці [Антанюк 1987, с.166].  
Разам з тым сінтаксічны спосаб тэрмінаўтварэння характарызуецца значна большай 

прадуктыўнасцю ў параўнанні з агульналітаратурным словаўтварэннем. Тое самае 
назіраецца і ў сучаснай лінгвістычнай тэрміналогіі. Гэтыя найменні ў мовазнаўстве 
называюць комплекснымі, інакш гэта тэрміны-словазлучэнні, ці састаўныя 
спецыяльныя адзінкі. Іх выкарыстанне ў любой тэрмінасістэме тлумачыцца 
неабходнасцю больш дыферэнцыяванай, паглыбленай намінацыі паняццяў, якая 
дыктуецца пазамоўнымі патрабаваннямі развіцця розных галін навукі. Так, састаўныя 
лінгвістычныя тэрміны ўтвараюцца па наступных мадэлях: назоўнік + прыметнік, дзе ў 
прэпазіцыі знаходзіцца апорны тэрміналагічны кампанент – прыметнік: зборныя 
назоўнікі, іншамоўнае слова, пабуджальныя часціцы і пад.; назоўнік + назоўнік у 
родным склоне без прыназоўніка: падаўжэнне гука, органы маўлення, нанізванне 
склонаў і г.д.; назоўнік + назоўнік у назоўным склоне: дзеяслоў-звязка, словы-паразіты, 
слова-сказ; прыметнік + назоўнік + назоўнік: актуальнае чляненне сказа, галоўныя 
члены сказы, генеалагічная класіфікацыя моў і т.п.; прыметнік + прыметнік + назоўнік: 
бяззлучнікавы складаны сказ, ётаваныя галосныя літары і пад. 
Пад марфалагічным словаўтварэннем разумеюць утварэнне новых тэрмінаў шляхам 

спалучэння марфем. У якасці мінімальнай адзінкі дэрывацыі тэрміна выступае свой 
або інтэрнацыянальны тэрмінаэлемент. Дэрывацыйнымі відамі тэрмінаў лінгвістыкі 
выступаюць афіксальныя моўныя адзінкі, утвораныя суфіксальным, складана-
суфіксальным, нульсуфіксальным, канфіксальным і прэфіксальным спосабамі.  
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Так, тэрміны-назоўнікі, як правіла, утвараюцца шляхам суфіксацыі. Ад 
дзеяслоўных асноў пры дапамозе суфіксаў -енн- (-анн-), -нн- узнікаюць пераважна 
назвы працэсаў: агубл-енн-е, адасабл-енн-е, вымаўл-енн-е, перарасклада-нн-е, апрошч-
анн-е, акцэнтава-нн-е; з выкарыстаннем суфікса -ізм- (-ызм-) ад запазычаных асноў: 
аналіт-ызм, вакал-ізм, білінгв-ізм і інш. Найменні ‘груп слоў’ таксама ўтвараюцца з 
выкарыстаннем гэтага ж афікса ад назоўнікавых і прыметнікавых асноў: балгар-ызм-ы, 
варвар-ызм-ы, аргат-ызм-ы і пад. Ад слоў іншамоўнага паходжання ўзнікаюць 
прадуктыўныя мадэлі з суфіксам -ацыj-: актуаліз-ацыj-я, алітэр-ацыj-я, афікс-ацыj-я і 
г.д. Назвы часцін мовы, як правіла, утварыліся ад уласнага моўнага матэрыялу пры 
дапомозе суфікса -нік- ад дзеясловаў і назоўнікаў: выкліч-нік, назоў-нік, займен-нік і 
г.д. Найменні раздзелаў мовазнаўства ўтвараюцца ад назоўнікаў і прыметнікаў пры 
дапамозе суфікса -ык- (-ік-): беларусіст-ык-а, лінгвіст-ык-а, марфем-ік-а. Акрамя таго, 
па такім жа ўзоры ўзнікаюць складаныя найменні з тым самым значэннем: лінгва-
стыліст-ык-а, ідыя-мат-ык-а, этна-лінгвіст-ык-а і інш. Разам з тым складана-
суфіксальным спосабам утварыліся такія найменні, як адн-а-моў-j-е; слов-а-злуч-энн-е, 
слов-а-змян-енн-е, слов-а-ўжыва-нн-е. Як відаць, у дадзеным выпадку 
выкарыстоўваюцца розныя суфіксы -ык-, -j-, -энн- (-енн-), -нн-. Менш распаўсюджаны 
складана-нульсуфіксальны спосаб: склад-а-падзел-ø, скор-а-піс-ø, клін-а-піс-ø, поўн-а-
галосс-ø-е і інш. Шырокаўжывальныя тэрміны са звязанымі грэка-лацінскімі 
кампанентамі: гідр-онім, палі-фтонг, лага-грама, мона-семія і г.д. – ад грэчаскіх 
тэрмінаэлементаў; матр-онім, мона-лінгвізм, інтана-логія – ад змешаных асноў. 
Пераважаюць кампазіты, утвораныя ад грэчаскіх слоў. Канфіксацыя выкарыстоўваецца 
пры ўтварэнні розных па семантыцы лінгвістычных паняццяў: пры-слоў-j-е, пера-
галасоў-к-а, пры-дыха-нн-е і інш. Прэфіксацыя – непрадуктыўны спосаб утварэння: 
пад-тэкст, пры-назоўнік, паў-калька, су-залежнасць, бі-лінгвізм і г.д.  
Тэрміны-прыметнікі ўзнікаюць часцей за ўсё шляхам суфіксацыі ад сваямоўных і 

запазычаных асноў пры дапамозе суфікса -н-: акалічнас-н-ы, вытвор-н-ы, адаптава-н-
ы, бінар-н-ы, генітыў-н-ы і інш. Прадуктыўным пры называнні тэрмінаў-прыметнікаў 
з’яўляецца суфікс -льн-: дава-льн-ы, ласка-льн-ы, выказа-льн-ае (слова), верба-льн-ы і 
г.д. Акрамя таго, прадуктыўнымі можна лічыць скалькаваныя ўтварэнні, якія 
заканчваюцца на -ічн (-ычн): статыстычны (метад), фанематычная 
(транскрыпцыя), этымалагічны (корань), энцыклапедычны (слоўнік) і т.п. Часам 
выкарыстоўваюцца суфіксы -ав- (-яв-): фраз-ав-ы (націск), акут-ав-ы, стыл-яв-ы і г.д.  
Так, прэфіксальныя тэрміны-прыметнікі ўтвараюцца пераважна ад прыметнікаў. 

Яны, як правіла, называюць прыкмету, процілеглую той, што названа ўтваральным 
словам. Гэта тэрміны з прэфіксам не-: не-сканяльны, не-прадуктыўны, не-зваротны, 
не-прэдыкатыўнае і пад. Выкарыстоўваецца і лацінскі прэфікс дэ- са значэннямі 
‘аддалення’ або ‘аддзялення’: дэ-этымалагізаваны, дэ-тэрміналагізаваны і інш. З 
падобнай семантыкай сустракаюцца ўтварэнні з прыстаўкай бес- (бяс-), без- (бяз-): бяс-
суфіксны, бяз-дзенікавы (сказ), бяз-злучнікавая (сувязь), без-асабовы (дзеяслоў) і г.д. 
Для тэрмінаў-прыметнікаў, як відаць, характэрны суфіксальны і прэфіксальны спосабы 
дэрывацыі. 
Лексіка-семантычным, або семантычным, спосабам утварэння прынята лічыць 

узнікненне тых самых амонімаў, якія з’явіліся ў выніку тэрміналагізацыі 
агульнаўжывальных слоў. Такім чынам, на нашу думку, утварыліся найменні: 
акалічнасць, лад, зварот, афарбоўка, аб’ект, агент (агенс), мадэль, норма, просты, 
прыгаворка, род, сувязь і т.п. Параўнайце: сувязь у лінгв. 1) узаемаадносіны элементаў 
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мовы, абумоўленыя правіламі пабудовы, лексічным значэннем спалучальных слоў; 2) 
асноўныя віды і спосабы аб’яднання сінтаксічных элементаў; і сувязь у літаратурнай 
мове мае 6 значэнняў, намінатыўнае – ‘адносіны ўзаемнай залежнасці, абумоўленасці, 
агульнасці паміж чым-небудзь’; просты ў лінгв. ‘не складаны, які прадстаўлены адным 
словам’ і просты ў літаратурнай мове мае 9 знач. прамое – ‘аднародны па саставу, не 
састаўны’; норма ў лінгв. ‘найбольш пашыранае і агульнапрынятае выкарыстанне 
моўных сродкаў, якое стала ўзорным і таму заканадаўча замацаваным у выглядзе 
правіл, рэгламентацый’ і норма – 3 значэнні, першае з якіх ‘устаноўленая мера, 
сярэдняя велічыня чаго-небудзь’ і т.п. Як відаць па прыведзеных прыкладах, перанос 
найменняў з адной сістэмы ў іншую адбываецца пераважна паводле метафарычнага 
пераносу, падабенства прыкмет, шляхам метафарызацыі. 
Такім чынам, для лінгвістычнай тэрміналогіі характэрны сінтаксічны (65%), 

марфалагічны (25%) і семантычны (10%) спосабы ўтварэння спецыяльных найменняў. 
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А. Кірдун (Мінск, Беларусь) 
СТРУКТУРНЫЯ ТЫПЫ СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫХ ГНЁЗД 

Цэнтральным, зыходным словам у словаўтваральным гняздзе (СГ) з’яўляецца 
невытворнае, нематываванае слова, якое называецца яшчэ вяршыняй гнязда. Усе астатнія 
словы словаўтваральнага гнязда з’яўляюцца вытворнымі. Размяшчэнне вытворных слоў у 
СГ абумоўлена ступеньчатым характарам словаўтварэння. “Асаблівасць яго заключаецца ў 
тым, што ў працэсе словаўтварэння афіксы далучаюцца да невытворнай асновы-кораня ў 
строгай паслядоўнасці. Адно за другім яны як бы нанізваюцца на корань слова... На кожнай 
ступені словаўтварэння можа быць утворана вялікая колькасць вытворных...” [Тихонов 
2003, с. 16].  
У залежнасці ад таго, якім чынам афіксы “нанізваюцца” на корань зыходнага слова, 

выдзяляюць некалькі структурных тыпаў СГ. Так, рускі мовавед А.І. Маісееў дае 
наступную класіфікацыю СГ: а) гняздо-слова, якое складаецца з аднаго каранёвага 
нематываванага слова; б) гняздо-пара слоў, якое складаецца, адпаведна, толькі з адной 
словаўтваральнай пары; в) гняздо-ланцужок; г) гняздо-веер; д) гняздо-дрэва [Маісееў 1991, 
с. 90]. Пазней у сваёй кнізе “Богатство языка и культура речи” даследчык удакладніў і 
паглыбіў гэтыя палажэнні і адзначыў, што пяць тыпаў словаўтваральных гнёзд 
адпавядаюць пяці разнавіднасцям словаўтварэння: 1) нулявое словаўтварэнне: каранёвыя 
словы, якія не сталі ўтваральнымі, – аднаслоўныя гнёзды (гнёзды – словы); 2) элементарнае 
(простае, замкнутае) словаўтварэнне: ад каранёвага слова ўтвараецца толькі адно вытворнае 
слова, і на гэтым словаўтварэнне заканчваецца – гнёзды, роўныя адной словаўтваральнай 
пары (гнёзды – пары слоў); 3) паралельнае словаўтварэнне: ад аднаго ўтваральнага 
ўтвараецца два і больш вытворных – вынікам з’яўляюцца веерныя гнёзды; 4) паслядоўнае 
словаўтварэнне: ад зыходнага ўтваральнага ўтвараецца адно вытворнае, ад яго таксама 
толькі адно вытворнае і г. д. – утвараюцца ланцужковыя гнёзды; 5) камбініраванае 
словаўтварэнне: аб’яднанне паралельнага і паслядоўнага словаўтварэння – ўтвараюцца 
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камбініраваныя (дрэвападобныя) гнёзды, са сваімі структурнымі разнавіднасцямі. 
Дрэвападобныя гнёзды, на думку А.І. Маісеева, абагульняюць усе іншыя тыпы гнёзд 
(акрамя аднаслоўных), як бы ўбіраюць іх у сябе, але не як самастойныя гнёзды, а толькі як 
свае часткі: у іх ёсць словаўтваральныя пары, ланцужкі, вееры [Маісееў 1995, с. 23 – 27]. 
Адзначым, што “веер” – гэта, фактычна, парадыгма зыходнага слова.  
Класіфікацыю гнёзд з колькаснага пункту погляду сустракаем і ў “Толковом 

словообразовательном словаре русского языка» І.А. Шыршова. Гэта новы тып слоўніка, у 
якім цэнтральнай структурнай адзінкай з’яўляецца тлумачальна-словаўтваральнае гняздо, 
пад якой разумеецца “групоўка аднакарэнных слоў з фіксацыяй лексічных значэнняў і 
словаўтваральнай структуры вытворных” [Ширшов 2004, с. 6]. Як сцвярджае аўтар 
слоўніка, гняздо гэтага тыпу акумуліруе ў сабе два аспекты – семантычны і структурны – і 
з’яўляецца структурна-семантычным цэлым. Такія тлумачальна-словаўтваральныя гнёзды 
І.А. Шыршоў падзяляе на тры тыпы: 1) нулявыя, якія ўключаюць толькі вяршыню, пры 
якой няма ніводнага вытворнага слова; 2) слабаразгорнутыя, якія складаюцца з двух слоў – 
вяршыні і аднаго вытворнага; 3) моцнаразгорнутыя, якія ўключаюць у сябе дзесяткі і сотні 
вытворных [Ширшов 2004, с. 7].  
На нашу думку, у прыведзеных класіфікацыях не зусім апраўданым з’яўляецца 

выдзяленне нулявых СГ, так як гэта пярэчыць самаму азначэнню паняцця СГ, пад якім 
разумеецца “ўпарадкаваная адносінамі вытворнасці сукупнасць слоў…”. Калі 
нематываванае слова не стала ўтваральнай базай для ўзнікнення хаця б аднаго вытворнага, 
то гаварыць пра СГ наогул не прыходзіцца. У дадзеным выпадку размова можа ісці толькі 
аб патэнцыяльным СГ, якое можа ўзнікнуць с цягам часу пад уплывам пэўных змен у мове.  
СГ – гэта складаная адзінка словаўтварэння. Прафесар А.Г. Лыкаў разглядае яе як 

адзінку, якая разгортваецца, адразу ў двух вымярэннях – вертыкальным 
(парадыгматычным) і гарызантальным (сінтагматычным). Ён адзначае таксама, што як 
прыватны выпадак у рускай мове сустракаюцца гнёзды, якія поўнасцю супадаюць са 
словаўтваральным ланцужком, але ёсць і такія гнёзды, якія поўнасцю супадаюць з 
парадыгмай, калі выключыць з гнязда зыходнае невытворнае слова [Лыков 1991, С. 84 – 
91]. 
Структура СГ можа быць ахарактарызавана з пункту погляду іх магутнасці і глыбіні. 

Так, Е.Н. Лісіцына пад магутнасцю СГ разумее колькасць лексем, якія складаюць гняздо, 
без уліку зыходнага слова. На думку даследчыцы, абсалютная мяжа магутнасці СГ 
імкнецца да бясконцасці, тады як абсалютная мяжа глыбіні СГ канечна: глыбіня СГ ёсць 
велічыня, якая характарызуе СГ па колькасці слоўнікавых адзінак у самым доўгім 
словаўтваральным ланцужку (без уліку зыходнага слова) [Лисицына 1985, с. 30]. 
Аўтар гнездавога “Словообразовательного словаря русского языка” А.М. Ціханаў 

выдзяляе прасцейшыя СГ (мікрагнёзды), у якіх пры зыходным толькі адно вытворнае 
слова, і СГ, якія складаюцца з вялікай колькасці вытворных (макрагнёзды) [Тихонов 2003, 
с. 17]. Зразумела, што такі падзел СГ з’яўляецца агульным і можа быць канкрэтызаваны. 
Напрыклад, да мікрагнёзд могуць быць аднесены не толькі СГ, якія роўны адной 
словаўтваральнай пары, але і СГ, якія роўны аднаму словаўтваральнаму ланцужку або 
адной словаўтваральнай парадыгме. Да макрагнёзд могуць быць аднесены камбініраваныя 
СГ, пры гэтым іх магутнасць павінна складаць больш аднаго десятка лексем.  
Што ж тычыцца слабаразгорнутых і моцнаразгорнутых СГ, то да першых могуць быць 

аднесены СГ, якія разгортваюцца толькі вертыкальна (СГ, роўныя словаўтваральнай 
парадыгме) або толькі гарызантальна (СГ, роўныя словаўтваральнай пары, або 
словаўтваральнаму ланцужку). Да моцнаразгорнутых могуць быць аднесены СГ, якія 
разгортваюцца адразу і вертыкальна і гарызантальна (камбініраваныя СГ).  
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Т. Кугейка (Мінск, Беларусь) 
ЭМАЦЫЯНАЛЬНА-АЦЭНАЧНЫЯ СУФІКСЫ НАЗОЎНІКАЎ  

 СА ЗНАЧЭННЕМ ЕЖЫ І ПІТВА 
(НА МАТЭРЫЯЛЕ ЖНІЎНЫХ ПЕСЕНЬ) 

Паняцце “катэгорыя суб’ектыўнай ацэнкі” было ўведзена А.А.Шахматавым пры 
разглядзе назоўнікаў з суфіксамі павелічальнага і памяншальнага значэння [Шакун 
1978, с. 117]. Але да нашага часу ў навуковай літаратуры не існуе адназначнай 
трактоўкі такіх паняццяў, як ‘ацэначнасць’, ‘эмацыянальнасць’ і ‘экспрэсіўнасць’. 
Даследчыца Л.А.Кісялёва разглядае паняцце ‘ацэначнасць’ як “адлюстраванне ў 

мове эмацыянальных адносін, выкліканых замацаваным пунктам погляду на прадмет 
выказвання. Інакш кажучы, эмацыянальная ацэнка (ацэначнасць) звязана не толькі з 
псіхікай (гэта характэрна для эмацыянальнасці), але і з мысленнем. Адсюль вынікае, 
што эмацыянальнасць і ацэначнасць судакранаюцца, але не супадаюць” [Киселёва 
1968, с. 385]. 
На думку Н.А.Лук’янавай, паняцці ‘эмацыянальнасць’ і ‘ацэначнасць’ з’яўляюцца 

раўназначнымі. “Слова ‘эмацыянальнасць’ можа разумецца як уласцівасць суб’екта, 
яго магчымасць перажываць эмоцыю і яе выражаць...” “Ацэнка – гэта адносіны 
суб’екта (моўцы) да другога суб’екта, аб’екта, з’явы. Такім чынам, ацэнка таксама 
адносіцца да ўзроўню рэчаіснасці, гэта ўласцівасць суб’екта” [Лукьянова 1976, с. 6]. 
На граматычным узроўні мовы эмацыянальная ацэнка выражаецца 

словаўтваральнымі сродкамі, а менавіта суфіксамі. Разгледзім іх на прыкладзе 
назоўнікаў са значэннем ежы і пітва. 
Найбольш частотным у гэтай групе назоўнікаў з’яўляецца суфікс -к-. Суфікс -ак- 

сустракаецца значна радзей. Яны нясуць ласкальнае і памяншальна-ласкальнае 
значэнні (кашка, вячэрка, яечка, скарыначка, гарэшак, яблычак, мядочак). 
Эмацыянальнасць узмацняецца, калі суфікс далучаецца да асновы, у складзе якой ужо 
ёсць ацэначны афікс (мядок – мядоч-ак). Суфіксы -к- і -ак- фіксуюцца ў “Беларускай 
граматыцы” (1985) як высокапрадуктыўныя. 
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Суфіксы -іц-, -эц-, -ец-, -ц-, -ушк- і -аньк- маюць ласкальнае значэнне (масліца, 
гарэліца, сахарэц, хлябец, вінцо, хлебушка, пірожанька), а суфікс -ухн- – значэнне 
пашаны, павагі, узвышанасці.  
У “Беларускай граматыцы” (1985) суфікс -ухн- кваліфікуецца як набываючы 

прадуктыўнасць у гутарковай мове і мове мастацкай літаратуры. Суфіксы -ц- і -аньк- – 
як малапрадуктыўныя, -ушк- і -іц- – як непрадуктыўныя, а суфіксы -эц- і -ец- наогул 
не адзначаюцца.  
Пры далучэнні эмацыянальна-ацэначных суфіксаў да ўтваральных асноў, як 

правіла, адбываюцца наступныя марфаналагічныя працэсы: чаргаванні заднеязычных з 
шыпячымі к // ч (яйко – яечка, скарынка – скарыначка, гарэлка – гарэлачка, гурок – 
гурочак, яблык – яблычак), -х // ш (гарэх – гарэшак), г // ж (пірог – пірожанька); 
чаргаванне цвёрдых і мяккіх зычных л // л’ (масла – масліца, хлеб – хлябец); адсячэнне 
фіналі –ка (гарэлка – гарэліца). 
Сустракаюцца выпадкі адзінкавага ўжывання суфіксаў -ёвічак-, -ачык-, -ыначк-, 

якія далучаюцца да лексем са значэннем пэўнага часу спажывання ежы (абедачык, 
палуднёвічак, вячэрыначка). Яны маюць памяншальна-ласкальнае значэнне, у 
“Беларускай граматыцы” (1985) не адзначаюцца. 
Паняцці ‘эмацыянальнасць’ і ‘экспрэсіўнасць’ большасць даследчыкаў схільныя 

размяжоўваць. 
А.М.Галкіна-Федарук адзначала, што “эмоцыя – пачуццё, перажываемае душэўнае 

хваляванне”, а “экспрэсія – гэта ўзмацненне выразнасці, выяўленчасці...” [Галкина-
Федорук 1958, с. 107]. Даследчыца размяжоўвала і іх функцыі. “Эмацыянальныя 
элементы ў мове служаць для выражэння пачуцця чалавека... Экспрэсіўныя ж сродкі ў 
мове служаць узмацненню выразнасці і выяўленчасці як пры выражэнні эмоцый, 
выражэнні волі, так і пры выражэнні думкі” [Галкина-Федорук 1958, с. 108]. 
Такога ж пункту погляду прытрымліваецца і В.І.Шахоўскі. “Пад экспрэсіўнай 

функцыяй разумеецца мэтанакіраванае ўзмацненне выказвання экспрэсівамі і 
эматывамі ці іншымі сродкамі, разлічанае на пэўную рэакцыю адрасата, г. зн. на 
жадаемае ўздзеянне ад сказанага” [Шаховский 1987, с. 59]. 
Выражэнню экспрэсіўнасці садзейнічае ўжыванне эмацыянальна-ацэначных 

назоўнікаў з дапасаванымі азначэннямі-прыметнікамі, у склад якіх уваходзяць 
ацэначныя суфіксы, а таксама паўтор назоўніка з эмацыянальна-ацэначным суфіксам: 

Гарэшкі да дробненькія, 
Яблычкі да кругленькія, 
Пярсцёначкі да срэбненькія [Жніўныя песні 1974, с. 93]. 
Дасць нам пан гарэлачкі, 
Гарэлачкі-шафраначкі... [Жніўныя песні 1974, с. 70]. 
Такім чынам, паняцці ‘эмацыянальнасць’ і ‘ацэначнасць’ вельмі цесна звязаны 

паміж сабой. У разгледжанай групе назоўнікаў сродкамі эмацыянальнай ацэнкі 
выступаюць суфіксы: -к-, -ак-, -іц-, -эц-, -ец-, -ц-, -ушк-, -аньк-, -ухн-, -ёвічак-, -
ачык- і -ыначк-. Паняцце ж ‘экспрэсіўнасць’ – гэта найперш выразнасць, элементы 
ўзмацнення як эмоцый, так і лагічнай думкі. 
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Г. Кузьменка (Мазыр, Беларусь) 
СУФІКСАЛЬНЫЯ АЙКОНІМЫ-КАМПАЗІТЫ  
АДПЕЛЯТЫЎНАГА ПАХОДЖАННЯ ТЫПУ  

ПРЫМЕТНІК + НАЗОЎНІК 
Значнае месца ў беларускім айканімічным словаўтварэнні займае суфіксальны 

падтып кампазітаў адапелятыўнага паходжання лексіка-граматычнага тыпу прыметнік 
+ назоўнік. Да названага падтыпу адносяцца складаныя айконімы-назоўнікі 
сінгулятыўнай і плюратыўнай формаў, утвораныя пры дапамозе разнастайных 
суфіксаў (125 адзінак, або 13,9 % ад усіх зафіксаваных намі айконімаў-кампазітаў, якія 
ідэнтыфікуюць 292 дэнататы): Дабрагошча, Краснагорка (4 – тут і далей колькасць 
аб’ектаў дадзенай мадэлі), Княжыставішча, Светлагорск, Чырванаручча і інш. Пры 
апісанні такіх адзінак мы ў першую чаргу ўлічвалі ступень прадуктыўнасці 
дэрывацыйных фармантаў, пры дапамозе якіх яны ўтварыліся, а таксама іх 
граматычна-родавую прыналежнасць. 
Суфіксальна-адапелятыўныя айконімы-кампазіты сінгулятыўнай формы належаць 

да мужчынскага, жаночага і ніякага родаў. Найбольш прадуктыўнымі з’яўляюцца 
складаныя айконімы-назоўнікі ніякага роду, утвораны пры дапамозе суфіксаў -j+э, -
енне-, -ішч-а (-ышч-а), -ч-а у апорным кампаненце (60 адзінак і 90 аб’ектаў), якія 
лакалізаваны на Віцебшчыне, Міншчыне, Магілёўшчыне, Гомельшчыне, радзей – на 
Брэстчыне, Гродзеншчыне: Краснагор’е (2), Старадворышча, Чарнаручча (7) і інш. 
Сярод іх найперш вылучаюцца кампазіты з дэрывацыйным фармантам -j+э (50 адзінак 
і 87 аб’ектаў), які з’яўляецца ідэнтыфікатарам зборных, прасторавых і адцягненых 
паняццяў, адлюстраваных у апорным субстантыўным кампаненце: Княжабор’е, 
Навапруддзе, Святаазер’е (2) і інш. Такія суфіксальна-складаныя назоўнікі ніякага 
роду, утвораныя пры дапамозе суфікса -j+э, як адзначаюць даследчыкі, з’яўляюцца 
самай прадуктыўнай мадэллю ўтварэння і складаных гідронімаў Усходняга Палесся 
[Шур, Купрэенка 1989, с.110-111]. 
Вылучаецца пэўная колькасць складаных айконімаў-назоўнікаў, утвораных пры 

дапамозе суфіксаў -ішч-а (-ышч-а), -ч-а- (5 адзінак і 13 аб’ектаў): Княжыставішча, 
Старадворышча, Чырванаручча (2). Дэрывацыйныя фарманты -ішч-а (-ышч-а) 
выконваюць ў субстантыўных кампанентах найменняў (Княжыставішча, 
Старадворышча) функцыю ідэнтыфікатара – абазначэння месца – Nomina Lozi, дзе 
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некалі знаходзіліся стаў ‘невялікі вадаём, у якім вада не высыхае летам’ і ‘двор ‘у 
актах ХVI ст. – адміністрацыйны цэнтр пэўнай мясцовасці ў дзяржаўных маёнтках’, 
‘панская сядзіба, фальварак’,‘маёнтак, панскі двор’ [22, с.233]. Спарадычна 
сустракаюцца айконімы з фармантам -енне-: Навастраенне, Навасяленне. Айконімы-
кампазіты, утвораныя пры дапамозе вышэй названых фармантаў з’яўляюцца 
малапрадуктыўнымі, што абумоўлена, на нашу думку, уплывам рускай літаратурнай 
мовы, але захаваліся ў мікратапаніміі: назвы урочышчаў – Глыбачышча, Рудые 
Селішча; лясоў – Мецішча; палёў – Ясінішча і інш. (Іванова 2003, с.53, 123, 170, 212). 
У якасці апорнага субстантыўнага кампанента складаных айконімаў-назоўнікаў 

ніякага роду найчасцей выступаюць апелятывы, што ўказваюць на месцазнаходжанне 
аб’екта паводле прыродна-геаграфічных асаблівасцей мясцовасці (лясныя масівы, 
водныя басейны, узвышшы): бор, брод, возера, гара, зямля, лес, поле, пруд > 
Даўгабор’е, Казаброддзе, Святаазер’е, Краснагор’е, Чарназем’е, Вярхлессе, 
Ксёнжполле, Навапруддзе; тыпы пасяленняў: воля, сяло > Дабраволле, Рагаселле і інш. 
Найбольш прадуктыўнымі з’яўляюцца ўтварэнні з апелятывам поле, узнікненне якіх 
абумоўлена рэльефам Беларусі (28 адзінак і 36 аб'ектаў) > Дабраполле, Камянполле, 
Лесаполле і інш. 
Ролю атрыбутыўных кампанентаў у кампазітах ніякага роду выконваюць якасныя, 

адносныя і радзей прыналежныя прыметнікі. Якасныя прыметнікі ўказваюць на 
адносны час узнікнення тапанімічнага аб’екта: новы, стары > Наваазер’е, 
Старадворышча; станоўчую ці адмоўную характарыстыку аб’екта: красны, пусты, 
цёмны, чорны, чысты, ясны > Краснагор’е, Пустаселле, Цёмналессе, Чарнагосце, 
Чыстаполле, Яснаполле; памер ці форму аб’екта: высокі, доўгі, крывы, роўны > 
Высакаполле, Даўгалессе, Крываселле, Раўнаполле; колер аб’екта: красны, чырвоны, 
чорны > Красназем’е, Чырванаручча, Чарназем’е,; месцазнаходжанне аб’екта: верхні, 
нізкі > Вярхусце, Нізкабор’е. Адносныя прыметнікі ўказваюць на жывёльны свет: 
казіны > Казаброддзе ; раслінны свет: жытнёвы, лясны > Жытаполле, Лесаполле; 
якасць глебы: пясчаны, яравы > Пескаполле, Яраполле. Прыналежныя прыметнікі 
ўказваюць на асобу ўладальніка аб’екта: ксёнжавы, князевы > Ксёнжполле, 
Княжыставішча. 
Складаныя айконімы-назоўнікі жаночага роду, утвораныя пры дапамозе 

дэрывацыйных фармантаў -к-а, -аўк-а, -іц-а-, -н-а (-н-я), -шч-а, -шчы-н-а, -аў-шчын-а, -
ен-шчын-а, з’яўляюцца менш прадуктыўнымі ў параўнанні з кампазітамі ніякага роду 
суфіксальнага падтыпу (24 адзінкі і 31 аб’ект): Белавусаўшчына, Белагурна, 
Дабравольшча, Крывадубаўка, Навабеліца (2), Наваельня (2), Рудабелка, 
Стараігуменшчына, Сухадольшчына і інш. Пэўная колькасць іх суадносіцца з 
ідэнтычнымі кампазітамі мужчынскага і ніякага родаў: Дабравольшча – Дабравольск – 
Дабраволле, Краснагорка – Краснагорск – Краснагор’е, Сухадольшчына – Сухадол, 
Чарназёмаўка – Чарназем’е. Сярод такіх адзінак найбольш прадуктыўнымі з’яўляюцца 
складаныя айконімы, утвораныя пры дапамозе суфіксаў -к-а і -аўк-а. У некаторых 
кампазітах жаночага роду фармант -к-а- з’яўляецца элементам структуры апелятываў і 
не нясе тапанімічнай нагрузкі, а выконвае субстантывуючую функцыю: горка, рэчка > 
Краснагорка, Чарнарэчка, а у онімах Красналучка, Рудабелка гэты фармант выступае ў 
якасці чыста тапанімічнага дэрывацыйнага сродку, як і суфікс -аўк-а ў складаных 
айконімах-назоўніках Крывадубаўка, Старакожаўка.  
Дэрывацыйны фармант -іц-а ў айконімах-назоўніках Навабеліца, Чарнаполіца 

набывае значэнне другаснасці, вытворнасці і выконвае субстантывуючую функцыю. 
Першапачатковае дэмінутыўнае значэнне яго страчваецца. Такія айконімы-кампазіты 
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вельмі рэдкія. Даследчыкі лічаць фармант -іц-а “…спецыфічна гідранімічным сродкам 
утварэння” [Лемцюгова 1970, с.99].  
Суфікс -н-я ў кампазітах-назоўніках жаночага роду Наваельня, Стараельня ўказвае 

на зборнасць аднародных дрэў і выконвае субстантывуючую функцыю – абазначае 
месца, парослае ельнікам. Такія адзінкі непрадуктыўныя, сустракаюцца яны толькі на 
Гродзеншчыне, а ў астатніх рэгіёнах Беларусі адсутнічаюць. Як вядома, дэрывацыйны 
фармант -н-я вызначаецца прадуктыўнасцю ў гідраніміі. 
Кампазіты, утвораныя пры дапамозе суфікса -шч-а сустракаюцца ў адзінкавых 

выпадках на Гродзеншчыне (Дабравольшча), на Міншчыне (Дабрагошча) і 
Гомельшчыне (Дабрагошча), што сведчыць аб непрадуктыўнасці гэтага суфіксальнага 
фарманта. Такія назвы, як канстатуюць даследчыкі, адносяцца да старажытных, на што 
ўказвае адсутнасць з сучаснага пункту гледжання падобных лексічных асноў. 
Фарманты -шчын-а, -аў-шчын-а, -ен-шчын-а у складаных айконімах-назоўніках 

(Навадворшчына, Белавусаўшчына, Стараігуменшчына) выконваюць на сучасны 
момант выключна айканімічную функцыю, тым не менш іх з’яўленне у айканіміі 
“…абумоўлена аналогіяй з апелятыўнымі ўтварэннямі, якія былі шырока вядомы ў 
старажытнай беларускай мове” [Лемцюгова 1970, c. 104].  
У якасці апорных кампанентаў складаных айконімаў-назоўнікаў жаночага роду 

пераважна выкарыстоўваюцца апелятыўныя лексемы, якія характарызуюць рэльеф 
мясцовасці (узвышаныя, забалочаныя мясціны, водныя басейны): бель ‘забалочанае 
месца’, вус ‘затон, адгалінаванне ад ракі’, горка, ельня, лука ‘ст.-бел. Затока, якая 
ўтвараецца выгінам берага, дугаваты загіб ракі, а таксама мыс, які агінае рака’ [Яшкін 
2005, c. 406], поле > Навабеліца, Белавусаўшчына, Краснагорка, Наваельня, 
Красналучка; тыпы паселішчаў: воля (аналаг слабады), двор > Дабравольшча, 
Навадворшчына. 
У ролі атрыбутыўных кампанентаў такіх адзінак выступаюць якасныя прыметнікі, 

якія ўказваюць найчасцей на станоўчую ці адмоўную характарыстыку аб’екта: белы, 
добры, красны, сухі, чорны > Белавусаўшчына, Дабрагошча, Краснагорка, 
Сухадольшчына, Чарнарэчка; на адносны час узнікнення аб’екта: новы, стары > 
Навабеліца, Старакожаўка; на колер тапанімічнага аб’екта: руды, чорны > Рудабелка, 
Чарназёмаўка. 
Кампазіты мужчынскага роду, утвораныя пры дапамозе суфіксаў –   -ск-(-цк-), -ец-(-

ац-), -ак- з’яўляюцца малапрадуктыўнымі (14 адзінак і 15 аб’ектаў): Белааазёрск, 
Белакорац, Дабраволец, Крывяліцак, Навагрудак і інш. Сярод іх вылучаецца пэўная 
колькасць кампазітаў з айканімічным фармантам -ск-: Краснаярск, Салігорск, 
Светлагорск і інш.  
Непрадуктыўнымі з’яўляюцца айконімы-кампазіты, утвораныя пры дапамозе 

старажытных дэмінутыўных суфіксаў -ец, -ак, якія ў айканіміі набываюць значэнне 
другаснасці, вытворнасці і выконваюць субстантывуючую функцыю –Ваўкаставец, 
Навасёлак. Памяншальная функцыя суфіксаў -ец, -ак, як сведчаць даследчыкі, у 
сучаснай беларускай мове знаходзіцца на стадыі знікнення, а “...у айканіміі і гідраніміі 
яна праяўляецца яшчэ досыць выразна, асабліва ў тых выпадках, калі захоўваецца 
назва-першааснова, да якой далучаецца гэты суфікс…” [Лемцюгова 1970, с. 95]. Такія 
айконімы-кампазіты сустракаюцца ў даследуемым рэгіёне спарадычна: на Віцебшчыне 
(4 адзінкі), на Гомельшчыне (3), Міншчыне (2), Брэстчыне (2), Гродзеншчыне (2), 
Магілёўшчыне (1). 
У якасці атрыбутыўных кампанентаў складаных айконімаў-назоўнікаў 

суфіксальнага падтыпу мужчынскага роду найчасцей выступаюць асновы якасных 
прыметнікаў, радзей – адносных, якія характарызуюць жывёльны свет аб’екта 
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(Ваўкаставец); рэаліі часу (Летняазёрск); наяўнасць прыродных выкапняў (Салігорск). 
Якасныя прыметнікі ўказваюць на станоўчую характарыстыку дэнатата: белы, добры, 
красны, светлы – Белаазёрск, Дабравольск, Краснагорск, Светлагорск; на колер 
тапанімічнага аб’екта: чырвоны – Чырвонаармейск; на адносны час узнікнення 
паселішчаў: новы – Навасёлак, Наваспаск. 
Айконімы-кампазіты мужчынскага роду вядомы амаль ва ўсіх рэгіёнах Беларусі, 

спарадычна сустракаюцца на Гродзеншчыне.  
Сярод айконімаў-кампазітаў суфіксальнага падтыпу вылучаецца пэўная колькасць 

онімаў-назоўнікаў утвораных па мадэлі Pluralia tantum з дапамогай дэрывацыйных 
фармантаў -ц-ы, -аўц-ы, -іч-ы-, -к-і, -ішк-і, (28 адзінак і 157 дэнататаў, ці 22,4%): 
Белазораўцы, Даўгаполічы, Краснасельцы, Новагадуцішкі, Навасадкі і інш. Форма 
множнага ліку з’яўляецца паказчыкам айканімічнасці назваў. Прычына іх узнікнення 
можа быць розная: выкарыстанне апелятываў у форме множнага ліку, намінацыя 
аб’екта паводле характару прадметаў, якія ўласцівы дадзенай тэрыторыі і інш. 
Найбольшай прадуктыўнасцю адзначаюцца кампазіты, утвораныя пры дапамозе 
суфікса -ц-ы: Княжаводцы, Навапрудцы, Сынадворцы і інш. 
Вылучаецца пэўная колькасць складаных айконімаў, утвораных пры дапамозе 

фарманта -іч-ы: Даўгаполічы, Жываглодавічы, Навабелічы. Сярод кампазітаў 
плюратыўнай формы ўтвораных пры дапамозе суфікса -к-і найбольш пашыраным 
з’яўляецца найменне Навасёлкі. Гэты складаны айконім ідэнтыфікуе 129 аб’ектаў: на 
Гродзеншчыне – 41, Міншчыне – 28, Віцебшчыне – 25 , Брэстчыне – 14, Магілёўшчыне 
– 13, Гомельшчыне – 7. Адзінкавае складанае найменне з фармантам балтыйскага 
паходжання -ішк-і сустракаецца на Віцебшчыне – Новагадуцішкі. 
Айконімы-кампазіты плюратыўнай формы найбольш лакалізаваны ў заходнім і 

цэнтральным рэгіёнах Беларусі: у Гродзенскай вобласці (9 адзінак і 50 дэнататаў, 
32%), у Мінскай (8 адзінак і 40 дэнататаў, ці 28,5%), Віцебскай (6 адзінак і 33 
дэнататы, ці 21,4%), Брэсцкай (2 адзінкі 16 дэнататаў, ці 7%), а ва ўсходнім рэгіёне – 
Магілёўскай і Гомельскай абласцях – сустракаюцца ў адзінкавых варыянтах, але 
ідэнтыфікуюць пэўную колькасць аб’ектаў. 
Такім чынам, у айканіміі Беларусі лексіка-граматычны тып суфіксальных 

складаных айконімаў-назоўнікаў адапелятыўнага паходжання “прыметнік + назоўнік” 
з’яўляецца прадуктыўным, лексічна багатым і пашыраным на даследуемай тэрыторыі. 
Прадуктыўнасць дэрывацыйных фармантаў паводле граматычна-родавай 
прыналежнасці такіх адзінак паказана намі ў ніжэй прыведзенай гістаграме. Сярод іх 
найбольшай прадуктыўнасцю вылучаецца суфіксальны фармант айконімаў-назоўнікаў 
ніякага роду -j+э. У якасці субстантыўных кампанентаў найчасцей выступаюць 
апелятывы, якія ўказваюць на месцазнаходжанне дэнатата паводле прыродна-
геаграфічных асаблівасцей і вынікаў дзейнасці чалавека. Дамінуючую ролю 
атрыбутыўных кампанентаў выконваюць якасныя прыметнікі, якія пераважна 
характарызуюць аб’ект з боку станоўчай ці адмоўнай характарыстыкі і адноснага часу 
яго ўзнікнення. 
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В. Кухарава (Мінск, Беларусь) 
СТРУКТУРНА-СЕМАНТЫЧНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА НАЗОЎНІКАЎ-
КАМПОЗІТАЎ З ДРУГІМ ДЗЕЯСЛОЎНЫМ КАМПАНЕНТАМ –ЛЮБ 

У сучасным словаўтварэнні існуюць розныя падыходы да вызначэння марфемнага 
статусу некаторых постпазіцыйных элементаў. У першую чаргу гэта датычыцца другіх 
кампанентаў слоў-кампозітаў. Вядомы даследчык Г. Пауль, звяртаючыся да вытокаў 
узнікнення суфіксаў і прэфіксаў, адзначае выключную ролю складання як спосабу 
ўтварэння новых слоў, пры гэтым ён звяртае ўвагу на тэндэнцыю асобных 
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паўназначных кампанентаў слоў-кампозітаў страчваць у той або іншай ступені сваю 
паўназначную семантыку [Пауль 1960, с. 411]. Найбольш ярка гэты працэс назіраецца 
ў тых выпадках, калі каранёвая марфема выкарыстоўваецца для ўтварэння вялікіх груп 
слоў. 
Да гэтага часу няма адзінай тэрміналогіі для марфем, якія страцілі сваю 

паўназначную семантыку і выконваюць функцыі афіксаў. У энцыклапедыі “Русский 
язык” падаецца наступнае азначэнне : “Афіксоід – кампанент складанага або 
складанаскарочанага слова, які паўтараецца з адным і тым жа значэннем у складзе 
шэрагу слоў і набліжаецца па сваіх словаўтваральных функцыях да афікса – суфікса 
(для апошніх кампанентаў складання) або прэфікса (для першых кампанентаў)” 
[“Русский язык” 1979, с. 26]. 
Колькасны склад марфем пераходнага тыпу таксама з’яўляецца неадназначным. Па 

назіраннях К.Л. Рашанцава, прадуктыўнымі з’яўляюцца 17 дзеяслоўных асноў, якія 
могуць разглядацца як марфемы пераходнага тыпу. Беларускі даследчык Л.М. Шакун 
адносіць да суфіксоідаў 15 кампанентаў: -вед, -вод, -воз, -знавец, -знаўства, -лёт, -люб, 
-мер, -мёт, -носец, -падобны, -піс,    -роб, -творчы, -ход [Шакун 1978, с. 22]. 
Марфемы пераходнага тыпу характарызуюцца наступнымі асаблівасцямі: 

магчымасцю ужывацца і ў якасці каранёвых марфем, і ў якасці афіксальных; большай 
ступенню абстрагаванасці значэння марфемы, якая выступае ў якасці афіксоіда, у 
параўнанні з каранёвай; генетычнай і семантычнай сувяззю марфем пераходнага тыпу 
з адпаведнымі каранёвымі марфемамі; рэгулярнасцю узнаўлення ў аднатыпных словах; 
здольнасцю марфемы, якая выступае ў якасці афіксоіда, сінанімізавацца з 
афіксальнымі марфемамі. 
У артыкуле ставіцца задача разгледзіць словы-кампозіты з другім дзеяслоўным 

кампанентам –люб, даць ім лексіка-семантычную, граматычную і словаўтваральную 
характарыстыку. 
У “Беларускай граматыцы” (1985) другі структурны кампанент –люб разглядаецца 

як частка складаных слоў. Ён фармальна і семантычна ўзыходзіць да дзеяслова любіць.  
Даследчык М.Р. Прыгодзіч сведчыць, што словаўтваральная мадэль з другім 

кампанентам –люб была вядома ў агульнаўсходнеславянскай мове і набыла 
прадуктыўнасць у сучаснай беларускай мове [Прыгодзіч 1993, с. 115]. 
Усяго з даследаваных крыніц намі выяўлена 15 лексічных адзінак: адналюб, 

вадалюб, жыццялюб, кнігалюб, пескалюб, праўдалюб, самалюб, свабодалюб, 
святлалюб, славяналюб, сухалюб, сябелюб, уладалюб, цеплалюб, чалавекалюб.  
Сярод названых лексем вылучаюцца наступныя семантычныя групы вытворных:  
1. Назоўнікі, якія характарызуюць расліны: вадалюб, святлалюб, сухалюб, 

цеплалюб, пескалюб. Напрыклад, святлалюб ’святлолюбівая расліна’ [ТСБМ 1977-
1984, т. 5, кн. 1, с. 99]; цеплалюб ’пра жывую істоту або расліну, якая любіць цяпло, не 
пераносіць нізкай тэмпературы’[ТСБМ 1977-1984, т. 5, кн. 1, с. 237]. У словах гэтай 
групы другі кампанент –люб захоўвае значэнне ’патрабаваць якіх-небудзь умоў як 
найбольш спрыяльных для існавання, росту і пад.’ [ТСБМ 1977-1984, т. 3, с. 67]. 
Асобна разгледзім лексему вадалюб. Калі яна ўжываецца для намінацыі расліны, якая 
спажывае многа вады, любіць расці ў вільготных мясцінах, кампанент -люб захоўвае 
працэсуальнае значэнне. Калі ж слова вадалюб абазначае вадзянога жука атрада 
цвердакрылых [ТСБМ 1977-1984, т. 1, с. 449], кампанент -люб страчвае свой марфемны 
статус, што дае падставы разглядаць яго як суфіксоід. 
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2. Назоўнікі, якія характарызуюць чалавека. 
1) Паводле маральных якасцей: жыццялюб, свабодалюб, праўлалюб, уладалюб, 

чалавекалюб, самалюб, сябелюб. Напрыклад, свабодалюб ’свабодалюбівы чалавек’ 
[ТСБМ 1977-1984, т. 5, кн. 1, с. 80]; жыццялюб ’той, хто любіць жыццё’ [ТСБМ 1977-
1984, т.2, ст. 268]. У словах гэтай групы, як бачна з прыкладаў, другі кампанент 
захоўвае значэнне ’мець цягу, цікавасць да чаго-небудзь’ [ТСБМ 1977-1984, т. 3, с. 67]. 

2) Паводле прыхільнасцей: славяналюб, кнігалюб. Напрыклад, славяналюб 
’прыхільнік усяго славянскага, славянафіл’ [ТСБМ 1977-1984, т. 5, кн. 1, с. 180]. У 
вытворных гэтай групы другі кампанент захоўвае значэнне ’быць схільным да чаго-
небудзь, аддаваць перавагу чаму-небудзь’ [ТСБМ 1977-1984, т. 3, с. 67]. Аднак у слове 
кнігалюб, ’любіцель і знавец кніг, бібліяфіл’ [ТСБМ 1977-1984, т. 1, с 187], другі 
кампанент -люб мае большую ступень абстагаванасці, што дазваляе яму ўступаць у 
сінанімічныя адносіны з кампанентам -знавец: кнігазнавец ’спецыяліст у галіне 
кнігазнаўства’ [ТСБМ 1977-1984, т. 1, с 159]. 

3) Паводле адносінаў да асоб супрацьлеглага полу: адналюб ’мужчына, які любіць 
ўсё жыццё толькі адну жанчыну’ [ТСБМ 1977–1984, т. 1, с. 159]. 
Такім чынам, аналіз фактычнага матэрыялу паказвае, што ў сучаснай беларускай 

мове другі кампанент -люб не страціў працэсуальнага значэння адпаведнага дзеяслова. 
Тым не менш, сустракаюцца выпадкі, калі гэты кампанент абстрагуецца ў сваім 
значэнні (вадалюб, кнігалюб), што дае падставы разглядаць яго як суфіксоід. 
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Н. Літвін (Гродна, Беларусь) 
АФІКСАЛЬНАЯ ДЭРЫВАЦЫЯ ЗАПАЗЫЧАННЯЎ 
У БЕЛАРУСКАЙ ЭКАНАМІЧНАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ 

Працэс запазычвання іншамоўнай лексікі суправаджаецца, як правіла, яе актыўным 
удзелам у словаўтваральных працэсах мовы-рэцэптара, што сведчыць аб гатоўнасці 
гэтай мовы прыняць іншамоўныя словы ў сваю сістэму, а таксама з’яўляецца адным з 
паказчыкаў іх лексічнай асіміляцыі. “Менавіта здольнасць да дэрывацыі на глебе 
пазычальнай мовы разглядаецца як адна з вырашальных прыкмет трывалага засваення 
іншамоўнага слова, камунікацыйнай апраўданасці яго прысутнасці ў новай моўнай 
сістэме” [Сарокін 1965, с.178]. Словаўтваральнай актыўнасцю характарызуюцца 
запазычанні як у сферы агульнаўжывальнай лексікі, так і тэрміналагічнай. 
Асаблівасцю беларускай эканамічнай тэрміналогіі з’яўляецца наяўнасць значнай 

колькасці іншамоўных адзінак, якія ў розныя часы траплялі ў мову-пазычальніцу з 
лацінскай, англійскай, французскай, нямецкай, італьянскай моў праз польскае або 
рускае пасярэдніцтва і якія валодаюць пэўнай дэрывацыйнай патэнцыяй. На сучасным 
этапе функцыянуюць цэлыя словаўтваральныя гнёзды адпаведных запазычанняў і 
дэрыватаў, што ўзніклі на беларускай глебе: кантракт – кантрактны, кантрактавы, 
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кантрактаваць, кантрактавацца, кантрактаваны; фінансы – фінансіст, 
фінансістка, фінансаваць, фінансавацца, фінансаваны, фінансаванне, фінансавы. 
Разгляду пытання словаўтваральнай актыўнасці запазычанняў эканамічнай сферы ў 

беларускай мове, у прыватнасці іх удзелу ў афіксальным словаўтварэнні, прысвечана 
гэтая праца. Матэрыял даследавання – зафіксаваныя ў слоўніках запазычаныя 
эканамічныя тэрміны (каля 800 адзінак), пераважна назоўнікі, якія выкарыстоўваюцца 
ў якасці базы для ўтварэння новых найменняў. 
Як вынікае з даследавання фактычнага матэрыялу, сярод намінантаў, утвораных на 

базе запазычаных эканамічных тэрмінаў, дамінуе група ад’ектываў (каля 35 % ад ўсіх 
прааналізаваных запазычанняў і 62 % ад асіміляваных на словаўтваральным узроўні). 
Гэта тлумачыцца тым, што “тэрміналагічная лексіка праяўляе сваю здольнасць да 
дэрывацыі перш за ўсё ва ўтварэнні ад’ектыўных вытворных” [Бяляева 1984, с. 93]. 
Далей ідуць назоўнікі, якія складаюць адпаведна 25 % і 44 %, і нешматлікія дзеясловы. 
Сярод дэрыватаў, узніклых у беларускай мове ад запазычаных эканамічных 

тэрмінаў, пераважаюць намінанты, утвораныя суфіксальным спосабам. 
Найбольшую прадукцыйнасць пры ўтварэнні ад’ектываў ад іменных іншамоўных 

асноваў маюць суфіксы: -н- (акцэптны, анкольны, бартэрны, вэксальны, полісны, 
танцьемны, чартэрны), -ск-(-цк-) (акцыянерскі, аўдытарскі, брокерскі, інвестарскі, 
камерсанцкі, контрагенцкі, маклерскі), -ав-(-яв-) (авансавы, балансавы, інкасавы, 
лізінгавы, паявы, сальдавы, фінансавы). Некалькі ад’ектываў утворана з дапамогай 
суфікса -ов-(-ёв-): гандлёвы, грашовы, рахунковы, фірмовы, фрахтовы, ярлыковы. 
Асобныя прыметнікі, утвораныя суфіксальным спосабам, маюць варыянтныя 

формы: дысконтны/дысконтавы, магазінны/магазінавы, працэнтны/працэнтавы, 
рынкавы/рыначны, фірменны/фірмавы/ фірмовы, ф’ючарскі/ф’ючарсны і інш. Увогуле 
ж паралельныя ад’ектыўныя ўтварэнні досыць частыя [Бяляева 1984, с. 93]. 
Суфіксальны спосаб прадукцыйны таксама пры ўтварэнні субстантываў ад асноваў 

запазычаных эканамічных тэрмінаў. Пры ўтварэнні найменняў, якія абазначаюць 
асобу, у прыватнасці паводле роду занятку, найбольшую актыўнасць мае суфікс -іст 
(аваліст, аўкцыяніст, фінансіст, фактурыст, эканаміст), а таксама -к(а) са 
значэннем жаночага полу асобы той ці іншай сферы эканамічнай дзейнасці 
(акцыянерка, банкірка, бізнсменка, бухгалтарка, касірка, фінансістка). 
Пэўная колькасць эканамічных тэмінаў узнікла ў беларускай мове ад асноваў 

запазычаных агентыўных назоўнікаў з дапамогай суфікса -ств(а)/-цтв(а): агенцтва, 
арандатарства, брокерства, гандлярства, маклерства, спонсарства, 
фрытрэдэрства, фундатарства і інш. 
Беларускай эканамічнай тэрміналогіі ўласцівыя аддзеяслоўныя субстантыўныя 

ўтварэнні з суфіксам -нн(е): дэзавуіраванне, дэнансаванне, канверсаванне, 
рэмітаванне, франкаванне і інш. 
Сярод дзеяслоўных дэрыватаў эканамічнай сферы ад асноваў назоўнікаў 

іншамоўнага паходжання найбольшую прадукцыйнасць мае суфікс -ава-(-ява-): 
дыскантаваць, індэксаваць, кантрактаваць, кватаваць, прэміяваць, сальдаваць, 
фандаваць, штрафаваць і інш. 
Што да прэфіксацыі, то гэты спосаб не вельмі актыўна выкарыстоўваецца ва 

ўтварэнні эканамічных тэрмінаў на базе іншамоўнай лексікі. 
Сярод прэфіксальных ад’ектыўных утварэнняў тут трэба адзначыць дзве адзінкі з 

прыстаўкай не-: неліквідны, нерэнтабельны. У межах субстантыўных дэрыватаў 
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адзначаецца некалькі тэрмінаў з іншамоўнымі прэфіксамі суб-, супер-: субарэнда, 
субрахунак, супервалюта, суперінфляцыя і інш. Няшмат прэфіксальных утварэнняў і 
сярод вытворных дзеяслоўных эканамічных тэрмінаў. Гэта ўтварэнні як ад асноваў 
запазычаных дзеясловаў, так і ад дзеяслоўных асноваў, узніклых на базе запазычаных 
назоўнікаў пры дапамозе славянскіх прыставак за-, з-: заарандаваць, заавансаваць, 
завізіраваць, заінвентарызаваць, зафрахтаваць, збалансаваць і інш. У тэрмінах 
дэнацыяналізаваць, дэцэнтралізаваць вылучаецца прэфікс іншамоўнага паходжання 
дэ-, аднак ён, як адзначае Т.І. Панько, быў запазычаны разам з адпаведнымі 
інтэрнацыянальнымі дзеясловамі [Панько 1984, с. 187].  
Два дзеяслоўныя дэрываты ўзніклі суфіксальна-прэфіксальным спосабам ад 

асноваў запазычаных назоўнікаў: абанкруціцца, збанкрутаваць(-ца). Увогуле ж 
прэфіксальна-суфіксальны спосаб не з’яўляецца прадукцыйным пры ўтварэнні 
найменняў на базе запазычанняў у беларускай эканамічнай тэрміналогіі. 
На аснове разгледжанага матэрыялу можна зрабіць наступныя высновы: беларуская 

эканамічная тэрміналогія мае ў сваім складзе значную колькасць запазычанняў, 
пераважна назоўнікаў, на базе якіх узнікаюць шматлікія афіксальныя дэрываты; самую 
вялікую групу дэрыватаў ад асноваў іншамоўных эканамічных тэрмінаў складаюць 
прыметнікі; асноўны спосаб дэрывацыі запазычанняў эканамічнай сферы – 
суфіксальны. 
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А. Лукашанец (Мінск, Беларусь) 
БЕЛАРУСКАЕ СЛОВАЎТВАРЭННЕ НА ПАЧАТКУ ХХІ СТ.:  
ТЭАРЭТЫЧНЫЯ ПРАБЛЕМЫ І ПРАКТЫЧНЫЯ ЗАДАЧЫ 

Развіццё словаўтваральнай сістэмы сучаснай беларускай літаратурнай мовы ў 
канцы ХХ – пачатку ХХІ стст. вызначаецца дынамізмам і супярэчлівасцю працэсаў. 
Тэндэнцыі да інтэрнацыяналізацыі і нацыяналізацыі, іх неадназначная ацэнка і 
імкненне да рэвізіі норм словаўтварэння абумовілі актуальнасць шэрагу праблем, як 
тэарэтычнага, так і практычнага характару, якія стаяць на пачатку ХХІ ст. перад 
беларускімі дэрыватолагамі. 
Блок праблем тэарэтычнага характару, як уяўляецца, уключае наступныя задачы.  
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1. Тэарэтычнае асэнсаванне тых зрухаў, якія адбыліся ў сістэме беларускага 
словаўтварэння ў апошнія 20 гадоў у межах дзеяння тэндэнцыі да інтэрнацыяналізацыі 
і тэндэнцыі да нацыяналізацыі.  

2. Вызначэнне канцэптуальных падыходаў да сучаснай словаўтваральнай нормы з 
улікам актуалізацыі з’яў збліжэння з суседнімі рускай і польскай мовамі і 
адштурхоўвання ад іх. 

3. Нарматыўнай ацэнкі сучасных лексічных інавацый, у першую чаргу сучасных 
запазычанняў з англійскай мовы і іх уключэння ў сістэму беларускага словаўтварэння. 

4. Вызначэнне межаў словаўтваральнай варыятыўнасці вытворнай лексікі і 
канурэнцыі словаўтваральных спосабаў і сродкаў. 

5. Устанаўленне поўнага корпусу словаўтваральных сродкаў і спосабаў сучаснай 
беларускай літаратурнай мовы і перагляд стэрэатыпаў у ацэнцы рускага і польскага 
ўплываў на фарміраванне сістэмы беларускага словаўтварэння ў ХХ ст. 

6. Нарматыўную ацэнку дыялектнага ўплыву на сістэму словаўтварэння 
літаратурнай мовы з улікам яе дыялектнай базы (сярэднебеларускіх мінска-
маладзечанскіх гаворак), а таксама асэнсаванне небяспечнасці зруху гэтай базы ў бок 
паўночна-заходніх беларускіх гаворак. 

7. Усебаковае і комплекснае манаграфічнае даследванне тых праблем сінхроннага 
беларускага словаўтварэння, якія ў існуючай літаратуры толькі абазначаны (статус і 
месца ў сістэме адзінак словаўтварэння інтэрфіксаў і афіксоідаў, множнасць 
матывацыі, суадноснасць фармальнай вытворнасці і семантычнай матывацыі і інш.).  

8. Расшырэнне дыяпазону навуковых падыходаў у вывучэнні беларускага 
словаўтварэння (функцыянальны і кагнітыўны аспекты беларусага словаўтварэння). 

9. Даследаванне ўзаемадзеяння словаўтварэння з іншымі ўзроўнямі моўнай сістэмы. 
10. Правядзенне шырокіх супастаўляльных даследаванняў словаўтваральных сістэм 

блізкароднасных беларускай, рускай, украінскай і польскай моў, а таксама 
даследаванне словаўтваральных асаблівасцей беларускай мовы на шырокім славянскім 
фоне. 
У блок практычных задач беларускага словаўтварэння неабходна ўключыць 

наступныя. 
1. Падрыхтоўку поўнага акадэмічнага апісання сістэмы сучаснага беларускага 

словаўтварэння з улікам змен і працэсаў апошніх дзесяцігоддзяў. 
2. Падрыхтоўку і выданне вучэбнага дапаможніка для ВНУ, у якім у дастатковым 

аб’ёме сістэмна і на сучасным навуковым узроўні будуць асветлены тэарэтычныя і 
практычныя аспекты сінхроннага беларускага словаўтварэння.  

3. Падрыхтоўку з адзіных навукова-метадалагічных пазіцый комплексу 
несупярэчлівых вучэбных матэрыялаў па беларускаму словаўтварэнню для 
забеспячэння навучальнага працэсу ў агульнаадукацыйнай школе.. 

4. Тэарэтычнае абгрунтаванне задач і спецыфікі марфемнага і словаўтваральнага 
разбору слоў і іх узаемаабумоўленасці. 

5. Лексікаграфічную распрацоўку беларускага словаўтварэння, падрыхтоўку 
разнастайных словаўтваральных слоўнікаў беларускай мовы (поўных акадэмічных і 
вучэбных, алфавітных і гнездавых), слоўнікаў каранёвых і афіксальных марфем, 
комплексных марфемна-словаўтваральных слоўнікаў і г.д.). 
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6. Падрыхтоўку беларуска-рускіх і руска-беларускіх марфемна-словаўтваральных 
слоўнікаў, што мае выключную практычную значнасць пры вывучэнні абедзвюх моў 
ва ўмовах беларуска-рускага двухмоўя.  
Паспяховае вырашэнне гэтых праблем бачыцца ў аб’яднанні ўсіх сіл беларускіх 

дэрыватолагаў і каардынацыі іх дзейнасці, узгадненні навуковых падыходаў і пазіцый. 
Толькі ў такім выпадку можна забяспечыць паўнату і неабходны навуковы ўзровень 
даследавання беларускага словаўтварэння.  

Н. Нядзілька (Мінск, Беларусь) 
ЛАКАТЫВЫ-ДЭВЕРБАТЫВЫ Ў ДЭРЫВАЦЫЙНАЙ СІСТЭМЕ  

СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 
Лакатывы як прадмет даследавання ў словаўтваральным аспекце былі разгледжаны 

ў працах В. Дарашэўскага, І. Юдзіцкай, М. Кіршовай. Прадметам іх даследаванняў 
была семантычна-словаўтваральная катэгорыя nomina loci. В. Дарашэўскі, 
абгрунтоўваючы існаванне семантычна-словаўтваральнага разраду nomina loci, 
падкрэслівае, што “падставай для вылучэння лакатыўных імёнаў у самастойную 
катэгорыю з’яўляецца наяўнасць пэўных словаўтваральных сродкаў” [Doroszewski 
1962, с. 342]. М. Кіршова, аналізуючы nomina loci у сербахарвацкай мове, адзначае, 
што гэта “словаўтваральна-семантычная катэгорыя мае патрэбу ў глыбокім 
семантычным даследаванні, патрабуе такой семантычнай дыферэнцыяцыі, якая не 
з’яўляецца абавязковай пры разглядзе іншых катэгорый” [Киршова 1974, с. 7]. 
У сучасным беларускім мовазнаўстве закраналіся толькі некаторыя пытанні 

функцыянавання вытворнай лакатыўнай лексікі (П. Сцяцко, А. Лукашанец). На наш 
погляд, гэта група слоў мае цікавасць ў адносінах семантычнай структуры і 
словаўтварэння, яна вылучаецца асаблівасцю адносін паміж лексемамі, якія ўваходзяць 
у яе склад, а таксама асаблівасцю ўтварэння саміх адзінак. 
Лакатыўныя назоўнікі можна падзяліць на дзве звязаныя паміж сабой семантычныя 

групы: назоўнікі са значэннем адкрытай прасторы і назоўнікі са значэннем закрытай 
прасторы. Кожная з адзначаных груп таксама мае сваю індывідуальную структуру. 
На працягу стагоддзяў для фарміравання лексікі з агульным значэннем “месца” 

выкарыстоўваліся амаль усе асноўныя спосабы беларускага словаўтварэння, якія 
забяспечваюць магчымасць утварэння новых слоў на аснове існуючага моўнага 
матэрыялу. Самым пашыраным спосабам утварэння назваў месца ў беларускай мове 
з’яўляецца марфалагічны спосаб, у прыватнасці, суфіксальны. 
Матывавальнымі асновамі вытворных назоўнікаў – назваў месца выступаюць, 

пераважна, назоўнікі з рознымі значэннямі, дзеясловы і некаторыя прыметнікі. 
Дзеяслоўная база з’яўляецца дастаткова прадуктыўнай матывавальнай базай. 
Пры аналізе лакатываў-дэвербатываў суфіксальнага спосабу словаўтварэння ў 

сучаснай беларускай мове ў якасці асноўнай адзінкі класіфікацыі матэрыялу быў 
выкарыстаны словаўтваральны тып як структурна-семантычная схема (узор), якая 
характарызуецца: “а) агульнасцю часціны мовы непасрэдна ўтваральных слоў; б) 
фармантам, тоесным у матэрыяльных і семантычных адносінах” [РГ 1980, с. 135]. Намі 
выдзелены наступныя словаўтваральныя тыпы і групы лексем з прыватнымі 
лакатыўнымі значэннямі. 
Словаўтваральны тып V+-льн(я), -ільн(я), -ельн(я): а) “Установы, 

прадпрыемствы па віду дзейнасці, якая ў іх адбываецца, і іх часткі” (плавільня, 
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мачыльня, прадзільня, малельня); б) “Жыллё чалавека і яго часткі” (спальня, вітальня); 
в) ”Тэрыторыя, якая з’яўляецца вынікам дзейнасці чалавека” (капальня). 
У пазіцыі пасля зычнай выступаюць морфы –ільн(я), -ельн(я). 
Словаўтваральны тып V+-н(я): а) “Установы, прадпрыемствы па віду дзейнасці, 

якая ў іх адбываецца” (пільня, сушня, апарня); б) “Тэрыторыя, якая з’яўляецца 
месцазнаходжаннем жывых істот (лежня). 
Словаўтваральны тып V+-к(а): а) “Тэрыторыя, якая з’яўляецца вынікам 

дзейнасці чалавека” (дзялянка, загарадка, звалка); б) “Установы, прадпрыемствы па 
віду дзейнасці, якая ў іх адбываецца” (чыстка, выстаўка). 
Часта морф –к(а) замяняецца на морфы -лк(а), -нк(а), -анк(а), -лаўк(а), -йлаўк(а), -

оўк(а): парылка, мазанка, дзялянка, забягалаўка, забягайлаўка, кладоўка. 
Адзначым, што хаця з суфіксам –к(а) і яго варыянтамі назвы памяшканняў 

утвараюцца дастаткова прадуктыўна, значная іх частка з’яўляецца стылістычна 
маркіраванай: раздзявалка ‘разм. Тое, што і радзявальня’, парылка ‘разм. Тое, што і 
парыльня’ і інш. 
Словаўтваральны тып V+-нік: а) “Установы, прадпрыемствы па віду дзейнасці, 

якая ў іх адбываецца” (размеркавальнік, працвярэзнік, выцвярэзнік, адстойнік, 
запаснік); б) “Памяшканне для жывых істот” (зімоўнік). 
Словаўтваральны тып V+-Ø/-Ø(а): а) “Участкі зямной паверхні” (пратока, 

заліў); б) ”Тэрыторыя, якая з’яўляецца вынікам дзейнасці чалавека” (прасека, прагон); 
в) “Установы па віду дзейнасці, якая ў іх адбываецца” (склад, прыбудова). 
Словаўтваральны тып V+-ок/-ак: а) “Тэрыторыя, якая з’яўляецца вынікам 

дзейнасці чалавека” (пасёлак, каток, прыпынак); б) “Памяшканне для жывых істот” 
(садок); в) “Установы па віду дзейнасці, якая ў іх адбываецца” (прытулак). 
Словаўтваральны тып V+-ішч(а): а) “Установы па віду дзейнасці, якая ў іх 

адбываецца” (вучылішча, судзілішча); б) “Тэрыторыя, якая з’яўляецца вынікам 
дзейнасці чалавека” (стрэльбішча, селішча); в) “Тэрыторыя, якая з’яўляецца 
месцазнаходжаннем жывых істот” (такавішча, нерасцілішча). 
Морфы –ішч(а)/-бішч(а) выступаюць пасля зычнай, морфы -лішч(а)/-нішч(а) – 

пасля галоснай. 
Словаўтваральны тып V+-j(е): а) “Тэрыторыя, якая з’яўляецца вынікам дзейнасці 

чалавека” (качэўе, зімоўе); б) “Тэрыторыя, якая з’яўляецца месцазнаходжаннем жывых 
істот (гняздоўе). 
Адзінкавымі прыкладамі прадстаўлены наступныя словаўтваральныя тыпы: V+нь 

(сховань, прыстань), V+-ух(а) (развалюха), V+-ан (будан), V+-лл(ё) (жыллё), V+-тл(о) 
(жытло). Пералічаныя лексемы ўваходзяць, у асноўным, у семантычную групу са 
значэннем закрытая прастора. 
Аналіз прыведзеных лексем дазваляе сцвярджаць, што лакатывы-дэвербатывы 

суфіксальнага спосабу словаўтварэння ўваходзяць у абедзве падгрупы семантычна-
словаўтваральнай катэгорыі nomina loci, пры гэтым падгрупа са значэннем закрытай 
прасторы прадстаўлена большай колькасцю словаўтваральных тыпаў. 

Літаратура 
Киршова, М. Nomina loci в современном сербохорватском языке: автореф. дис. ... канд.фил.наук. – 

Москва, 1974. – 22 с.  
РГ – Русская грамматика./ Редкол.: Н.Ю. Шведова (гл. ред.) и др. – Москва: Наука, 1980. Т.1: 
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М. Пятрова (Мінск, Беларусь) 
ЛАЦІНСКІЯ ДЭРЫВАТЫ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ: 

ПРАБЛЕМА ІДЭНТЫФІКАЦЫІ 
У надзвычай важнай справе развіцця слоўнікавага саставу кожнай мовы побач са 

словаўтварэннем на базе ўласнага карняслова значную ролю выконвае запазычанне 
іншамоўных лексічных сродкаў. Не з’яўляецца выключэннем і беларуская мова. Яна 
змяшчае ў сваім складзе словы ўтвораныя ад польскіх, нямецкіх, французскіх і іншых 
лексем. Дэрывацыя лексікі (Дэрыват - лац derivatus-‘адведзены’- лінгв. ‘новае 
слова,утворанае ад слова-асновы’) з’яўляецца натуральным працэсам у гісторыі 
кожнай мовы. Гэты працэс выклікаецца ўнутранымі грамадскімі, моўнымі патрэбамі і 
залежыць ад інтэнсіўнасці сацыяльных, эканамічных і культурных зрухаў. Ён дазваляе 
бачыць у мовах, якія запазычваюць,’не праяўленне заняпаду,а імкненне да паўнаты 
сродкаў выражэння’[Порецкий,1977].  
Самым складаным з’яўляецца пытанне аб шляхах і спосабах пранікнення 

запазычанняў,паколькі яны паступалі ў беларускую лексічную сістэму як у выніку 
непасрэдных кантактаў з суседнімі мовамі,так і праз пасрэдніцтва іншых 
моў[Булыка,Даўнія..,1972]. Асабліва выразна цяжкасць гэтага пытання бачная ў 
выпадку з лексікай лацінскага паходжаня, аб стсражытнасці засваення якой сведчыць 
даволі высокі яе працэнт - 43.3% у складзе даўніх запазычанняў[Станкевіч,1996]. 
Шматлікія даследчыкі сцвярджаюць, што ў старабеларускую мову лацінізмы 
найчасцей засвойваліся праз польскую мову, у якую яны траплялі з нямецкай, чэшскай 
[Булыка,Станкевіч,Парэцкі], але разам з тым заўважаюць, што ‘не выключаная 
магчымасць пранікнення лацінскіх лексем у беларускі слоўнік і непасрэдна з лацінскай 
мовы’[Булыка, 1980]. Асноўнай мэтай дадзенай працы з’яўляецца не толькі 
засведчанне наяўнасці вялікай колькасці лацінскіх дэрыватаў у беларускай мове,але і 
спроба абгрунтавання магчымасці іх пранікнення без пасрэдніцтва іншых моў. На 
карысць гэтага сведчыць шэраг гістарычных фактаў. Пераважная большасць 
лацінізмаў трапіла ў беларускую мову ў XIII-XVIIст.-калі шырокі распаўсюд набывае 
“тэорыя” аб рымскім паходжання ліцьвінаў, у выніку чаго на Літве, як і на ўсей 
Беларусі, глядзелі на латынь як на мову сваіх продкаў, прапагандавалі і меліся нават 
увесці за дзяржаўную [Дорошкевич,1977].У XVI ст. латынь стала адным з прадметаў 
вывучэння ў тагачасных навучальных установах.У выніку пранікнення каталіцызму на 
беларускія землі сярэднявечная латынь стаовіцца і мовай культавага прызначэння. 
Латынь шырока выкарыстоўвалася беларусамі ў дыпламатычнай перапісцы з 
замежнымі краінамі у адпаведнасці з заходнееўрапейскай традыцыяй Сярэднявечча. 
Беларусамі на лаціне была створаная свецкая гуманістычная літаратура ( Ян Вісліцкі, 
Мікола Гусоўскі, Эразм Вітэліус, Міхал Літвін)[Дорошкевич,1977]. І гэта толькі 
некаторыя з аргументаў, якія сведчуць на карысць непасрэднага ўплыву лацінскай 
мовы на беларускую. Але пяройдзем да практычнай часткі, каб прыкладамі засведчыць 
значную долю лацінскіх дэрыватаў у беларускім слоўнікавым саставе. Далей падаюцца 
прыклады дэрыватаў, лацінскае паходжанне якіх на сёння ўжо мае свае навуковае 
абгрунтаванне і не выклікае сумневу. 
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Беларуская мова Лацінская мова 

Акуляры Лац.oculariumшчыліна для вачэй у шаломе’ 
Акурат лац. accurate ‘старанна,пільна’ 
Аматар лац. amator = тое самае 
Ахвяра лац. operari ‘ахвяраваць’ 
Бульба лац. bulbus ‘клубень,цыбуліна’ 
Ваніты лац. vomito,vomitare ‘рвота;пакутваць ад ірвоты’ 
Вар’ят лац. varius ‘розны,разнастайны,зменлівы’ 
Верш лац. Versus ‘невялікі паэтычны твор’ 
Водар лац. odor ‘пах’ 
Воцат лац.acetum ‘кіслае віно;воцат’ 
Вэлюм лац. velum ‘пакрывала,занавес’ 
Гармата лац.armatus,a ‘узброены(ая),ваенны(ая)’ 
Глеба лац. gleba ‘ралля,глеба’ 
Густ лац. gustus ‘смак, густ’ 
Капялюш лац.capillus ‘валасы’ 
Касаваць лац.cassare ‘выдаляць,закрэсліваць’ 
Каўнер лац. cellum ‘шыя’ 
Келіх лац. calyx ‘бакал, чаша’ 
Кляштар лац. clostrum ‘закрытае месца’ 
Краты лац. cratis ‘пляцёнка’ 
Крыж лац.crux,ucis ‘крыж,распяцце’ 
Крэйда лац. creta ‘крыцкая фарба’ 
Куфар лац. cupa ‘бочка,дзежка’ 
Ліхтар лац. laterna ‘святляльны прыбор’ 
Люстра,люстэрка лац. lustrare ‘асвятляць, адбіваць’ 
Лямант лац.lamentum ‘галашэнне’ 
Мэта лац. metus ‘мяжа,канцовы пункт’ 
Палац лац. palatium ‘палац’ 
Парасон лац. paro ‘адбіваю’ sol ‘сонца’ 
Патэльня лац.patella ‘скаварада’ 
Пацеры лац.pater ‘ойча,бацька’ 
Прапанова лац. propono ‘прапаную’ 
Пэндзаль лац. penicilus ‘хвосцік’ 
Раптам лац. raptim ‘адразу;спешна’ 
Рацыя лац. ratio ‘розум;сэнс’ 
Скрыня лац. scrinium ‘кораб,скрыня’ 
Сутарэнне  лац.sub ‘пад’ terra ‘зямля’ 
Сцізорык лац. scisorium ‘маленькі ножычак’ 
Сыгнет  лац. signetum ‘пярсцёнак з пячаткай’ 
Турбаваць лац.turbare ‘непакоіць’ 
Цыбуля лац. cepula ‘дробная цыбуля’ 
Цырата лац. ceratus ‘прапітаная воскам’ 
Цэгла лац. tegula ‘чарапіца’ 

Але часта як у “Слоўніку іншамоўных слоў” А.М.Булыкі, так і ў “Этымалагічным 
слоўніку беларускай мовы” (а гэтыя працы з’яўляюцца асноўнымі ў сферы 
даследвання пласту запазычанай лексікі) дэрывацыйны ланцужок слова, запазычанага 
ў беларускую мову, узводзіцца, цераз пасрэдніцтва адной ці некалькіх моваў, да адной 
з заходнееўрапейскіх і не разглядаецца магчымасць пранікнення гэтай лексемы з 
лаціны ,а часам сувязь з лацінскай мовай навукоўцамі не ўгледжваецца наогул. Я 
паспрабавала высунуць шэраг наступных гіпотэзаў, шматлікія з якіх пакуль 
з’яўляюцца толькі здагадкамі і патрабуюць далейшага даследвання. 
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Запазычанае 
слова 

Тлумачэнне значэння 
дэрывата ў беларускай 
мове 

Паходжанне слова 
паводле вядомых 
даследчых прац 

Уласныя гіпотэзы і 
меркаванні 

Абцас Цвёрдая набойка ці 
кавалачак падэшвы, 
абутку пад пятой; 

СлІнБул83: ад ням. 
Absatz 

Прыметнік absectus 
‘адрэзаны’- магчыма 
адбылася дыстантная 
метатэза. 

Абцугі Прылада для 
схоплівання і заціскання 
кавалкаў металу; 
Тое,што скоўвае, 
перашкаджае развіццю 
чаго-небудзь.  

СлІнБул: ад ням. Zange Ад лац.obex,obicis 
‘засаўка; перашкода’ 

Араць 
(араты) 
 

Апрацоўваць зямлю 
плугам. 

СлІнБул: адсутнічае. Ад лац. aro, arare 
‘узворваць, абрабляць 
глебу’;aratum(supinum) 

Браслетка 
(бранзалет) 

Упрыгожанне ў 
выглядзе вялікага 
кольца з металаў, косці 
і пад.,якое носяць на 
руцэ вышэй косці. 

СлІнБул: фр.bracelet Ад лац. bracile 
‘падпаяска, паяс’ 

Вандраваць Падарожнічаць. Часта 
мяняць месца 
жыхарства. весці 
неаседлы вобраз 
жыцця; блукаць.  

СлІнБул: адсутнічае. У лацінскай мове 
існуюць дзве лексемы 
змешванне якіх дае 
поўную семантыку, 
якую гэтае слова 
набывае ў беларускай 
мове: vade – ‘ісці’ + 
vano – ‘без мэты, 
дарма’. 

Гумор Добры, душэўны 
настрой. 

СлІнБул: адсутнічае. Ад лац. humor ‘вільгаць 
як адна з арганічных 
сіл, што паводле 
даўнейшых уяўленняў 
вызначаюць характар, 
тэмперамент 
чалавека’ 

Каляды Народнае зімовае свята 
дахрысціянскага 
паходжання. 

СлІнБул: адсутнічае. У лац. calendae ‘першы 
дзень месяца’-
першапачаткова, 
відаць,свята, звязанае з 
пачаткам года, паколькі 
даўнія рымскія святы 
‘календы’ адзначалі з 1 
па 5 студзеня, пазней 
аднесена да свята 
нараджэння Хрыстова. 

Каптур Галаўны убор у 
выглядзе шапачкi з 
вушкамi; 
каўпак,капюшон’.  

У ‘Этымалагічным 
слоўніку’ падаецца як 
запазычанне са стара-
польскай, але не 

На маю думку: 
лац.cappa ‘род 
галаўнога ўбору’ 

                                                   
83 Булыка А.М. Слоўнік іншамоўных слоў. Т.1-2. Мінск, БелЭн, 1999. 
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прыводзяцца 
пераканаўчыя 
аргументы на карысць 
такога меркавання. 
Таксама прапануюцца 
варыянты: лац. captura 
‘лоўля’, capparo ‘плашч 
ад дажджу’. 

Кайстра Клунак,торба. СлІнБул: узводзіць да 
лац. canistrum 
‘кошык,пляцёнка’ 

Угледжаная сувязь з 
лац. castrum,і ‘ваенны 
лагер,ваенны паход’ – 
мо з паходам і 
асацыююць беларусы 
дарожную 
торба,заплечны мяшок. 

Кашуля Адзенне з лёгкай 
тканіны на верхнюю 
частку 
цела(мужчынскае) або 
як ніжняя 
бялізна(жаночае). 

СлІнБул:адсутнічае. 
‘Этымалагічным 
слоўнік’: ад лац. casula 
‘плашч з капюшонам’. 

Магчыма: лац. castula 
‘род ліфу ці карсажу’ 

Мардаваць Мучыць,прыносіць 
пакуты. 

СлІнБул: ням. morden 
‘забіваць’; 
‘Этымалагічны 
слоўнік’: ад лац.mors 
‘смерць’, morior 
‘паміраць’ 

Відавочна, што лац. 
mordeo,mordere 
‘мучыць,даймаць’ 
значна бліжэй да 
запазычанага 
беларускага 
‘мардаваць’ са 
значэннем ‘знясільваць, 
таміць, мучыць’. 

Скарб Каштоўнасці,схаваныя 
ў патаемным месцы 
(можа ў патаемнай 
ямцы?). 

СлІнБул: польск. Skarb Ад лац. scrobis ‘яма’ 

Труна Спецыяльная скрыня, у 
якой хаваюць 
нябожчыка. 

СлІнБул: ням. truhe Але ж ёсць у лац. 
truncus ‘тулава,ствол’, 
trunco – адно з 
перыферыйных 
значэнняў- ‘забіваць’ 

Хвароба Парушэнне нармальнай 
дзейнасці арганізма, 
недамаганне. 

СлІнБул:адсутнічае. Здаецца відавочнай 
сувязь з лац. febris 
‘ліхаманка’ 

Шкарпэткі Kароткія панчохі, якія 
не даходзяць да калена 

СлІнБул:адсутнічае. Магчыма звязанае з 
лац.scapus ‘ткацкі 
навой’- панчохі якраз і 
вязаліся з такога навою, 
са зваляных нітак, 
рэшткаў ткацкай 
вытворчасці 
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Гомель: Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны ,1996. 
Тлумачальны слоўнік беларускай мовы../ Пад рэд.: М.Р. Судніка, М.Н. Крыўко – Мінск: “БелЭн”, 
2004. 
Этымалагічны слоўнік беларускай мовы.У 10 т./ Уклад: Г.А. Цыхун, В.У.Мартынаў. Т. 1-10 –Мінск: 
“Беларуская навука”, 2005. 
Дворецкий, И.Х. Латинско-русский словарь./И.Х. Дворецкий - Москва: “Русский язык”, 1986. 
Дорошкевич, В.И. Новолатинская поэзия Белоруси и Литвы./В.И. Дорошкевич - Минск: “Беларуская 
навука” 1977. 
Подосинов, А.В., Щавелева, Н.И. Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную культуру./ 
А.В. Подосинов, Н.И. Щавелева - Москва: “Прогресс”, 1994.  
 Порецкий , Я.И. Элементы латинского словообразования и современные языки./ Я.И. Порецкий - 
Минск: “Вышэйшая школа”, 1977. 

А. Семянькевіч (Мінск, Беларусь) 
СЛОВАЎТВАРАЛЬНАЯ СІНАНІМІЯ МНОЖНАЛІКАВЫХ І 

АДЗІНОЧНАЛІКАВЫХ ДЭВЕРБАТЫВАЎ 
Праблема словаўтваральнай сінаніміі не з’яўляецца новай у беларускім 

мовазнаўстве. Аднак яе актуальнасць абумоўлена тым, што словаўтваральныя 
сінонімы знаходзяцца на мяжы паміж лексічнымі і граматычнымі з’явамі, што стварае 
цяжкасці размежавання граматычнай і лексічнай семантыкі. У гэтым аспекце ўяўляе 
цікавасць сінанімія паміж вытворнымі, якія адносяцца да розных словазменных тыпаў. 
Багаты матэрыял для аналізу гэтага віду словаўтваральнай сінаніміі даюць 
аднакаранёвыя дэвербатывы з дэфектнай парадыгмай ліку. Словазменны тып 
характарызуе слова з двух бакоў: з боку складу формаў адпаведнай парадыгмы і з боку 
фармальных (перш за ўсё афіксальных) паказчыкаў. Спалучэнне гэтых 
класіфікацыйных прымет як узаемаабумоўленых дае магчымасць выявіць пэўныя 
заканамернасці словаўтваральных працэсаў у іх сувязі з граматыкай, апісаць 
граматычныя крытэрыі, важныя для дэрывацыйных механізмаў. 
Абмяжуем кола назоўнікаў singularia tantum дэвербатывамі на –нне, якія могуць 

утварацца ад дзеясловаў як закончанага, так і незакончанага трывання, што надае іх 
словаўтваральнаму афіксу мнагазначнасць і шырокую магчымасць уступаць у 
сінанімічныя адносіны. Сінанімічнымі будзем лічыць такія пары аднакаранёвых 
множналікавых і адзіночналікавых дэвербатываў, у семантычнай структуры якіх ёсць 
хоць адна агульная сема. Паводле семантычнай тоеснасці кампанентаў пар можна 
вылучыць дзве асноўныя групы: 

1) дэвербатывы з тоеснай семантычнай структурай. Не выяўляюць семантычна 
значных адрозненняў, напрыклад, назоўнікі ў парах выведы – выведванне, перашэпты 
– перашэптванне. Акрамя матэрыяльнай маніфестацыі кампаненты гэтых пар 
адрозніваюцца функцыянальна (дэфініцыі множналікавых дэвербатываў 
суправаджаюцца паметай разм.). Калі прытрымлівацца пункту гледжання, згодна з 
якім “рэпрэзентанты фармальнай мадыфікацыі варыянтнай пары павінны быць 
пазбаўлены як семантычных, так і функцыянальных адрозненняў” [Шкраба 2004, с. 
81], пары выведы – выведванне, перашэпты – перашэптванне трэба адносіць да зоны 
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сінаніміі. Аднак аналіз друку дазваляе сцвярджаць, што такіх сінанімічных пар значна 
больш, чым зафіксавана ў лексікаграфічных крыніцах, прычым заўважаецца тэндэнцыя 
сцірання стылістычнай дэферэнцыяцыі паміж іх кампанентамі, што перамяшчае іх у 
зону словаўтваральнай варыянтнасці. Напрыклад, пацвердзіны – пацвярджэнне: Але 
падумаўшы гэта, глянуў на матку, нібыта хочучы знайсці на твары ў яе пацвердзіны 
свайму адчуванню (Р. Мурашка); паховіны – пахаванне: Свой катафалк яны ж самі і 
штурхалі да месца паховін. Гэта было штосьці новае ў спрадвечным абрадзе пахавання 
(В. Быкаў); перагляды – пераглядванне: Пачаўся той нямы дыялог паміж жанчынай і 
мужчынам, калі замест слоў гавораць міміка і жэсты; доўгія, доўгія перагляды – міміка 
крыўды і міміка радасці (Міхась Клебановіч); Дарагі Міхале! Шчыра дзякую за пісьмо 
і гасцінныя запросіны зноў наведаць Злату Прагу (М. Танк). Наладзіць усе і выслаць 
запросіны даручылі Багдановічу, Смолічу і мне (ЛіМ, 29.09. 1967); народзіны – 
нараджэнне: Каб рунела душа, кожны крыж свой нясе ад народзін да скону. 
(Р.Барадулін). Тады была страсць, тады былі першыя творчыя поспехі і народзіны 
першынца – сына (М.Южык). Дзень народзін. Звечарэла ўсё, што поўдніла калісь. 
(А.Салтук). Прычым у дзвюх апошніх парах множналікавыя дэвербатывы запросіны і 
народзіны рэалізуюць абодва значэнні (абстрактнае і канкрэтнае) назоўнікаў 
запрашэнне і нараджэнне. Прыклады паказваюць, што кампаненты ўсіх пералічаных 
вышэй пар знаходзяцца ў адносінах свабоднай дыстрыбуцыі, могуць узаемазамяняцца 
ў аднолькавых кантэкстах, не выклікаючы ніякіх семантычных змен у інфармацыі. 
Узнікненню варыянтнасці спрыяе прадуктыўнасць суфіксаў -ін- і -Ø- множналікавых 
дэвербатываў. 

2) дэвербатывы, у семантычнай структуры якіх ёсць агульныя семы (адна або 
некалькі). Такія словаўтваральныя сінонімы ўтвараюцца ад мнагазначных дзеясловаў. 
У большасці пар адзіночналікавы назоўнік рэалізуе ўсе значэнні ўтваральнага 
дзеяслова, а множналікавы – спецыялізуе адно. Напрыклад, у пары адведзіны – 
адведванне дэвербатыў pluralia tantum спецыялізуе значэнне ‘праведаць, наведаць каго-
н’ полісемантычнага дзеяслова адведаць. Такія ж суадносіны ў семантычнай структуры 
маюць дэвербатывы гулі – гулянне, розведы – разведванне, розгляды – разгляданне, 
роспыты – распытванне. Пералічаныя словаўтваральныя сінонімы розняцца не толькі 
аб’ёмам семантычнай структуры, але і сферай ужывання. 
Аднак не толькі функцыянальная маркіраванасць прадвызначае ўжыванне 

множналікавых сінонімаў. Некаторыя дэвербатывы pluralia tantum выразна 
дэманструюць уласцівасць іх афіксаў валодаць канатацыйнымі адценнямі. Напрыклад, 
параўнаем семантычную структуру назоўнікаў абдымкі – абдыманне. Адзіночналікавы 
дэвербатыў абазначае дзеянне паводле дзеяслова абдымаць ‘абхапіць рукамі каго-н, 
што-н’. Семантыка плюратыва ўскладняецца семантычным прырашчэннем 
‘выказваючы пачуцці радасці, замілавання’. Выразнай дыферэнцыяцыі сінонімаў 
спрыяе фразеалагічная звязанасць значэння множналікавага дэвербатыва (кінуцца ў 
абдымкі, схапіць у абдымкі, з распасцёртымі абдымкамі). Канатацыйны элемент 
‘дзіўныя жаданні, капрызы’ адрознівае семантычную структуру назоўнікаў жадункі – 
жаданне. 
Захоўваючы семантычную блізкасць, абумоўленую агульным значэннем 

утваральнага дзеяслова, множналікавы і адзіночналікавы дэвербатывы часта розняцца 
валентнасцю. Напрыклад, значэнне назоўнікаў дрыжыкі – дрыжанне матывуецца 
агульным значэннем утваральнага дзеяслова дрыжаць ‘калаціцца, трэсціся’, аднак 
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значэнне множналікавага дэвербатыва ўскладняецца семантычнай “надбаўкай” ‘частае 
сутаргавае ўздрыгванне цела (ад холаду, нервовага ўзбуджэння і пад.)’, якая звужае яго 
лексічную спалучальнасць у параўнанні з адзіночналікавым (плюратыў немагчымы ў 
спалучэннях дрыжанне сцен, дрыжанне вокан, дрыжанне голасу, дрыжанне агню). 
Спецыялізацыя семантыкі назоўнікаў pluralia tantum абумоўлівае канструкцыйную 
звязанасць іх значэння. Гэта прадвызначае іх спецыфіку ў сінтаксічным аспекце, якая 
выяўляецца ў тым, што яны часта выконваюць функцыю зместавага ядра семантычнага 
прэдыката: Міканор сціснуў яго ў абдымках (А.Федарэнка); І зараз ідуць дрыжыкі па 
спіне, калі ўспамінаю, як раблю лаз у золкай гурбе (М.Дукса). Быў бы тут Міхась 
Пятровіч, і яго здзіўкі ўзялі б! Не бачыў, мусіць, і ён такога відовішча. (А.Бароўскі). 
Множналікавыя дэвербатывы, выражаючы намінатыўнай формай мн. л. значэнне 

інтэнсіўнасці і часавай працягласці працякання дзеяння, заканамерна ўступаюць у 
сінанімічныя адносіны з формай мн. л. назоўнікаў на –нне, калі іх значэнне 
канкрэтызуецца. Напрыклад, канкрэтызуючыся ў значэнні ‘словы, якія 
прагаворваюцца ў час плачу’, назоўнік прычытанні супадае ў значэнні з 
множналікавым дэвербатывам прычыты. Аднак словаўтваральнымі варыянтамі гэту 
пару прызнаць нельга, бо не супадаюць аб’ёмы семантычнай структуры. 
Такім чынам, аналіз паказвае, што ў беларускай мове множналікавыя і 

адзіночналікавыя дэвербатывы здольныя ўтвараць сінанімічныя пары, што абумоўлена 
комплексам семантычных і граматычных фактараў. З граматычнага боку 
словаўтваральная сінанімія прадвызначаецца высокай прадуктыўнасцю суфіксаў -
нн(е), -енн(е) адзіночналікавых дэвербатываў і суфіксаў -ін(ы), -к(і), -Ø(ы) 
множналікавых, а таксама іх агульнай магчымасцю ўтварацца ад дзеясловаў 
закончанага і незакончанага трывання. Гэтыя граматычныя фактары ствараюць 
перадумовы ўзнікнення канкурэнтнай барацьбы паміж вытворнымі розных 
граматычных класаў. Аднак у большасці выпадкаў семантычную структуру 
множналікавых дэвербатываў характарызуе спецыялізацыя аднаго значэння 
ўтваральнага дзеяслова, якое часта канструкцыйна або фразеалагічна звязваецца. 

Літаратура 
Шкраба, І.Р. Варыянтнасць у сучаснай беларускай мове / І.Р. Шкраба. – Мінск: ТАА “Асар”, 2004. 

- 240 с. 

Я. Юскова (Прэшаў, Славакія) 
СЛОВАЎТВАРЭННЕ НАЗОЎНІКАЎ У СЛАВАЦКАЙ І  

БЕЛАРУСКАЙ МОВАХ 
Словаўтварэнне і ў славацкай і ў беларускай мовах – раздзел мовазнаўства, які 

вывучае словаўтваральны лад мовы. Словаўтваральныя працэсы закранаюць розныя 
бакі мовы, у прыватнасці лексіку і граматыку (вузей марфалогію). Словаўтварэнне 
з’яўляецца галоўным спосабам узбагачэння лексікі ў межах той ці іншай мовы.У 
беларускім мовазнаўстве словаўтварэнне разглядаецца пры характарыстыцы 
марфалагічнай структуры часцін мовы, даволі падрабязна апісана словаўтварэнне ў 
граматыках беларускай мовы. [Шакун 1978, с. 109]. У славацкай лінгвістыцы 
словаўтварэнне вывучае перш за ўсё лексікалогія. 
Для нашага даклада, прысвечанага агульнаму тыпу словаўтварэння назоўнікаў у 

сучаснай славацкай і беларускай літаратурных мовах, галоўнымі крыніцамі паслужылі 
наступныя працы: Л. М. Шакун: “Словаўтварэнне”, “Граматыка беларускай мовы” 
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(1962), П. Ондрус і інш. „Súčasný slovenský spisovný jazyk. Lexikológia“, Ю. Фурдзік 
„Slovenská slovotvorba“. Словаўтварэнне ў славацкай мове апісана не так падрабязна як 
у беларускай.  
Назоўнікі ў славацкай і беларускай мовах займаюць адно з цэнтральных месц у 

сістэме часцін мовы. Маюць абсалютную назыўную вартасць, самы шматлікі і 
найбольш ужывальны клас слоў (амаль палова слоўнікавага запасу). Сярод усіх часцін 
мовы ў назоўнікаў самы багаты запас словаўтваральных сродкаў, спосабаў і адносін. 
Назоўнікі могуць утварацца ад усіх астатніх паўназначных часцін мовы і таксама 
служыць зыходным пунктам словаўтварэння вытворным спосабам і складаннем [Furdík 
1980, с. 20]. 
У беларускай мове звычайна вылучаюцца чатыры спосабы словаўтварэння (паводле 

Л.М. Шакуна): лексіка-семантычны, лексіка-сінтаксічны, марфолага-сінтаксічны, 
марфалагічны. “Беларуская мова” пад рэд. М.С. Яўневіча [c. 139] вылучае 
словаўтварэнне марфалагічнае, марфалагічна-сінтаксічнае, семантычнае і складанне. У 
славацкай мове новыя паняцці могуць афармляцца утварэннем новых слоў (вытворным 
спосабам і складаннем), запазычваннем слоў з іншых моў (preberanie slov z iných 
jazykov), пераходам слоў у іншую часціну мовы (prechod slov do iného slovného druhu), 
словаскладаннем (spájanie slov do združených pomenovaní) і пераносам значэння 
(prenášanie významu). Словаўтваральныя спосабы ў славацкай мове – tvorenie slov 
príponami a predponami (словаўтварэнне з дапамогай суфіксаў, прэфіксаў), tvorenie 
pomocou paradigmy (з дапамогай парадыгмы) a skladanie (складанне) [Horecký 1980, c. 
92]. 
Адрозненне словаўтваральных спосабаў у славацкай і беларускай мовах звязаныя з 

рознымі інтэрпрэтацыямі тоесных ці суадносных з’яў. Тон, што беларускае 
мовазнаўства азначае як лексіка-семантычны спосаб, у славацкім словаўтварэнні 
абазначаецца перанос значэння (prenos významu), напр. поўнач – 1. адзін з напрамкаў 
свету/ 2. сярэдзіна ночы; ліст (слв. list) – 1. на дрэве/ 2. аркуш паперы, пісьмо; čelo – 
1. частка галавы (бел. лоб)/ 2. музычны інструмент (бел. віяланчэль). 
Лексіка-сінтаксічны спосаб у літаратуры, якую я выкарыстала, у славацкай мове не 

ўказаны, хоць словы такога паходжання ёсць (напр. навекі/ слв. naveky – у гэтым ж 
значэнні). У прынцыпе можна сказаць, што гэты спосаб у славацкай мове суадносіцца 
са складаннем. Да складання гэты спосаб адносіцца таксама ў “Беларускай мове” пад 
рэд. М.С.Яўневіча.  
Тэрміну марфалагічна-сінтаксічны спосаб ў славацкім словаўтварэнні адпавядае 

тэрміналагічнае словазлучэнне prechod slov do iného slovného druhu (пераход слоў у 
іншую часціну мовы) з тоеснымі відамі: субстантывацыя (substantivizácia) – знаёмы/ 
známy; сталовая, марожанае; stravné, vedúci, hlavný; ад’ектывізацыя (adjektivizácia) – 
вісячы замок/ visiaci zámok; молатая кава/ mletá káva; прэпазіцыяналізацыя 
(prepozicionalizácia) – у залежнасці ад / v súvislosti s niečím; дзякуючы гэтаму / vďaka 
tomu. 
Марфалагічны спосаб у беларускім словаўтварэнні і ўтварэнне слоў з 

дапамогай  суфіксаў і прэфіксаў ў славацкім – аднолькавыя тыпы (толькі ў славацкім 
словаўтварэнні не ўжываецца тэрмін марфалагічны спосаб). Афіксамі з’яўляюцца 
прэфіксы, суфіксы або нулявыя суфіксы і ў залежнасці ад таго адрозніваецца ў 
славацкай і беларускай мовах словаўтваренне з дапамогай прэфіксаў (прэфіксальнае), 
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суфіксаў (суфіксальнае), суфіксаў і прэфіксаў – змешанае (прэфіксальна-суфіксальнае), 
словаўтварэнне без афіксаў (бязафікснае). 
Прэфіксальнае словаўтварэнне (прыстаўка, прэфікс – predpona, prefix): хто – ніхто/ 

kto – nikto, крычаць – закрычаць/ kričať – zakričať; суфіксальнае словаўтварэнне (суфікс 
– sufix, prípona): разносіць – разносчык, roznášať – roznášač. Далучэнне суфіксаў часта 
выклікае розныя чаргаванні фанем на канцы ўтваральнай асновы ў беларускай, таксама 
ў славацкай мове (напр. зялёны – зелень/ zelený – zeleň, vojak (бел. вайсковец, салдат) – 
vojačik). 
Прэфіксальна-суфіксальнае словаўтварэнне: прыгарадны, заморскі, замор’е/ 

prímestský, zámorský, zámorie. Бязафікснае словаўтварэнне: бегаць – бег, плакаць – 
плач, запісаць – запіс, праход, зелень; behať – beh, plakať – plač, zapísať – zápis, prechod, 
zeleň. 
У славацкай і беларускай мовах суадноснасць словаўтваральных сродкаў 

спалучаецца з вялікім аб’ёмам агульнага лексічнага фонда. 
Словаўтваральныя суфіксы у славацкай мове ўтвараюць групы паводле 

семантычных крытэрыяў [Horecký 1980, c. 93]: назвы асоб, назвы прадметаў, назвы 
месцаў, назвы ўласцівасцей і назвы дзеянняў. Да гэтых груп далучаюцца яшчэ назвы 
асоб жаночага полу, назвы маладых істот, зборных назоўнікаў, памяншальныя і 
павялічаных назваў асоб. 
Складанне – у славацкай [Furdík 2004, c. 71] і беларускай мовах (Л.М. Шакун, 

“Беларуская мова” пад рэд. М.С. Янкоўскага) –адрозніваюцца ў залежнасці ад 
характару асноў і прадстаўлена наступнымі спосабамі: 

- aсноваскладанне (vlastná kompozícia): напр. мовазнаўства, землямер; jazykoveda, 
zememerač; 

- cловаскладанне/ зрашчэнне (nevlastná kompozícia, zložky, zrasty): напр. 
супрацьтанкавы, доўгаіграючы; protitankový, dlhohrajúci; 

- cкладана-суфіксальны спосаб: раўнапраўе, стагоддзе; rovnoprávie, storočie. 
Часткі гэтых слоў не могуць ужывацца як асобныя словы. 
Словы, якія ўзніклі складаннем, могуць служыць базай для ўтварэння іншых слоў, 

часцін мовы (вадаправодны; vodovodný). 
Словаўтварэнне назоўнікаў у славацкай і белаурскай мовах указвае на агульныя 

механізмы фарміравання лексікі і частковае адрозненне ў інтэрпрэтацыі лінгвістычных 
з’яў, што патрабуе ўстанаўлення агульных тыпалагічных параметраў. 
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АСПЕКТЫ МОЎНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ (ГРАМАТЫКА, 
СЕМАНТЫКА, ПРАГМАТЫКА) 

С. Важнік (Мінск, Беларусь) 
СТАНАЎЛЕННЕ СІНТАКСІЧНАЙ НОРМЫ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ: 

“БЕЛАРУСКАЯ ГРАМАТЫКА ДЛЯ ШКОЛ” Б. ТАРАШКЕВІЧА  
І “СЫНТАКС БЕЛАРУСКАЕ МОВЫ” Я. ЛЁСІКА 

1. Нягледзячы на вялікую колькасць публікацый, прысвечаных аналізу навуковага 
даробку Б. Тарашкевіча, хіба толькі ў працы [Міхневіч 1992] упершыню разглядаюцца 
сінтаксічныя старонкі “Беларускай граматыкі для школ”. У асноўным моваведаў 
цікавяць пачаткі правапісных норм беларускай мовы. Сінтаксічныя ж (і больш шырока 
– граматычныя) нормы па традыцыі знаходзяцца на перыферыі апісання ці ўвогуле 
ігнаруюцца. “Сынтакс беларускае мовы” Я. Лёсіка не выключэнне. Пра гэтую 
фундаментальную працу ўспомнілі на пачатку XXІ ст. у сувязі з апісаннем вербацэнт-
рычнай канцэпцыі сказа ў беларускай сінтаксічнай навуцы [Важнік 2002]. 
У апісанні праблемы станаўлення сінтаксічнай нормы беларускай мовы мэтазгодна 

вылучаць два аспекты: 1) арталагічны (стылістычны); 2) дыстрыбуцыйны (уласна 
лінгвістычны). 

2. Згодна з арталагічным падыходам нас цікавяць праблемы вывучэння 
заканамернасцей і шляхоў развіцця сінтаксічных норм СБЛМ – ад вытокаў да 
сённяшняга часу. Прадстаўленая тут навуковая праблематыка з’яўляецца надзвычай 
актуальнай для беларускага мовазнаўства, але не распрацаванай, на нашу думку, у 
дастатковай ступені. Так, ёсць у беларускім мовазнаўстве асобныя грунтоўныя 
публікацыі па сінтаксічнай стылістыцы (гл. працы М. Абабуркі, Л. Бурака, 
А. Каўруса, А. Міхневіча, П. Сцяцко, К. Цвіркі, М. Цікоцкага і інш.), аднак у ніводнай 
з іх не закранаецца праблема станаўлення і развіцця мадэлі беларускага простага 
сказа, што якраз і з’яўляецца прадметам нашага даследавання. 
Кожная навуковая галіна мае свае традыцыі. Беларуская сінтаксічная навука вядзе 

свой адлік, пачынаючы са знакавых прац, што з’явіліся ў беларусістыцы ў канцы 
XIX ст. – пачатку XX ст. (гл. працы Я. Карскага [Карский 1956], Б. Тарашкевіча 
[Тарашкевіч 1929], Я. Лёсіка [Лёсік 1926] і інш., а таксама першыя слоўнікі, граматыкі, 
падручнікі па беларускай мове). Менавіта гэтыя працы – у асноўным навукова-
практычнага, нармалізатарскага характару – маюць непасрэднае дачыненне да 
першых фіксацый сінтаксічнай нормы на ўзроўні асноўнай сінтаксічнай адзінкі – сказа. 

“Беларуская граматыка для школ” Б. Тарашкевіча 
У “Беларускай граматыцы” прадстаўлены хіба самы сціслы нарыс сінтаксісу 

беларускай мовы ў гісторыі беларускага мовазнаўства. Аднак “мінімальны” аб’ём 
сінтаксічнай часткі не перашкодзіў Б. Тарашкевічу закласці ў сваёй працы фундамент 
беларускай сінтаксічнай тэрміналогіі. Так, ужо ў “Першым коле” разглядаюцца 
базавыя пытанні беларускага сінтаксісу, цэнтральным з якіх з’яўляецца паняцце сказа. 
Параўн.: 

§ 33 Сказ; § 34 Сказы абвяшчальныя, пытальныя, клічныя; § 35* Дзейнік і выказьнік; 
§ 35 Асноўныя і даданыя часьціны сказу; § 36 Азначэньне; § 37 Дапаўненьне; § 38 Акалічнасьці 
(акалічнасьці часу, месца, прычыны, спосабу і мэты); § 39 Віды сказаў (зьлітыя, разьвітыя, 
неразьвітыя); § 40 Просты і зложаны сказ [Тарашкевіч 1929: 37-45]. 
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У раздзеле “Сказ” (“Другое кола”) Б. Тарашкевіч пашырае тэарэтычны матэрыял, а 
ў параграфе “Знакі прыпынку” закладвае тэарэтычны падмурак навуковага апісання 
пунктуацыйных норм СБЛМ. Параўн.: 

§ 99 Прыдатак; § 100 Пабочнае слова; § 101 Зваротак або клічнае слова; § 102 Залежныя сказы 
(сказы дзейніка, сказы выказьніка, сказы дапаўненьня, сказы азначэньня, сказы акалічнасьці месца, 
сказы акалічнасьці часу, сказы акалічнасьці спосабу, сказы акалічнасьці мэты, сказы акалічнасьці 
прычыны, сказы ўмоўныя, сказы ўступальныя); § 103 Пабочныя сказы; § 104 Скарочаныя даданыя 
сказы; § 105 Зложана-залежны і зложана-злучаны сказ; § 105 Знакі прыпынку (пункт, коска, пункт з 
коскай або пасрэднік, два пункты, працяжнік, недаказ або многакроп’е, чужаслоў, дужкі, пытальнік, 
клічнік) [Тарашкевіч 1929: 128-132]. 

“Сынтакс беларускае мовы” Я. Лёсіка 
Прынята лічыць, што Я. Лёсік папулярызуе ў сваіх працах “Граматыку” 

Б. Тарашкевіча. Гэты тэзіс непасрэдна тычыцца папулярызацыі асноў правапісу 
беларускай мовы. Што да прац Я. Лёсіка па сінтаксісе, то яны вызначаюцца 
арыгінальнасцю і навізной, што ставіць пад вялікае пытанне меркаванне асобных 
гісторыкаў мовы адносна ўплыву прац Я. Карскага на сінтаксічныя працы Я. Лёсіка. 
У кантэксце здабыткаў сучаснай беларускай сінтаксічнай навукі, фармальнай па 

сваёй сутнасці, вербацэнтрычная канцэпцыя сказа, прадстаўленая ў [Лёсік 1926], 
гучыць надзвычай “рэвалюцыйна”. Параўн.: 

“Граматычнае злучэньне з асабовым дзеясловам або з такім словам, што падмяняе асабовы 
дзеяслоў, называецца сказам… Асноўнае значэньне ў сказе маюць словы не называльныя, а 
выказальныя… Такім выказальным словам звычайна бывае дзеяслоў у васабовай форме. Мы 
бачылі, што якраз дзеяслоў і абарачае моўнае злучэньне слоў у сказ” [Лёсік 1926: 16, 18].  

Адкуль жа “дзеяслоўны” акцэнт у сінтаксічнай канцэпцыі Я. Лёсіка? Гэта становіцца 
зразумелым, калі ўлічыць, што свой “Сынтакс” Я. Лёсік пісаў, арыентуючыся на 
“лепшыя падручнікі расійскіх граматыстаў” (працы Д.І. Аўсяніка-Кулікоўскага, 
А.В. Ветухава, А.В. Міртава, А.М. Пяшкоўскага, П.Н. Сакуліна і іншых), многія з якіх 
з’яўляліся вучнямі А.А. Патабні. Нагадаем, што якраз апошні, абапіраючыся на ідэі 
В. Гумбальта і Г. Штэйнталя, стварыў своеасаблівую “філасофію дзеяслоўнасці” і 
першым пачаў выказваць ідэі вербацэнтрычнасці сказа – на стагоддзе раней за 
з’яўленне “Асноў структурнага сінтаксісу” Л. Тэньера. Такім чынам, ідэі 
вербацэнтрычнасці сказа і ў беларускім мовазнаўстве пачалі сцвярджацца значна раней 
за еўрапейскую сінтаксічную навуку (Л. Тэньер), у чым бачыцца несумненная заслуга 
Я. Лёсіка (больш падрабязна гл.: [Важнік 2002]). 
Арыгінальнай, больш блізкай да сучаснай у параўнанні з “Граматыкай” 

Б. Тарашкевіча з’яўляецца і сістэма знакаў прыпынку ў працах Я. Лёсіка. Так, у [Лёсік 
1927: 170-177] разглядаюцца правілы ўжывання наступных знакаў прыпынку: коска; 
двукроп’е; працяжнік; злучок; двукосьсе; дужкі; клічнік; пытальнік; трохкроп’е 
(шматкроп’е); кропка з коскай; пункт (кропка). 

Сучасныя працы па стылістыцы і культуры мовы 

Беларускі сінтаксіс з самых сваіх пачаткаў, за выключэннем хіба толькі 
вербацэнтрычнага “Сынтаксу” Я. Лёсіка, з’яўляецца ў асноўным фармальным па 
сваёй метадалагічнай сутнасці. Таму няма нічога дзіўнага ў тым, што аўтары сучасных 
прац па стылістыцы і культуры мовы / маўлення, гаворачы пра сінтаксічныя нормы, 
звяртаюць увагу ў асноўным на парушэнне правілаў каардынацыі дзейніка і выказніка, 
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дапасавання, кіравання, пра захаванне агульнапрынятай лексічнай ці сінтаксічнай 
спалучальнасці слоў. Гл., напрыклад, узорную ў гэтых адносінах працу М. Цікоцкага 
[Цікоцкі 1958], што складаецца з васьмі раздзелаў: 

1. Сувязь слоў у сказе; 2 Парадак слоў; 3. Сінаніміка форм выказніка; 4. Дапасаванне выказніка да 
дзейніка; 5. Некаторыя выпадкі кіравання; 6. Аднародныя члены; 7. Дзеепрыметныя словазлучэнні; 
8. Дзеепрыслоўныя словазлучэнні. 
Сярод найноўшых прац, якія прадстаўляюць стылістычны падыход, адзначым 

арталагічны даведнік [Слоўка за слоўкам 2006], у якім аўтары разглядаюць памылкі, 
недакладнасці, адступленні ад літаратурных норм (у тым ліку і сінтаксічных), што 
назіраюцца ў паўсядзённай маўленчай практыцы, а таксама “Выбраныя працы” 
А. Міхневіча [Міхневіч 2006], дзе часткова прадстаўлена і арталагічная праблематыка. 

4. Аб’ектам аналізу пры дыстрыбуцыйным падыходзе мэтазгодна лічыць 
сінтаксічныя інавацыі, што ўзніклі ў БЛМ на працягу апошніх ста гадоў 
(напрошваецца аналогія са стогадовым юбілеем “Нашай Нівы”). Маюцца на ўвазе 
змены, што адбыліся ў структуры беларускага простага сказа за стогадовую гісторыю 
развіцця БЛМ. У прыватнасці, нас цікавяць змены тыповых мадэлей дыстрыбуцыі 
беларускіх дзеясловаў. Параўн.: 

(1) ...сельские обчэства скарыстали з свайго права (Наша Ніва 1906, 1, 7) – выкарысталі сваё 
права (СБЛМ); 

(2) ...нашы дзетки усё ешчэ учацца у нявельми панятнай для их мови (Наша Ніва 1906, 1, 6) – 
вучацца на мове (СБЛМ); 

(3) ...прачытаць у своей роднай мови (Наша Ніва 1906, 1, 5) – прачытаць на мове (СБЛМ); 
(4) Гэта язык не мёртвы, им гаворыць кале дзесяци мильёнаў народу... (Наша Ніва 1906, 2, 2) – на 
ёй [мове] гавораць (СБЛМ); 

(5) …каму у той чы иншы спосаб залежыць на нашай працы (Наша Ніва 1906, 1, 1) – хто 
зацікаўлены ў нашай працы // для каго патрэбна / неабходна наша праца (СБЛМ).  
Іншымі словамі, у публікацыі абгрунтоўваецца ідэя апісання беларускай 

сінтаксічнай нормы ў аспекце дыстрыбуцыі дзеяслоўнага прэдыката. 
Па нашых назіраннях, змены ў мадэлях сказа, абумоўленыя зменай дыстрыбуцыі 

дзеясловаў пэўных семантычных груп, адбываюцца дастаткова часта і непараўнальна 
хутчэй за якія-небудзь іншыя змены ў граматыцы, а таму з’яўляюцца адной з найбольш 
важных тэарэтычных і практычна-нарматыўных праблем.  
Такім чынам, мэта нашай работы – высветліць заканамернасці і шляхі станаўлення 

мадэлі беларускага простага сказа, а таксама апісаць тыя сінтаксічныя канструкцыі і 
мадэлі, што адрозніваюцца ад сучасных і складаюць сінтаксічную спецыфіку БЛМ 
(т. зв. “забытыя” / “вернутыя” / “новыя” канструкцыі). Адсюль тыпалогія будзе 
наступнай:  
Сінтаксічныя 
інавацыі 

(1) 
1905 – 1933  

(2) 
1933 – к. 80-х 

(3) 
к. 80-х – п. XXI ст. 

А-1 + + + (“традыцыя”) 
В-2 + – + (“вернутыя” мадэлі)  
В-3 – + – (“забытыя” мадэлі)  
C-4 – – “новыя” мадэлі: сінт. 

паланізмы, русізмы і г.д. 

Зыходзячы з перыядызацыі працэсу станаўлення сінтаксічнай нормы СБЛМ, 
прадстаўленай у [Важнік 2006], прапануем супаставіць сінхронныя зрэзы (1) і (3) праз 
пасрэдніцтва зрэза (2). Узровень (2) – гэта своеасаблівы інтэр-узровень (па аналогіі з 
tercium comparationis у супастаўляльным мовазнаўстве); узровень, у часавых межах 
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якога праведзена сінтаксічная кадыфікацыя, а таму (2) з’яўляецца найбольш прыдат-
ным для правядзення карэктнага супастаўлення (1) з (3). 
На нашу думку, менавіта такое супастаўленне дазволіць прасачыць працэсы 

станаўлення і развіцця сінтаксічнай нормы СБЛМ. 
У табліцы знак “+” азначае, што тая ці іншая (1) ці (2)-мадэль супадае з актуальнай 

мадэллю (3). Знак “–“ азначае несупадзенне (3)-мадэлі і (1)- ці (2)-мадэлі. Такім 
чынам: 

Тып А-1: працяг сінтаксічнай традыцыі, бо (3)-мадэль супадае з (1) і (2)-мадэлямі. 
Тыпы В-2 і В-3: (3)-мадэль адрозніваецца ад мадэлей, прадстаўленых у (1) ці (2); адпаведна 

“вернутыя” і “забытыя” мадэлі ў (3). 
Тып С-4: “новыя” мадэлі ў (3), якіх не было ні ў (1), ні ў (2). 
Як паказвае папярэдні аналіз, сінтаксічныя інавацыі ў СБЛМ узнікаюць за кошт 

уласных (нацыянальна маркіраваных) сродкаў (гл. тыпы А-1 і В-2), а таксама за кошт 
уплыву іншамоўных узораў (гл. тып С-4). 
З усяго відаць, што інавацыі сінтаксічнага характару складаюць важную для СБЛМ 

праблему як у семантыка-сінтаксічным плане, так і ў плане норматворчасці. 
У кантэксце прац Б. Тарашкевіча і Я. Лёсіка выразна вылучаюцца т.зв. “забытыя” 

мадэлі (тып В-3). Апішам адну з іх, што тычыцца змен у семантычнай структуры бе-
ларускіх транзітыўных канструкцый. 

5. У сваёй працы 1956 года ”Animé et inanimé, personnel et nonpersonnel” 
Л. Ельмслеў разглядае беларускую, украінскую, польскую, кашубскую і славацкую 
мовы як мовы з персанальнымі родамі, што геаграфічна суседнічаюць адна з другой і 
ўтвараюць бесперапынны канцінуум [Ельмслев 1972: 140-141, 144-145, 150]. 
Наколькі слушны гэты тэзіс сёння, калі ў СБЛМ агульнамоўная імплікацыя 

праяўляецца на аснове катэгорыі адушаўлёнасці / неадушаўлёнасці, а катэгорыя 
персанальнасці / неперсанальнасці “працуе” толькі як паняційная (за выключэннем хіба 
што меснага склону для назоўнікаў мужчынскага роду ў формах адзіночнага ліку)? 
Супаставім два варыянты беларускай транзітыўнай мадэлі: (1) варыянт БЛМ 20-30-х 
гг. і (2) варыянт СБЛМ. 
Беларуская мова як мова з персанальнымі родамі (канцэпцыя Л. Ельмслева) 
Па-першае, Л. Ельмслеў лічыць правільным і з гістарычнага, і з сінхроннага пункту 

гледжання, што сінкрэтызм вінавальнага і роднага склонаў, з аднаго боку, а таксама 
вінавальнага і назоўнага склонаў, з другога, – гэта імплікацыя, або абавязковая замена 
аднаго з членаў другім [Ельмслев 1972: 144]. 
Па-другое, карыстаючыся гэтай тэрміналогіяй, ён зазначае, што ў рускай, чэшскай 

(? – С.В.), сербскай і славенскай мовах вінавальны склон імплікуе родны пры 
дамінацыі адушаўлёнага роду, а назоўны – пры дамінацыі неадушаўлёнага роду. Ва 
ўкраінскай мове маюць месца тыя ж імплікацыі, але пры дамінацыі персанальных і 
неперсанальных родаў. У польскай і беларускай мовах тыя ж імплікацыі адзначаюцца 
вучоным у сувязі з абодвума відамі дамінацый. Так, у беларускай мове персанальныя і 
неперсанальныя імёны размяжоўваюцца ў формах множнага ліку, а адушаўлёныя і 
неадушаўлёныя імёны – у формах мужчынскага роду адзіночнага ліку [Ельмслев 1972: 
144, 150]. Такім чынам, да апазіцыі адушаўлёнасць / неадушаўлёнасць у беларускай 
мове дадаецца апазіцыя персанальнасць / неперсанальнасць, што дазваляе ў сувязі з 
гэтым унутры ўсходнеславянскіх моў утварыць апазіцыйную пару: беларуская і 
ўкраінская мовы vs. руская мова.  
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Калі “перакласці” атрыманую інфармацыю на мову семантычных селекцыйных 
катэгорый, то фармалізаваць транзітыўную мадэль беларускай мовы ў інтэрпрэтацыі 
Л. Ельмслева можна наступным чынам: 

(калі) S – P – O [+Pers] → (то) N nom – V f – N acc (=gen pl); 
     S – P – O [-Pers]   →   N nom – V f – N acc (=nom pl). 

Пры гэтым мы зыходзім з падзелу канкрэтных імёнаў на: 
1. Адушаўлёныя [+Anim] vs. 2. Неадушаўлёныя [-Anim]. 

1.1. Персанальныя [+Pers]: людзі vs. 1.2. Неперсанальныя [-Pers]: жывёлы. 
1.1.1. Мужчына [+Masc. Pers] vs. 1.1.2. Жанчына [+Fem. Pers]. 

Навідавоку арыентаванасць літаратурнага варыянта беларускай мовы ў розныя 
перыяды яе існавання на розныя селекцыйныя катэгорыі. Дакажам гэта. 
Сінтаксічная норма БЛМ 20-30-х гг. 
Транзітыўная мадэль беларускай мовы пачатку XX ст. “будуецца” паводле 

катэгорыі персанальнасці / неперсанальнасці: сінкрэтызм вінавальнага і роднага 
склонаў магчымы тут толькі ў выпадку ўжывання антрапонімаў у аб'ектнай пазіцыі. 
Усе астатнія імёны (у тым ліку і фаунонімы) захоўваюць старажытны вінавальны 
склон: запрог валы, пасе коні, падаіла каровы. Такім чынам: 

(калі) S – P – O [+Pers] → (то) N nom – V f – N acc (=gen pl); 
     S – P – O [-Pers]   →   N nom – V f – N acc (=nom pl). 

Нагадаем, што на пачатку ХХ ст. менавіта “персанальная” імплікацыя лічылася 
граматычнай нормай БЛМ, што зафіксавана ў першых беларускіх граматыках і 
падручніках (гл. працы Б. Тарашкевіча, Я. Лёсіка, А.В. Багдановіча і інш.). 
Працы Б. Тарашкевіча і Я. Лёсіка пацвярджаюць тэзіс Л. Ельмслева аб беларускай 

мове як аб мове “з персанальнымі родамі”. Параўн.: 
Лекцыя 13. Заданне 2: Як кажацца: люблю сваіх сёстраў, братоў, ці люблю свае сёстры, 

браты? ганю валы, коні, авечкі, ці ганю валоў, коней, авечак? 
У множным ліку толькі прадметнікі, што азначаюць чалавека, асобу, маюць вінавальны склон 
аднолькавы з родным; усе іншыя – аднолькавы з назоўным: бачу братоў, люблю сёстраў, але 
ганю валы, паю коні, пасу авечкі і г.д. [Тарашкевіч 1929: 83-84; 41, 58, 71]. 

…Назовы жывых прадметаў у ролі дапаўненьня заўсёды ставяцца ў вінавальным склоне: паю 
коні, пасу авечкі, даю каровы, ганю валы. Певень жытам куры частуе. Ня стаў коні пад 
калінаю! Мяняе быкі на індыкі. Ваўкі падушылі авечкі.  
У такіх разох у расійскай мове заўсёды стаіць родны склон: Пасу авец, ганю валоў. Мяняю 

быкоў на індыкоў і г. д. [Лёсік 1926: 164]. 

Вінавальны склон множ. л. мае аднолькавыя канчаткі з назоўным склонам – ы,і, напр.: ганю 
валы, паю коні, мяняе быкі на індыкі, брахаць на ваўкі, страляць зайцы, патруціць сабакі, пасі 
мае коні ў чыстым полі. Гэтак сама ў жаночым і ніякім родзе: страляць птушкі, даіць каровы, 
асадзіць пчолы, пасьвіць цяляты, пасу авечкі і г.д. 
Толькі ў названьнях асобы, чалавека вінавальны склон множ. л. мае канчатак оў (аў)-яў – 
аднолькавы з родным склонам… Напр.: бачу братоў, люблю сваіх сыноў, шаную сватоў, частую 
кумоў і г.д. [Лёсік 1927 а: 77-78; 30, 64-65, 79]. 

Апісаную вышэй сінтаксічную норму пацвярджае і моўная практыка 20-30-х гг. 
XX ст. Параўн.: 

Ніхто не заязджае ў выселкі, бо коні там паіць нязручна (Гарэцкі); 
Нядаўна было каля нас такое здарэнне: пакралі ў вёсцы Зафільцы ў аднаго гаспадара коні 

(Стары Улас); 
Разоў пяць губляў авечкі, шкоды ў полі нарабіў… (Колас); 
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Ён пераставіў лямпу на лаву і выпусціў куры (Чорны); 
Геракл, прабудзіўшыся, абшукаў увесь край і не знайшоў коні… Гэта дзяўчына-змяя і забрала 

Гераклавы коні (Ластоўскі). 

Сінтаксічная норма СБЛМ 
У СБЛМ нарматыўна замацаваны “адушаўлёны” варыянт імплікацыі: сінкрэтызм 

вінавальнага і роднага склонаў мае месца пры ўжыванні ў аб’ектнай пазіцыі адушаўлё-
ных – як персанальных, так і неперсанальных – актантаў; сінкрэтызм вінавальнага і 
назоўнага склонаў – пры ўжыванні ў аб’ектнай пазіцыі неадушаўлёных актантаў. Такая 
імплікацыя ў СБЛМ праяўляецца ў формах адзіночнага (для назоўнікаў мужчынскага 
роду) і множнага (для назоўнікаў усіх трох родаў) ліку. Такім чынам: 

(калі) S – P – O [+Anim] → (то) N nom – V f – N acc (=gen pl); 
     S – P – O [-Anim]   →   N nom – V f – N acc (=nom pl). 

Для беларускіх транзітыўных дзеясловаў характэрны семантыка-сінтаксічны 
актыў: функцыянальна “актыўныя” імёны, якія валодаюць уласнымі паводзінамі 
(імёны дыстрыбуцыйных класаў [+Anim], [+Pers], [-Pers]), заўсёды ўжываюцца ў 
мадэлях беларускіх транзітыўных дзеясловаў з “маркёрам актыўнасці” (N acc = gen). У 
сваю чаргу неадушаўлёныя (“неактыўныя”) імёны ўжываюцца з маркёрам 
інактыўнасці (N acc = nom). Q. E. D. 

6. Заключныя палажэнні. 
У гісторыі БЛМ вылучаюцца два літаратурныя варыянты транзітыўнай мадэлі: 

“персанальны” і “адушаўлёны”. Гэтыя варыянты абумоўлены рознай семантычнай 
арыентаванасцю беларускай мовы ў розныя перыяды яе існавання: БЛМ пачатку 
XX ст. – паводле катэгорыі персанальнасці / неперсанальнасці; СБЛМ – паводле 
катэгорыі адушаўлёнасці / неадушаўлёнасці.  
Гэта, відаць, не зусім правільна з гістарычнага пункту гледжання (гл. канцэпцыю 

Л. Ельмслева). “Бесперапынны канцінуум”, пра які гаворыць Л. Ельмслеў, 
разбураецца. Навідавоку змены семантычнай структуры беларускага транзі-
тыўнага сказа пад уплывам рускай мовы, што ў рэшце рэшт прывяло да дамінацыі (і 
кадыфікацыі) у СБЛМ “адушаўлёнага” варыянта.  
Два вызначаныя вышэй літаратурныя варыянты беларускай транзітыўнай мадэлі 

(пачатку XX ст. і сучасны) могуць кваліфікавацца як тыпалагічна падобныя. Аднак іх 
нельга назваць эквівалентнымі, бо механізм праяўлення актантнай імплікацыі ў кож-
ным з іх мае спецыфічныя рысы. 
У чым жа спецыфіка беларускай мовы на агульнаславянскім фоне? Яна відавочна 

праяўляецца ў “персанальным” варыянце. На агульнаславянскім фоне гэта назіраецца ў 
рознай семантычнай дыферэнцыяцыі славянскіх моў – арыентаванасці транзітыўных 
канструкцый у іх на розныя семантычныя апазіцыі. Так, польская мова “працуе” на 
падставе апазіцыйнай пары ўзроўню (1.1.1) – (1.1.2); БЛМ пачатку XX ст. – на падставе 
апазіцыйнай пары ўзроўню (1.1) – (1.2); руская мова, а таксама СБЛМ – на падставе 
апазіцыйнай пары ўзроўню (1) – (2). “Адушаўлёны” варыянт транзітыўнай мадэлі 
нівелюе адзначаную вышэй спецыфіку БЛМ на фоне іншых славянскіх літаратурных 
моў. Параўн.:  

Мова Селекцыйная прымета 
транзітыўнай мадэлі (SPO) 

Сучасная руская літаратурная мова, 
сучасная беларуская літаратурная мова 

1. Адушаўлёныя [+Anim] / 
2. Неадушаўлёныя [-Anim]. 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 411 

Беларуская літаратурная мова пач. XX ст. 
 

1.1. Персанальныя [+Pers]: людзі / 
1.2. Неперсанальныя [-Pers]: жывёлы. 

Сучасная польская літаратурная мова 
 

1.1.1. Мужчына [+Masc. Pers] / 
1.1.2. Жанчына [+Fem. Pers]. 

Як бачым, славянскія мовы адрозніваюцца не складам семантычных селекцыйных 
прымет, а іх іерархіяй. Адбываецца своеасаблівы катэгарыяльны “пераход” ад адной 
мовы да другой: польская мова ↔ беларуская мова ↔ руская мова (і наадварот). Гэта 
лепей бачна ў беларускіх дыялектах, дзе прадстаўлены ўсе мажлівыя варыянты 
транзітыўнай мадэлі, што дазваляе даследчыкам казаць пра пераходны (сінкрэтычны – 
С.В.) характар беларускага сінтаксісу. 
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В. Варановіч (Мінск, Беларусь) 
ПОЛЕ АПІСАЛЬНЫХ ПРЭДЫКАТАЎ У  
СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ: 
СТРУКТУРА І СЕМАНТЫКА 

Апісальныя прэдыкаты як сінтаксічная катэгорыя мала апісаныя ў беларускім 
мовазнаўстве, між тым гэта моўная з’ява мае значнае пашырэнне у многіх мовах свету, 
у тым ліку і ў беларускай. Некаторыя маўленчыя сітуацыі вымагаюць прымянення 
сказаў з апісальнымі прэдыкатамі, напрыклад, у зводцы навін звычайны сказ У цэнтры 
горада загарэўся будынак, хутчэй за ўсё, будзе ўжыты ў наступным выглядзе: У 
цэнтры горада адбылося ўзгаранне будынку. Назіранні за апісальнымі прэдыкатамі 
дазваляюць зрабіць выснову, што семантычна яны неаднароныя, гэта катэгорыя мае 
палявую структуру, у якой ядром поля можна лічыць дзеяслоўна-іменныя мадэлі 
апісальных прэдыкатаў і сістэматычныя мадэлі з іменнымі ад’ектыўнымі 
эксплікатарамі, а перыферыю рознай ступені аддаленасці ад ядра складаюць структуры 
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або менш сістэмныя ў сваім утварэнні, або ўскладненыя рознымі семантычнымі 
адценнямі. 
Перш чым падаваць класіфікацыю апісальных прэдыкатаў па семантычнай 

прымеце, варта акрэсліць істотныя адрозненні дадзенай з’явы ад фразеалагізмаў і 
свабодных словазлучэнняў. Семантычныя сувязі ў фразеалагізмах, як правіла, 
патрабуюць нязменнага складу і парадку слоў (ліпець на валаску). Апісальныя 
прэдыкаты гэтых абмежаванняў не маюць, адзіная ўмова – наяўнасць дзеяслоўнага і 
іменнага кампанентаў. Але для адрознення апісальных прэдыкатаў ад свабодных 
словазлучэнняў маюць быць указаныя дадаткова праявы семантычнай сувязі асаблівага 
роду. Перш за ўсё, гэта сувязь праяўляецца ў дэсемантызацыі дзеяслоўнага 
кампанента. Як лічыць В.А. Кузьмянкова, “ступень дэсемантызацыі прапарцыянальная 
колькасці іменных кампанентаў, якія можа далучаць дзеяслоў” [Кузьмянкова 2000, 
с. 12]. Дзеяслоўны кампанент у апісальных прэдыкатах шырока вар’іруецца – ад 
дзеяслова дэсемантызаванага (праводзіць аналіз) да дзеяслова з пэўным лексічным 
значэннем, здольным уплываць на фарміраванне семантыкі апісальнага прэдыката 
(пагрузіцца ў дрымоту). У тых выпадках, калі дзеяслоў, акрамя асноўнага лексічнага 
значэння, утрымлівае дадатковую інфармацыю пра фазу дзеяння, працэсу або стану, 
пра прычынна-выніковыя сувязі або калі дзеяслоў эмацыянальна афарбаваны, 
максімальная дэсемантызацыя дзеяслоўнага кампанента немагчымая, таму семантычна 
тоесная замена апісальнага прэдыката толькі адным дзеясловам-карэлятам выклікае 
цяжкасці. У гэтых выпадках вылучаюцца апісальныя прэдыкаты, семантычна блізкія 
дзеяслову-карэляту. Яны маюць тую ж будову, што і апісальныя прэдыкаты ў 
класічным разуменні, але лексічнае значэнне дзеяслова ў іх складзе мае дадатковую 
семантыку або экспрэсіўную афарбоўку (каўзатыўнасць, фазіснасць, інтэнсіўнасць і 
інш.): Разгарэлася спрэчка (пачалася); Антось кінуў позірк на Ганну (хутка зірнуў). 
Семантычнае поле апісальных прэдыкатаў у беларускай мове утрымлівае чатыры 

групы: ядзерная, каўзатыўная, фазісная, экспрэсіўная. Схематычна поле прадстаўлена 
на малюнку 1. 

 
 Мал. 1 

1. Ядзерная група апісальных прэдыкатаў. 
Яе складаюць апісальныя прэдыкаты, семантычна тоесныя дзеяслову-карэляту: 

займацца ганчарствам – ганчарыць, рабіць памылку – памыляцца. Факт наяўнасці 
карэлята ў мове адлюстроўвае галоўную сутнасную ўласцівасць апісальных 
прэдыкатаў – прадстаўляць на дэнататыўным узроўні адну паняційную адзінку. У 
ядзернай групе ўласцівасці апісальных прэдыкатаў выражаюцца найбольш яскрава. 
Такія апісальныя прэдыкаты ўтвараюцца з дапамогай дзеясловаў, якія па сваіх 
уласцівасцях найбольш блізкія паняццю “дзеяслоў-звязка”, паводле тэрміналогіі 
Г.А. Золатавай, дзеясловы-кампенсатары: весці, рабіць, падвяргаць, ажыццяўляць, 
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праводзіць і інш.: У паскаральніку адбываецца награванне рэчыва (аналаг: У 
паскаральніку рэчыва награваецца).  
Апісальныя прэдыкаты ядзернай групы з’яўляюцца найбольш частотнымі і 

сустракаюцца пераважна ў тэкстах навуковага стылю. 
2. Фазісная група апісальных прэдыкатаў. 
Апісальныя прэдыкаты, утвораныя з дапамогай фазісных дзеясловаў (пачынаць, 

прыходзіць, уступаць, працягваць, развіваць, заканчваць, завяршаць і інш.) выражаюць 
розныя фазы аднаго дзеяння – пачатку, працягу, спынення: пачынаць спрэчку, 
скончыць запаўненне дэкларацыі. Г.А. Золатава адносіць фазісныя дзеясловы да групы 
непаўназнамянальных, як і дзеясловы-кампенсатары. Але, на нашу думку, фазісная 
група апісальных прэдыкатаў знаходзіцца ў найбліжэйшай ад ядра перыферыі, а не ў 
самім ядры, бо фазісныя дзеясловы маюць у сваім лексічным значэнні дадатковую 
сему пачатку, працягу або канца дзеяння, так што нельга гаварыць аб поўнай тоеснасці 
апісальнага прэдыката дзеяслову-карэляту: скончыць запаўненне ≠ запоўніць. 

 Часта апісальныя прэдыкаты гэтай групы не маюць аднаслоўнага адпаведніка, у 
такіх выпадках яны могуць замяняцца канструкцыяй “фазісны дзеяслоў + інфінітыў”: 
пачаць выступленне – пачаць выступаць. 

3. Каўзатыўная група апісальных прэдыкатаў. 
Група знаходзіцца на перыферыі поля апісальных прэдыкатаў, як і экспрэсіўная 

група, бо такія апісальныя прэдыкаты ўтвараюцца з дапамогай паўназначных 
дзеясловаў, якія маюць уласную семантыку. Каўзатыўныя дзеясловы надаюць 
апісальным прэдыкатам агульнае значэнне, уласцівае каўзатыўным дзеясловам як 
класу: ‘рабіць так, каб нейкая сітуацыя мела месца’. Апісальныя прэдыкаты гэтай 
групы ўтвараюцца пры дапамозе дзеясловаў уводзіць, унушаць, выклікаць, прыводзіць, 
прычыняць і інш.: выклікаць захапленне, прыносіць трывогу. Як піша 
М.У. Усеваладава, “дзеясловы са значэннем каўзацыі адназначна адносяцца да 
рэлятараў – прычынных прэдыкатаў” [Усеваладава 2000, с. 447]. Пры 
трансфармацыйных заменах апісальнага прэдыката аднаслоўным эквівалентам у 
дадзеным выпадку праяўляюцца канверсныя структуры, дзе пазіцыю дзейніка можа 
займаць як суб’ект, так і аб’ект выказвання: Ён падмануў нас сваімі словамі. – Ён сваімі 
словамі ўвёў нас у зман. – Яго словы ўвялі нас у зман. 

4. Экспрэсіўная група апісальных прэдыкатаў. 
Дзеясловы у складзе такіх апісальных прэдыкатаў маюць экспрэсіўную афарбоўку і 

надаюць пэўнае ацэначнае значэнне як прэдыкату, так і ўсяму сказу: Гэлька засыпала 
праклёнамі сваю суседку; Кастуся ахапіла рэўнасць. Такія апісальныя прэдыкаты 
будуюцца па спосабе метафарызацыі з дапамогай самых разнастайных паўназначных 
(у тэрміналогіі Г.А. Золатавай) дзеясловаў. Звычайна яны ўжываюцца ў мастацкіх 
тэкстах і прадстаўляюць своеасаблівасць стылю аўтара. 
Такім чынам, апісальныя прэдыкаты праяўляюць сябе як неаднародная моўная 

з’ява не толькі ў структурным плане, але і ў плане семантыкі, яны могуць выражаць 
розныя значэнні ў залежнасці як ад унутрымоўных, так і экстралінгвістычных 
фактараў. 
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Н. Гардзей (Гродна, Беларусь) 
ПРАБЛЕМЫ БЕЛАРУСКАЙ МАРФАНАЛОГІІ 

У беларускім мовазнаўстве марфаналагічная праблематыка пачала актыўна 
распрацоўвацца ў другой палове XX стагоддзя. Перш за ўсё ў навуковае выкарыстанне 
быў уведзены тэрміналагічны апарат марфаналогіі, а таксама зроблены спробы 
вызначыць прадмет і задачы гэтай лінгвістычнай дысцыпліны і апісаць асобныя 
марфаналагічныя з'явы ў беларускай мове. [Шуба 1969; Урыгстад 1974; Шакун 1978; 
Шуба 1987]. Марфаналагічныя характарыстыкі беларускай мовы разглядаліся таксама 
ў межах апісанняў яе марфемікі, словаўтварэння і ўласна марфалогіі [напрыклад, 
Мартынаў і інш. 1967; Васілеўскі 1985]. Статус марфаналогіі як асобнага кірунку 
лінгвістычных даследаванняў быў вызначаны акадэмічнай “Беларускай граматыкай”–
85. Аднак, паколькі фундаментальныя марфаналагічныя апісанні беларускай мовы ў 
сярэдзіне мінулага стагоддзя яшчэ адсутнічалі, надзвычай сціслы паводле зместу 
параграф, прысвечаны марфаналогіі, быў уключаны ў раздзел “Словаўтварэнне”.  
Першыя айчынныя ўласна марфаналагічныя даследаванні беларускай мовы былі 

выкананы ў Інстытуце мовазнаўства АН БССР. [Марозаў 1982, 1986; Гордей 1987; 
Русак 1990]. У апісаннях, якія з'явіліся вынікам гэтых даследаванняў, прадстаўлены 
марфаналагічныя з'явы на асобных фрагментах марфалагічнай сістэмы беларускай 
мовы – у сферы назоўніка, дзеяслова, прыслоўя і службовых часцін мовы. Відавочна, 
што кожны з аўтараў адзначаных прац імкнуўся ў той ці іншай ступені рэалізаваць 
праграму марфаналагічнага апісання, закладзеную М.С. Трубяцкім. Відавочна, аднак, і 
тое, што аўтары першых марфаналагічных даследаванняў павінны былі вызначыць 
сваю пазіцыю адносна ключавых і адначасова спрэчных праблем марфаналогіі, а 
іменна: прадмет даследавання і яго межы, наяўнасць/адсутнасць марфаналагічнага 
ўзроўню ў структуры мовы і адзінак гэтага ўзроўню, – а таксама выбраць тыя 
фаналагічныя і марфалагічныя канцэпцыі, якія можна было б пакласці ў аснову 
ўласных марфаналагічных трактовак. Дадзеныя праблемы кожным з аўтараў 
вырашаліся па-рознаму, таму адзінства ў марфаналагічным апісанні беларускай мовы 
не ўзнікла, а значыць, не ўзнікла і цэласнага ўяўлення пра яе марфаналагічныя 
асаблівасці.  
Першыя спецыяльныя апісанні марфаналогіі беларускай мовы былі зарыентаваны ў 

асноўным на граматыку аналітычнага тыпу: ў якасці матэрыялу марфаналагічнага 
даследавання браліся гатовыя лексічныя адзінкі розных часцін мовы ў адносінах іх 
марфалагічнай або словаўтваральнай дэрывацыі і выяўляліся ўнутрыструктурныя 
пераўтварэнні гэтых адзінак, спадарожныя працэсам формазмянення або 
словаўтварэння. Іменна такі падыход да вывучэння марфаналагічных з'яў закладзены ў 
найбольш значнае паводле аб'ёму даследаванне В.П. Русак "Марфаналогія сучаснай 
беларускай мовы". [Русак 2003]. Выкананае на вялікім лексічным матэрыяле, які 
ахоплівае іменныя часціны мовы, дзеяслоў і прыслоўе, гэта даследаванне дае ўяўленне 
пра шматлікія і разнастайныя альтэрнацыі адзінак плана выражэння ў межах 
каранёвых марфем і асновы, а таксама пра размеркаванне гэтых альтэрнацый па 
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граматычнай сістэме беларускай мовы. Праца В.П. Русак сваім зместам яшчэ раз 
пацвердзіла той факт, што беларуская мова з'яўляецца мовай з ярка выражанымі 
марфаналагічнымі характарыстыкамі. Але па прычынах, хутчэй за ўсё, іменна 
метадалагічнага характару па-за зместам гэтай працы аказаліся адказы на важныя 
пытанні марфаналагічнага даследавання: 1) якімі фактарамі выклікаюцца марфемныя 
мадыфікацыі ў сучаснай беларускай мове? 2) як характарызуюцца чаргаванні адзінак 
плана выражэння марфемы паводле характару абумоўленасці, накіраванасці, 
значымасці, ступені прадуктыўнасці і рэгулярнасці? 3) якія сферы марфалагічнай 
сістэмы беларускай мовы маркіруюць уласна марфаналагічныя альтэрнацыі адзінак 
плана выражэння марфемы? 4) якімі фактарамі выклікаюцца пазіцыйна не 
абумоўленыя альтэрнацыі адзінак плана выражэння марфемы? 5) якімі фактарамі 
вызначаецца выбар афіксаў у структуры лексічных адзінак, у тым ліку, паранімічных і 
варыянтных? Між тым, адказы на гэтыя пытанні ёсць вызначэнне функцый і ступені 
значымасці марфаналагічных з'яў у беларускай мове як сістэме, і значыць, – 
пашырэнне і ўдакладненне ведаў пра яе.  
Для таго каб апісанне марфемных мадыфікацый у сучаснай беларускай мове 

ўключала ў сябе і іх тлумачэнне, і вызначэнне іх месца ў сістэме мовы, неабходна, 
відаць, перагледзець метадалагічныя падставы марфаналагічнага даследавання. 
Даследчыцкая практыка паказвае, што найбольш плённым аказваецца так званы 
"дынамічны" падыход да марфаналагічнага апісання, зарыентаваны на граматыку 
трансфармацыйнага, або параджаючага тыпу. [Кубрякова, Панкрац 1987]. Пры такім 
падыходзе ў якасці зыходнага матэрыялу марфаналагічнага даследавання бяруцца не 
гатовыя словаформы, а абстрактныя глыбінныя структуры марфем і выяўляюцца 
асаблівасці мадыфікацый гэтых структур у рэальных словаформах пад уплывам 
розных моўных фактараў. [Гардзей 2005]. Так вызначаецца статус марфаналагічных 
з'яў ў сістэме мовы, іх залежнасць ад гэтай сістэмы і адначасова – функцыі ў ёй.  
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К. Гуртыг (Лейпцыг, Германія) 
ПРЭДЫКАТЫВЫ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ: 
СТАН І ПЕРСПЕКТЫВЫ ІХ ВЫВУЧЭННЯ 

1. Уступ. Прэдыкатывы, што з’яўляюцца граматычнай асаблівасцю славянскіх моў, 
а ў прыватнасці ўсходнеславянскіх, сталі аб’ектам розных даследаванняў лінгвістаў 
пераважна ў рускай мове, у той час як у беларускіх моваведаў яны не выклікалі такой 
цікавасці. У беларускіх граматыках прэдыкатывы да цяперашняга часу трактуюцца 
толькі перыферыйна. Па-ранейшаму не існуе фундаментальнай тэарэтычнай 
распрацоўкі па прэдыкатывах84. Замацаванне гэтага класа слоў як асобнай часцінай 
мовы ў граматычнай сістэме беларускай мовы ўсё яшчэ не канчаткова вырашана. Пры 
гэтым неабходнасць вылучэння асобнай часціны мовы прэдыкатыў нават на сённяшні 
час, можна сказаць, прызнаецца не ўсімі лінгвістамі, прынамсі ў граматычных працах 
наконт гэтага дасюль не існуе адзінства меркаванняў. Асабліва вялікае разыходжанне 
назіраецца паміж навуковымі распрацоўкамі і падручнікамі для школьнага карыстання. 
У той час, як пэўная частка навукоўцаў прызнае прэдыкатывы за часціну мовы, у 
школьных падручніках усё яшчэ зыходзяць з 10-і часцін мовы, лічачы, што гэтая 
сістэма часцін мовы “практычная, зручная для навучання ў школе” [Міхневіч (рэд.) 
1994, с. 610]. Але, на наш погляд, нішто не перашкаджае трымацца навуковага 
падыходу і ў падручніках, таму і лічым, што час абдумаць гэтую школьную 
канцэпцыю. 
У шматлікіх граматыках і граматычных дапаможніках, у тым ліку і ў акадэмічных 

граматыках рускай і беларускай моў прэдыкатывы разглядаюцца як прыслоўі 
[Шведова (ред.) 1970, c. 309; Шведова (ред.) 1980, c. 705; Шведова & Лопатина (ред.) 
1989, c. 261; Блінава і інш. 1994, c. 131; і інш.], часцей за ўсё пад вельмі няўдалым 
тэрмінам прэдыкатыўныя прыслоўі [Атраховіч & Булахаў (рэд.) 1962, c. 441; Булахов и 
др. 1987, c. 155; Новиков и др. 2001, c. 573; Hurtig & Ramza 2003, c. 112; і інш.]. У 
некаторых граматычных даведніках, у тым ліку і беларуская акадэмічная граматыка 
1985 г., прэдыкатывы ўвогуле не згадваюцца [Бірыла & Шуба (рэд.) 1985; Анічэнка 
1989; Кривицкий и др. 1990; Плотнікаў & Антанюк 2003; і інш.]. Да гэтага ж у 
названых даследаваннях выяўляюцца відавочныя непаслядоўнасці ды супярэчнасці. 
Праблемы мы бачым і ў тэрміналогіі, і ў кваліфікацыі ды класіфікацыі прэдыкатываў. 

2. Праблемы тэрміналогіі. Сама назва даследуемых лексічных адзінак у 
граматычнай традыцыі яшчэ канчаткова не замацавалася. Такім чынам, нароўні з 
паняццем прэдыкатывы яшчэ выкарыстоўваюцца іншыя тэрміны, як: катэгорыя 
стану, безасабова-прэдыкатыўныя словы ці, як мы ўжо згадалі, прэдыкатыўныя 
прыслоўі, прычым самымі пашыранымі з іх з’яўляюцца менавіта катэгорыя стану і 
прэдыкатыўныя прыслоўі. 
                                                   
84 Найбольш поўнае і самае прыдатнае апісанне беларускіх прэдыкатываў, на нашу думку, даў П. П. Шуба ў 
сваёй “Марфаналогіі” (1987), хаця і там апісанне гэтай часціны мовы змінімалізаванае. 
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Аднак з усіх прыведзеных тэрмінаў самым нейтральным здаецца тэрмін 
безасабова-прэдыкатыўныя словы, які, можа, найбольш адэкватны ў дачыненні да 
сутнасці гэтай яшчэ не дакладна абмежаванай групы недзеяслоўных, у большасці 
выпадкаў нязменных слоў, адзінай сінтаксічнай функцыяй якіх з’яўляецца функцыя 
выказніка. 
Паняцце катэгорыя стану – даслоўная калька з рускай мовы і, на наш погляд, не 

дужа ўдалая, бо: 
(1) катэгорыя – гэта занадта адцягненнае паняцце, што ў граматыцы 

абазначае агульную граматычную прымету пэўнага разраду слоў, напрыклад пэўнай 
часціны мовы; 

(2) слова стан у беларускай мове “занятае” іншым значэннем, значэннем 
адной з дзеяслоўных катэгорый (актыў – пасіў). 
Тэрмін прэдыкатыўныя прыслоўі, як мы лічым, зусім бессэнсоўны і нават 

парадаксальны, бо прыслоўе азначаецца як “самастойная часціна мовы, якая абазначае 
прымету дзеяння, стану і якасці і ў сказе выступае ў функцыі а к а л і ч н а с ц і, п р ы м 
ы к а ю ч ы да дзеяслова [разрадка мая – К. Г.], прыметніка, назоўніка ці другога 
прыслоўя” [Юрэвіч 1962, c. 143]. Прыслоўям як часціне мовы, у адрозненне ад 
прэдыкатываў, не ўласціва выступаць у сказе ў якасці выказніка, у той час як 
прэдыкатыў не абазначае акалічнасці і не прымыкае ні да якага іншага слова. Да таго 
ж, у другой акадэмічнай граматыцы ў якасці дэфініцыі чытаем: “Прыслоўе – гэта 
часціна мовы, якая абазначае п р а ц э с у а л ь н у ю прымету дзеяння, прадмета ці 
іншай п р а ц э с у а л ь н а й прыметы” [Бірыла & Шуба (рэд.) 1985, c. 194] [разрадка 
мая – К. Г.]. Тут ужо адно слова “працэсуальнасць” супярэчыць сутнасці гэтага класа 
слоў, а тым больш яго вельмі пашыранай назве катэгорыя стану. 
Акрамя разгледжаных недакладнасцей адносна назвы даследуемага намі класа 

слоў, мы бачым праблему і ў дачыненні да тэрміналагізацыі сказаў, у якіх 
прэдыкатывы выкарыстоўваюцца. Называюцца такія сказы, як правіла, безасабовымі. 
Дапускаецца, што гэты тэрмін у дачыненні да прэдыкатываў не зусім падыходзіць, бо 
яны не абавязкова страчваюць указанне на пэўную асобу. Недарма безасабовасць 
названых прэдыкатыўных сказаў у акадэмічнай граматыцы апраўдваецца спецыяльнай 
зноскай, у якой пішацца, што “назва безасабовыя дадзена сказам такога тыпу на 
падставе структурных прымет: гэта аднасастаўныя сказы, якія не маюць і не могуць 
мець незалежнага назоўнага склону імя ў ролі дзейніка – другога арганізуючага цэнтра 
сказа. Паводле ж значэння яны асабовыя, бо заўсёды абазначаюць душэўны стан якой-
небудзь асобы” [Бірыла & Шуба (рэд.) 1986, c. 223]. Насамрэч большасць са сказаў, 
названых у беларускай граматыцы безасабовымі, не з’яўляецца такімі ў прамым сэнсе 
слова, хутчэй за ўсё яны бяздзейнікавыя або бессуб’ектныя. Таму і ў дачыненні да 
сказаў з прэдыкатывамі мы аддаём перавагу аднаму з апошніх тэрмінаў, як і 
прапанавалася ўжо нашмат раней, напрыклад, у “Курсе сучаснай беларускай 
літаратурнай мовы” (1959). Але трэба заўважыць, што калі зыходзіць з беларускай 
тэрміналогіі, а не заходнееўрапейскай, то і тэрмін бессуб’ектныя сказы не цалкам 
задавальняе, бо сказы з прэдыкатывамі толькі ў фармальным плане ствараюць 
бессуб’ектныя канструкцыі, прэдыкатыўны цэнтр якіх складаецца з аднаго галоўнага 
члена – прэдыкатыва-выказніка. Суб’екта ў значэнні сінтаксічнай функцыі нейкага імя 
(або займенніка) у назоўным склоне, ці дзейніка ў такіх сказах няма, але суб’ект у 
значэнні семантычнай або тэматычнай ролі ў такіх канструкцыях, безумоўна, ёсць ці 
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можа быць (акрамя хіба такіх канструкцый, што перадаюць значэнне стану прыроды 
або наваколля, у якіх хутчэй за ўсё выкарыстоўваецца назоўнік у месным склоне)85. 

3. Праблемы кваліфікацыі і класіфікацыі прэдыкатываў. Непаслядоўнасць або 
няпэўнасць доўжыцца ў самім апісанні гэтых так званых прыслояў-прэдыкатываў. Так, 
у першай акадэмічнай граматыцы, ужо нягледзячы на тое, што прэдыкатывы 
разглядаюцца як від прыслоўяў, разам з назвай прэдыкатыўныя прыслоўі ў дэфініцыі 
чытаем: “Прыслоўе, якое выконвае функцыю выказніка ў безасабовым сказе, 
пераходзіць у катэгорыю безасабова-прэдыкатыўных слоў (так званую катэгорыю 
стану)” [Атраховіч & Булахаў (рэд.) 1962, c. 441]. Як гэта зразумець? Ці гэтыя словы 
з’яўляюцца прыслоўямі, ці яны ўсё ж такі не з’яўляюцца прыслоўямі? Думаецца, што 
менавіта гэтая няяснасць у вызначэнні сутнасці гэтых слоў і прывяла да таго, што 
замацаваліся такія агульныя і няпэўныя назвы як безасабова-прэдыкатыўныя словы і 
катэгорыя стану, апошняя з якіх была прапанавана для рускай мовы Л. У. Шчэрбам 
[Щерба 1928, c. 17]. 
Не цалкам згодныя мы таксама з апісаннем сказаў, у якіх выступаюць 

прэдыкатывы. Пры аналізе розных падручнікаў па беларускай мове кідаецца ў вочы, 
што традыцыйная граматыка не зусім слушна класіфікуе розныя па сваёй структуры 
сказы з прэдыкатывамі. Як правіла, прэдыкатывы разглядаюць у рамках аднасастаўных 
безасабовых сказаў. 
Аднасастаўныя сказы паводле акадэмічнай граматыкі вызначаюцца як “сказы з 

адным галоўным членам (суадносным ці з выказнікам, ці з дзейнікам двухсастаўнага 
сказа, але не ідэнтычным яму)” [Бірыла & Шуба (рэд.) 1986, c. 210] і ў залежнасці ад 
формы выражэння галоўнага члена дзеляцца на дзеяслоўныя і іменныя, прычым тут 
чамусці толькі дзеяслоўныя аднасастаўныя сказы вызначаюцца бессуб’ектнасцю 
[тамсама]. Можа, зыходзячы з бессуб’ектнасці адных дзеяслоўных аднасастаўных 
сказаў і становіцца трохі больш зразумелым, чаму безасабовыя сказы, якія паводле 
дэфініцыі абазначаюць працэс ці стан, незалежны ад актыўнага дзеяча, ды структурнай 
прыметай якіх з’яўляецца бяздзейнікавасць, традыцыйна разглядаюцца як 
разнавіднасць аднасастаўных дзеяслоўных сказаў. Але нам такі падыход не здаецца 
слушным. У дачыненні да сказаў з прэдыкатывамі гэта значыла б, што ў 
функцыянальным сэнсе стрыжнем фразы або галоўным членам сказа тады мусіў бы 
быць дзеяслоў або дзеяслоўная форма. Гэта можна было б апраўдаць толькі ў тым 
выпадку, калі браць за стрыжань фразы не сам прэдыкатыў, а менавіта яго звязку-
дзеяслоў. Гэта значыць, калі класіфікаваць сказы тыпу Мне было цёпла як дзеяслоўныя 
аднасастаўныя, то ў вызначэнні спосабу выражэння выказніка прыйшлося б зыходзіць 
з дапаможнага дзеяслова-звязкі і прэдыкатыў зразумець як залежны, запатрабаваны 
звязкай кампанент. Гэта ў пэўнай ступені апраўдала б трактоўку такіх сказаў у рамках 
дзеяслоўных аднасастаўных сказаў. Але гэта не здаецца пераканальнай пазіцыяй. 
Што гэтае меркаванне не вельмі слушнае, пацвярджаецца некалькімі 

фактамі: 
(1) Паводле дэфініцыі звязка – гэта “дзеяслоў, які ў складзе састаўнога выказніка 

страціў сваё лексічнае значэнне і, набыўшы службовае значэнне, служыць для 
выражэння сувязі іменнай часткі састаўнога выказніка з дзейнікам” [Юрэвіч 1962, c. 
71]. Што звязка мусіць быць другасным кампанентам, гэта паказвае, напрыклад, і 
                                                   
85 Пад тэрмінам семантычная роля (= тэматычная роля) разумеецца семантычная функцыя пэўнай часткі сказа 
ў дачыненні да ўсяго сказа. 
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любы сказ з прэдыкатывам у цяперашнім часе, дзе звязка матэрыяльна не выражаная 
(Мне ∅ холадна.). 

(2) Словы, якія традыцыйна ўключаюцца у рад прэдыкатываў, усе фармальна не 
суадносяцца з дзеяслоўнымі формамі (акрамя слоў відаць і чуваць, што вонкава 
нагадваюць інфінітыў). 

(3) Такі падыход супярэчыць разуменню саміх канструкцый з прэдыкатывам, дзе 
галоўным членам, як сцвярджаецца ў другой акадэмічнай граматыцы, з’яўляецца сам 
прэдыкатыўны састаў [Бірыла & Шуба (рэд.) 1986, c. 223], які ні ад чога не залежыць, а 
падпарадкоўвае сабе астатнія кампаненты. 

(4) Дэфініцыя безасабовых сказаў як аднасастаўных дзеяслоўных, на нашу думку, 
з’яўляецца некарэктнай і таму, што безасабовымі, акрамя дзеясловаў, могуць быць 
яшчэ і іншыя канструкцыі, напрыклад дзеепрыметнікавыя ці адмоўныя. 
Такім чынам, мы прапануем разглядаць сказы з прэдыкатывамі ў залежнасці ад іх 

структуры і ўключыць іх альбо ў рад іменных сказаў, альбо пры патрэбе нават дзяліць 
іх на безасабовыя (= бяздзейнікавыя) іменныя і безасабовыя (= бяздзейнікавыя) 
дзеяслоўныя – у апошнюю групу трэба было б тады ўключыць такія сказы як У 
калідоры чуваць чыесьці крокі, хаця, пэўна, і гэта не будзе вельмі слушна, бо падобныя 
прэдыкатывы толькі фармальна супадаюць з дзеясловамі, бо з’яўляюцца застылымі 
формамі, пазбаўленымі ўсіх дзеяслоўных прымет. Найлепшае рашэнне гэтай 
праблемы, на нашу думку, будзе вылучыць сказы з прэдыкатывамі ў асобную, 
змешаную групу безасабовых       (= бяздзейнікавых) сказаў дзеяслоўна-іменнага 
складу, як гэта зрабіў П. Ахраменка (1995). 
Некалькі іншую, чым у акадэмічных работах, класіфікацыю аднасастаўных сказаў 

прапануе Бурак [1987, c. 104]: у залежнасці ад характару і спосабу выражэння 
галоўнага члена ён дзеліць іх на дзеяслоўна-адвербіяльныя і субстантыўныя. 
Безасабовыя сказы, а значыць, і сказы з прэдыкатывамі, ён адносіць да дзеяслоўна-
адвербіяльных. Такі падыход нам таксама здаецца больш удалым. 
Не зусім задавальняе ў традыцыйным сінтаксісе і наогул апісанне выказнікаў ды 

раздзяленне сказаў на аднасастаўныя і двухсастаўныя. Асабліва няясным і 
расплывістым з’яўляецца тут пытанне пра функцыю інфінітыва ў сказах з 
прэдыкатывамі тыпу Сядзець у хаце сумна і Сумна сядзець у хаце. Статус інфінітыва ў 
такіх сказах не зусім ясны. Ці з’яўляецца ён граматычным суб’ектам або аб’ектам, ці 
ён уваходзіць у выказнік? Гэтая няяснасць абумоўлена перш за ўсё распаўсюджаным у 
традыцыйнай рускай і беларускай граматыцы раздзяленнем аднасастаўных і 
двухсастаўных тыпаў сказа, якое нам здаецца некалькі адвольным. Двухсастаўныя 
сказы складаюцца з двух галоўных членаў – дзейніка і выказніка, а аднасастаўныя 
сказы маюць толькі адзін галоўны член, які называецца ні дзейнікам ні выказнікам. У 
залежнасці ад кваліфікацыі інфінітыўнага кампанента сказа як суб’екта ці аб’екта, ці 
часткі выказніка (зрэдку і як азначэння) вырашаецца пытанне пра прыналежнасць сказа 
да групы аднасастаўных або двухсастаўных, асабовых або безасабовых сказаў. 
У беларускай мове інфінітывы пры прэдыкатывах разглядаюцца хутчэй за ўсё ў 

складзе выказніка, і з гэтай прычыны ўсе сказы з такімі кампанентамі – значыць, з 
прэдыкатывам і інфінітывам – разглядаюцца, як было ўжо сказана вышэй, як 
аднасастаўныя безасабовыя. 
Сама класіфікацыя выказнікаў у беларускіх граматычных даследаваннях 
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непаслядоўная86, што абумоўлівае пэўную няяснасць наконт аднясення 
прэдыкатыўных канструкцый з інфінітывам у той ці іншы структруны тып выказніка. 
Сказы з прэдыкатывам і інфінітывам розныя лінгвісты ўключаюць у розныя 
структурныя тыпы выказніка. 
Наконт азначэння прыпрэдыкатыўных інфінітываў у сказах тыпу Сядзець у хаце 

сумна і Сумна сядзець у хаце як суб’ект ці аб’ект мы ў акадэмічных граматыках ніякіх 
вызначэнняў не знайшлі, але лічым магчымым, што такі падыход да аналізу 
прэдыкатыўных структур існуе і ў беларускай лінгвістыцы. Таму лічым мэтазгодным у 
гэтым пытанні зыходзіць з прац па рускай мове. Я. М. Галкіна-Федарук [1958, c. 296], 
да прыкладу, лічыць суб’ектам толькі прэпазіцыйны інфінітыў, напрыклад, у сказе 
Кататься весело. Ва ўсіх іншых выпадках яна разглядае інфінітыў як сінтаксічна 
залежны ад безасабовага прэдыкатыўнага слова. Гэта значыць, сказы тыпу 
Падарожнічаць прыемна; Сядзець у хаце сумна паводле яе меркавання будуць 
двухсастаўныя, а сказы тыпу Прыемна падарожнічаць; Сумна сядзець у хаце – 
аднасастаўныя бесасабовыя. Няцяжка заўважыць, што гэта некалькі пярэчыць 
агульнаму апісанню ў беларускай мове ўсіх сказаў з прэдыкатывамі як безасабовых. 
Можа, гэта і ёсць прычына таго, чаму ў беларускіх граматыках мы не знайшлі 
тлумачэння адносна функцыі інфінітыва ў дадзеных сказах, бо тады зрушылася б уся 
традыцыйная класіфікацыя сказаў з прэдыкатывамі ў рамках безасабовых. 
Некаторыя заходнееўрапейскія лінгвісты, як, напрыклад, Г. Цыбатаў [Zybatow 

1994] прапануюць разглядаць якасці суб’екта пры безасабовых прэдыкатывах усе 
інфінітывы, незалежна ад таго, ці яны знаходзяцца перад прэдыкатывам ці пасля яго. 
Гэта робіць усе сказы з прэдыкатывам і інфінітывам двухсастаўнымі, з чаго вынікае, 
што патрэбы ў класіфікацыі дадзеных сказаў як безасабовых ужо не было б. Ці, 
прынамсі, прыйшлося б вызначаць безасабовыя сказы зусім па-іншаму. 
Што тычыцца класіфікацыі прэдыкатываў, то і тут у традыцыйных граматыках 

існуе няяснасць і неадзінства ў поглядах. Акрамя таго, унутры адной класіфікацыйнай 
сістэмы часта выкарыстоўвюцца розныя класіфікацыйныя крытэрыі (часцей за ўсё 
змешваюць семантычныя і марфалагічныя крытэрыі дзялення). 

4. Рэзюме. Падсумоўваючы сказанае, можна сцвярджаць, што прэдыкатывы ў 
беларускай мове па-ранейшаму складаюць недакладна акрэсленую групу слоў не 
толькі ў дачыненні да іх аб’ёму, але і ў дачыненні да паслядоўнасці і дакладнасці іх 
апісання. Таму ў перспектыве трэба па-новаму акрэсліць клас прэдыкатываў, 
улічыўшы ўсе недахопы і непаслядоўнасці папярэдніх распрацовак, што мы і паставілі 
сабе за мэту для нашага навуковага даследавання. 
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Л. Жудро (Мінск, Беларусь) 
ДЗЕЯСЛОВЫ ДАПАМОГІ: АСАБЛІВАСЦІ ФУНКЦЫЯНАВАННЯ  

 І СПАЛУЧАЛЬНАСЦІ 
Група дзеясловаў дапамогі з’яўляецца цікавым аб’ектам даследавання як у плане 

выяўлення падабенстваў і адрозненняў ў семантыцы сваіх членаў, так і ў плане іх 
сінтаксічных паводзін на ўзроўні фарміруемых імі сказаў. 
У адпаведнасці з класіфікацыяй прэдыкатаў М.У.Всеваладавай гэта дзеясловы 

адносін (рэляцыйныя) [Всеволодова 2000, с. 136], у прыватнасці – дзеясловы 
сацыяльных адносін. 
Тыпавая семантыка прэдыкатаў дапамогі вызначаецца як 'дапамагаць каму-небудзь, 

чаму-небудзь у ажыццяўленні чаго-небудзь, аказваць падтрымку, садзейнічаць, 
спрыяць'. Да аналізуемых дзеясловаў адносяцца: апекаваць, вызваляць, выручаць, 
выслабаняць, дагаджаць, дапамагаць, жаніць, кансультаваць, падмацоўваць, 
падтрымліваць, памагаць, пасрэднічаць, пасярэднічаць, садзейнічаць, спрыяць, 
уладкоўваць, устройваць, шэфстваваць і іншыя [Толковый словарь русских глаголов 
1999, с. 629-630]. 
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Нягледзячы на семантычную блізкасць дзеясловаў дапамогі, кожны з іх мае свае 
асаблівасці ўжывання і спалучальнасці. Аднак на сённяшні дзень не існуе слоўнікаў, 
якія б адлюстроўвалі гэтыя асаблівасці. Ніжэй мы паспрабуем прадставіць вопыт 
аналізу дзеясловаў дапамогі, які ў далейшым дазволіць даць больш падрабязнае 
сінтаксічнае апісанне кожнага прэдыката вылучанай групы. 
Дэнататыўную структуру сказаў з дзеясловамі дапамогі можна прадставіць 

наступным чынам: СУБ’ЕКТ – ПРЭДЫКАТ ДАПАМОГІ – АБ’ЕКТ [Русские 
глагольные предложения 2002, с. 378]. Асноўнымі прэдыкатамі, што ўтвараюць 
інварыянтную для іншых дзеяслоўных прэдыкатаў дапамогі базавую мадэль, 
з’яўляюцца дзеясловы памагаць, дапамагаць. 
Базавая мадэль сказаў з дзеясловамі дапамогі мае тры лексічныя варыянты мадэлі, 

якія адлюстроўваюць наступныя тыпавыя сітуацыі (ТС): 
1. ТС-1 – 'сацыяльны інстытут, яго неадушаўлены прадстаўнік альбо чалавек 

дапамагаюць каму-небудзь, чаму-небудзь садзейнічаннем, падтрымкай, удзелам': 
Любы міжнародны абмен садзейнічае развіццю свабоды слова і адкрытага 
грамадства (Наша Ніва). 

2. ТС-2 – 'чалавек дапамагае каму-небудзь выйсці з цяжкага становішча': Калі іх 
прызначылі насіць цэглу наверх, дзяцюк не мог ужо выручаць сваю сяброўку, бо тут 
прыглядаліся майстры (Б. Прус); 

3. ТС-3 – 'чалавек дапамагае каму-небудзь у вырашэнні пытанняў, звязаных з 
працаўладкаваннем, жыллём, адпачынкам': ... жонка бургамістра Цішчанкі, 
замольваючы грахі свайго мужа, займалася дабрачыннасцю – апекавала сірот (І. 
Шамякін). 
Для адлюстравання ТС-1 ужываюцца наступныя прэдыкаты: спрыяць, 

падтрымліваць, падмацоўваць, садзейнічаць, дагаджаць і іншыя. У выніку аналізу 
фактычнага матэрыялу было выяўлена, што СУБ’ЕКТАМІ дапамогі пры дадзеных 
дзеясловах часцей за ўсе выступаюць сацыяльныя інстытуты, арганізацыі або 
абстрактныя з’явы, іх характарызуючыя, а АБ’ЕКТАМІ дапамогі з’яўляюцца 
юрыдычныя ці фізічныя асобы: Вядома, што Ліцэй падтрымлівае міжнародныя 
сувязі з сеткай каледжаў ва ўсім свеце (Наша Ніва); Прэса яму [дэпутату] не спрыяла, 
хутчэй наадварот (Наша Ніва). Аднак незаўсёды падтрымка або ўдзел прыносяць 
карысць, часам здараецца наадварот: Такая дзяржаўная палітыка садзейнічала 
зніжэнню культурнага патэнцыялу паселішчаў усходняга рэгіёна (Ю. Чантурыя); 
Пройдзе яшчэ год сто, і ваш народ знікне, растворыцца ў больш цывілізаваным. 
Гэтаму спрыяе палітыка ордэна (У. Арлоў). 
ТС-2 адлюстроўваецца дзеясловамі выручаць, вызваляць, выратоўваць, 

выслабаняць і іншымі. У якасці СУБ’ЕКТАЎ і АБ’ЕКТАЎ дапамогі ў сінтаксічных 
канструкцыях з дадзенымі прэдыкатамі ўжываюцца, як правіла, найменні фізічных 
асоб: Бацька й Мікола былі паўінвалідамі. Дзіва няма, што Янук стараўся выручаць іх 
пры цяжэйшых работах (К. Акула); Яна ўстала і загаварыла: Божа, які ты хворы! За 
што, за што гэта? Але я выратую цябе, я цябе выратую! (М. Булгакаў); Франка, 
стоячы перад ім, нахілілася амаль да зямлі, таксама як тады, калі ён з-пад арышту яе 
вызваліў, хуткім і нізкім паклонам (Э. Ажэшка). 
Для адлюстравання ТС-3 выкарыстоўваюцца прэдыкаты апекаваць, апекавацца, 

устройваць, уладкоўваць, шэфстваваць і іншыя. Яны характарызуюцца тым, што 
абазначаюць дзеянне СУБ’ЕКТА , які па сваім сацыяльным, маральным альбо 
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матэрыяльным статусе пераўзыходзіць АБ’ЕКТ і ў сувязі з гэтым можа аказваць яму 
дабрачынную дапамогу: І ён гатовы быў яе апекаваць, дапамагаць ёй у той пастцы, 
куды яе загнала вайна...(В. Быкаў); На гэты раз Косця і Генрых, якія добраахвотна 
шэфствавалі над Славікам, добра-такі намылілі карак яму (І. Шамякін). У якасці 
СУБ’ЕКТА і АБ’ЕКТА пры рэалізацыі гэтага варыянта мадэлі выступаюць фізічныя 
асобы: Апекаваў маладога Радзівіла рэктар гімназіі Адам Рэйнгольд (У. Чаропка); 
Марыя-Луіза магла адкрыць краму з хлопцам або з мужчынам, які старэйшы за яе. 
Многія такім чынам уладкоўваюць сваіх палюбоўніц (Б. Клавэль). 
Такім чынам, аналіз сінтаксічных канструкцый з дзеясловамі дапамогі паказаў, 

што: 
1. базавая мадэль сказаў з прэдыкатамі дапамогі прадстаўлена трыма лексічнымі 

варыянтамі; 
2. у залежнасці ад варыянта рэалізацыі мадэлі назіраюцца асаблівасці пры 

выражэнні СУБ’ЕКТА і АБ’ЕКТА адносін; 
3. выбар таго ці іншага дзеяслова дапамогі абумоўлены тыпавой сітуацыяй, якую ён 

адлюстроўвае, а таксама яго семантычнай структурай. 
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Толковый словарь русских глаголов: Идеографическое описание. Английские эквиваленты. 

Синонимы. Антонимы/ Под ред. проф. Л.Г.Бабенко. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 704 с. 
Беларуская палічка [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: www.knihi.com. – Дата доступу: 

10.11.2006. 

С. Кавалёнак (Мінск, Беларусь) 
УЗАЕМАСУВЯЗЬ ЗНАЧЭННЯЎ СПОСАБАЎ ДЗЕЯСЛОЎНАГА ДЗЕЯННЯ І 

КРАТНАСЦI/НЯКРАТНАСЦI Ў ДЗЕЯСЛОВАХ РУХУ  
 І ПЕРАМЯШЧЭННЯ 

Значэнне кратнасцi/някратнасцi звязана з працэснай характарыстыкай дзеяння і 
з’яўляецца рэлевантным для карэлятыўных пар дзеясловаў руху і перамяшчэння. 
А.А.Шахматаў звяртаўся да дзеясловаў руху і перамяшчэння ў сувязi з вучэннем аб 

трываннi. На падставе кратнасці/някратнасцi дзеяння ён вылучыў маторна-кратны і 
маторна-някратны падвiды незакончанага трывання ўнутры бiнарных дзеясловаў 
названай групы. Абодва дзеясловы кожнай пары маюць значэнне незакончанага 
трывання, але называюць дзеянне рознага тыпу. “Першы дзеяслоў з кожнай такой пары 
абазначае бесперапынны рух у адным напрамку і ў пэўны момант, а другi – 
бесперапынны рух, накiраваны ў розныя бакi, або перарывiсты рух у адным напрамку” 
[Шуба 1968, с.32-33].  
Дзеянне характарызуецца як кратнае, калi складаецца з паслядоўных адрэзкаў цi 

квантаў. Квант – мiнiмальная колькасць, на якую можа мяняцца дыскрэтная 
(перарывiстая) па сваёй прыродзе фiзiчная велiчыня (дзеянне, колькасць руху) 
[Словарь иностранных слов 1979, с. 228]. У тым выпадку, калi дзеянне ўяўляе сабой 
лiнейны, неперарывiсты рух, можна гаварыць пра яго някратнасць. 
Значэннi кратнасцi/някратнасцi рэалiзуюць прыкметы мнагаактнасцi/аднаактнасцi. 

Мнагаактнае дзеянне характарызуецца некаторай працягласцю, якая звязана з 
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неабмежаванай множнасцю элементаў (квантаў) дзеяння. Мнагаактнасць – гэта адзiны 
працэс, у якiм няма месца закончанасцi кожнага асобнага акта. Аднаактнае дзеянне 
адбываецца за адзiн прыём і характарызуецца нерасчлянёнай працягласцю. 
Асаблiвасцю бiнарных дзеясловаў руху і перамяшчэння з’яўляецца суадноснасць 

працэснага значэння мнагаактнасцi/аднаактнасцi, закладзенага ў семантыцы 
невытворнага слова, і акцыянальных прыкмет вядомых СДД. У вынiку аналiзу 
сутнасных характарыстык значэнняў СДД прыходзiм да высновы, што спосабы 
дзеяння падзяляюцца на маркiраваныя значэннем мнагаактнасцi ці аднаактнасцi і 
немаркiраваныя пэўным працэсным значэннем. На падставе гэтага дзеяслоўныя 
лексемы розных СДД можна размеркаваць па двух разрадах: маркіраваныя СДД і 
немаркіраваныя СДД.  

СДД, маркіраваныя значэннем мнагаактнасцi 
Дыскрэтнае (мнагаактнае) дзеянне дэталiзуюць наступныя акцыянальныя 

прыкметы:  
- распачынанне працяглага, неаднаразовага дзеяння (iнхаатыўная разнавiднасць 

пачынальнага падтыпу тэмпаральных СДД): бел. за-бегаць, уз-бегац-ца; рус. за-
ходить, за-бегать; 

- закончанасць мнагаактнага дзеяння, якое працягвалася пэўны значны прамежак 
часу (падоўжана-абмежавальная разнавiднасць абмежавальнага падтыпу тэмпаральных 
СДД): бел. пра-бегаць, пра-хадзiць; рус. про-ходить, про-бегать; 

- закончанасць працяглага дзеяння (фiнiтыўны падтып тэмпаральных СДД): бел. ад-
бегаць, ад-плаваць; рус. от-бегать, от-носить; 

- працягласць дзеяння, не абмежаванага часавай мяжой, з адценнем паўторнасцi 
(мнагакратны падтып колькасных СДД): бел. ездз-i-ць, папа-бегаць; рус. хаж-ива-ть, 
езд-и-ть; 

- нерэгулярная паўторнасць працягла-перарывiстага дзеяння, аслабленага ў сваiм 
праяўленнi (перарывiста-змякчальны падтып колькасных СДД): бел. на-язджаць; рус. 
по-хаж-ива-ть; 

- няспешнае распаўсюджванне дзеяння ў розных напрамках (працягла-
дыстрыбутыўны падтып колькасных СДД): бел. раз’-яздж-а-ць; рус. рас-хаж-ива-ть; 

- паўната, iнтэнсiўная завершанасць працяглага дзеяння (iнтэнсiўны падтып 
спецыяльна-вынiковых СДД): бел. да-бегац-ца, на-бегац-ца, раз’-ездзiць; рус. из-
бегать, у-бегать-ся;  

- давядзенне працяглага, дыскрэтнага дзеяння да канчатковай фазы (камплетыўны 
падтып спецыяльна-вынiковых СДД): бел. да-ездзiць, да-хадзiць; рус. до-ездить. 

СДД, маркіраваныя значэннем аднаактнасцi 
Значэнне аднаактнасцi дэталiзуюць прыкметы: 
- кароткачасовасць адзiнкавага дзеяння, дзе пачатак i працягласць успрымаюцца як 

цэлае (iнгрэсiўная разнавiднасць пачынальнага падтыпу тэмпаральных СДД): бел. па-
бегчы, па-гнаць; рус. по-йти, по-гнать; 

- iмгненнасць і кароткачасовасць дзеяння (аднакратны падтып колькасных СДД): 
бел. ех-а-ць; з-бегаць; рус. ех-а-ть, с-бегать; 

- кароткачасовасць і аслабленасць, непаўната дзеяння (змякчальны падтып 
колькасных СДД): бел. пад-бегчы, пад-iсцi; рус. под-бежать, надъ-ехать. 
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СДД, немаркіраваныя пэўным працэсным значэннем 
Як адзначалася вышэй, разрад немаркiраваных СДД складаюць дзеясловы, якія 

называюць дзеянне рознага тыпу. Так, семантычную структуру вызначаных дзеясловаў 
складаюць наступныя акцыянальныя прыкметы:  

- двухбаковае абмежаванне з адносна малой часавай дыстанцыяй лiнейнага цi 
перарывicтага дзеяння (памяншальна-абмежавальная разнавiднасць абмежавальнага 
падтыпу тэмпаральных СДД): бел. за-ехаць, пра-бегчы-ся, па-насiць; рус. по-носить, 
за-йти, про-бежать-ся; 

- пачарговы ахоп лiнейным цi перарывicтым дзеяннем некалькiх аб’ектаў цi 
суб’ектаў (дыстрыбутыўны падтып спецыяльна-вынiковых СДД): бел. па-разбягацца, 
аб-несцi; рус. пере-возить, раз-бежать-ся; 

- ахоп расчлянёным цi аднаактным дзеяннем рада аб’ектаў цi суб’ектаў з адценнем 
накаплення (накапляльна-сумарны падтып спецыяльна-вынiковых СДД): бел. з-бегчы-
ся, па-наехаць, на-прыбягаць; рус. на-ездить, вы-ходить, из-лазить. 
Такiм чынам, праведзенае даследаванне дзеясловаў руху і перамяшчэння з пазiцыi 

ўзаемасувязi значэнняў СДД і кратнасцi/някратнасцi расшырае нашы ўяўленні аб 
характары сiстэмных адносiн на ўзроўнi дзеяслоўнай семантыкi. 

Лiтаратура 
Словарь иностранных слов. – М.: ЮНИВЕС, 1996. - 832 с. 
Шуба, П.П. Дзеяслоў у беларускай мове. – Мiнск, 1968. - 84 с. 

Х. Клімава (Гомель, Беларусь) 
ПАРАЎНАЛЬНЫЯ КАНСТРУКЦЫІ “ЯК + НАЗОЎНІК”  

У ВЕРШАХ СЯРГЕЯ ГРАХОЎСКАГА 
Адным з найважнейшых прыёмаў стварэння мастацкага вобраза ў літаратуры, дзе 

слова набывае вельмі актыўны выяўленчы характар, выражае пэўнае пачуццё, 
эстэтычную ацэнку жыццёвай з’явы, з’яўляецца троп (ад грэч. tropos – паварот) 
[Ефімаў 1961, с. 99]. У аснове тропа ляжаць суадносіны дзвюх з’яў, дзе адна праз 
асобныя прыметы характарызуе другую. 
Параўнанне - своеасаблівы сродак мастацкай вобразнасці слова. Гэта самы 

распаўсюджаны троп ў славянскіх мовах. Паэты звяртаюцца да параўнання з мэтай 
стварыць па-мастацку дакладны малюнак і выявіць асабістыя эмацыянальныя адносіны 
да яго. 
Адной з найважнейшых прыкмет удалага параўнання з’яўляецца элемент 

нечаканасці, вынаходлівасці, навізны. У сувязі з гэтым кожны пісьменнік у сэнсе 
выкарыстання параўнанняў вельмі індывідуальны [Базыленка 1957, с. 491]. 
Параўнальныя канструкцыі – слова або словазлучэнне, якое раскрывае, удакладняе 

змест асобных слоў ці словазлучэнняў у сказе шляхам параўнання [Лазарук, Ленсу 
1983, с. 96]. 
Сярод усіх відаў параўнанняў, якія сустракаюцца ў вершаванай творчасці Сяргея 

Грахоўскага, самымі распаўсюджанымі з’яўляюцца канструкцыі, якія ўтвараюцца пры 
дапамозе злучнікаў ці злучальных слоў, т.зв. злучнікавыя параўнанні. Самая вялікая 
колькасць параўнанняў утворана пры дапамозе злучніка як. Такія канструкцыі 
выражаюць ў сказе параўнальныя адносіны і выступаюць у ролі розных яго членаў: А 
на пагорку дуб, як віцязь, / Бярозку белую абняў (“Блакітная птушка” – І, с. 353); Але 
радок, як спешную дэпешу, / Я не паслаць ў горы не магу (“Трапяткі радок” – ІІ, с. 7); 
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Да Полацка ўсяго гадзіна лёту, / І я ізноў спяшаюся туды, / Дзе воблакі, як першыя 
сумёты, / І, як аблокі, белыя сады (“Першы палёт” – І, с. 88) і іншыя. 
Параўнальныя спалучэнні слоў са злучнікам як замацавалі адну форму пазнання – 

параўнанне, якое носіць катэгарычны характар падабенства або адрознення. У 
параўнальных злучэннях з як звычайна супастаўляюцца блізкія, аднародныя з’явы, 
прадметы, дзеянні. Такія словазлучэнні выражаюць супастаўленне існуючых у 
рэчаіснасці прадметаў, з’яў на аснове катэгарычнага сцвярджэння аб іх падабенстве ці 
адрозненні. [Базыленка 1957, с. 128 - 129]. 
Канструкцыі “як + назоўнік” выкарыстоўваюцца часцей за ўсё з назоўнікамі у 

форме назоўнага склону адзіночнага або множнага ліку, таму што параўнанне двух 
прадметных паняццяў набывае паўнату пры тоеснасці, суаднесенасці іх выражэння: Па 
каліву складаю я / Да слова слова, як гасцінцы, / І багацею удвая (“Ашчаднасць” – І, с. 
216); І кроплі буйныя, як грыўні, / Заскачуць глуха па спіне (“Геолаг” – І, с. 122); І 
нечакана гора, як гара, / Твае прыцісне вузенькія плечы (“ *** Ты, мабыць, добра 
ведаешь сама...” – І, с. 106) і іншыя. 
Часта сустракаюцца і канструкцыі, дзе назоўнік можа мець пры сабе іншыя 

лексічныя адзінкі:  
1) прамыя ці ўскосныя дапаўненні: Ты неабходна, як глыток вады (“Смага” – І, с. 

257); І хвойка прабіваецца з зярняці, / Пушыстая, як рожкі ласяняці (“Кліча вясна” – І, 
с. 218); Люблю ўсе колеры жыцця, / Калі ўсміхаецца дзіця, / Калі, як маладосці сны, / 
Даходзяць галасы вясны (“Колеры жыцця” – ІІ, с.42); 

2) дапасаваныя ці недапасаваныя азначэнні: І сосны, як у сінім моры, / У месячным 
плылі святле (“Позняя радасць” – І, с. 214); Шумяць, шумяць, як ветразь неспакойны, / 
На лермантаўскай сцежцы вішнякі (“Вішні” – І, с.141); Як бацяны на доўгіх лапках, / 
Шпацыравалі спакваля / Гвардзейцы ў медзвядзіных шапках (”Чужая вясна” – І, с. 186); 

3) акалічнасці месца, часу: Другі [чалавек – Х.К.] збірае горы хлеба, / Шляхі 
пракладвае ў сусвет, / А падае, як зорка з неба, / І свеціцца нязгасны след (“ *** 
Кароткі век у чалавека” – І, с. 156); Але заўжды спявала звонка [жонка – Х.К.], Як 
салавей сярод зімы (“Бацькі і дзеці” – І, с. 91); І чырванеюць рукавічкі, / Як на світанні 
снегіры (“Лыжніца” – І, с. 204).  
Такія лескічныя адзінкі надаюць параўнанням больш эмацыянальнасці, 

вобразнасці, робяць вершаваны твор мілагучным, меладычным. 
Назоўнікі ў канструкцыях “ як + назоўнік” могуць быць выражаны і формай 

ускосных склонаў з прыназоўнікамі: Яго ж [дзікá – Х.К.] сабрат з лычом курпатым / 
Жыве і ў будні, як у святы (“Дзік” – ІІ, с. 12); А вецер, д’ябал паласаты, / І днём і 
ноччу, як з гарматы, / Збівае з ног і слепіць вочы... (“Іван ды Марья” – І, с. 264); Змоўк 
арган. / У балоннях мадонны, / Як са споведзі, моўчкі ідуць (“Арганны канцэрт у 
касцёле” – І, с. 185). 
Таксама у вершаваных творах Сяргея Грахоўскага прысутнічаюць фразеалагічныя 

словазлучэнні, якія складаюцца са злучніка як і назоўніка: Як з меха, сыпаліся тосты 
(“Прызнанне” – ІІ, с. 195); І кожны лаяўся, калі / Плот вырастаў, як з-пад зямлі 
(“Платы” – І, с. 103). У гэтых спалучэннях усе кампаненты цесна звязаны паміж сабой, 
і значэнне цэлага не вынікае са значэнняў асобных кампанентаў, а ўсё словазлучэнне 
ўспрымаецца як адно цэлае. 
У вершах сустракаецца і ампліфікацыя або нагнятанне параўнанняў з канструкцыяй 

“як + назоўнік”: Ён [Сяргей Мяржынскі – Х.К.] сустракаў яе [Лесю Украінку – Х.К.], 
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як шчасце, / Як паратунак, як жыццё (“Ростань на світанні” – ІІ, с. 177); Каб слухалі 
дзеці, як песню, як казку, / Пра подзвіг салдата... (“Вечны салдат” – І, с. 36); 
Сапраўдны друг, гадамі гартаваны, / Гатовы засланіць і памагчы, / Прыходзіць у бядзе 
неспадзявана, / Як хлеб, як соль, як вогнішча ўначы (“Шукаю сяброў” – І, с. 361). 
Гэтым прыёмам пісьменнік імкнецца ўздзейнічаць на чытача, перадаць свае 

пачуцці, перажыванні, падзяліцца тым, што ён адчуваў у момант напісання верша. Як 
заўважаецца, параўнанні пры ампліфікацыі раўназначныя паміж сабой, што дапамагае 
ўзмацніць уражанне ад прачытанага і робіць больш вобразна-эмацыянальным 
успрыманне тэксту. 
Сустракаюцца ў вершаваных творах С.Грахоўскага і такія параўнальныя 

канструкцыі, дзе назоўнік замяняецца субстантываваным прыметнікам, гэта значыць, 
прыметнікам, які перайшоў у назоўнік: А ты [сэрца – Х.К.], як той / Нязменны 
вартавы, / Гарачым токам / Стукалася ў жылы (“Размова з сэрцам” – І, с. 316); Хадзіў 
да рання па пакоі, / Стагнаў, як хворы і стары (“Пакутнік” – І, с. 363); І, як дазорныя, 
пільнуюць / Спакой світальныя арлы (“Арлы” – І, с. 22).  
Як бачым, субстантывацыя тут у асноўным няпоўная, таму што прыметнікі, якія 

перайшлі ў назоўнікі, захавалі за сабой магчымасць ужывацца і ў ролі прыметніка. 
Такім чынам, аналіз параўнальных канструкцый “як + назоўнік” дазваляе прыйсці 

да высновы, што параўнанне з’яўляецца неад’емнай часткай мастацка-вобразнай 
структуры вершаванай творчасці Сяргея Грахоўскага, дапамагае больш поўна, цэласна 
ахарактарызаваць прадмет, надаць яму маляўнічасць і прывабнасць. 
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У. Куліковіч (Мінск, Беларусь) 
ЖЫЦЦЁ, НЯЎЖО ТЫ МАСКАРАД УПЕРАМЕЖКУ З ВАДЭВІЛЯМІ? 

(ПЫТАЛЬНЫЯ СКАЗЫ Ў ЗБОРНІКУ В. МАКАРЭВІЧА “КВАДРАТУРА 
КРУГА”) 

Як вядома, паэтычныя творы часцей за ўсё адлюстроўваюць унутраны свет 
чалавека, яго думкі і пачуцці, якія ўзнікаюць у выніку тых ці іншых жыццёвых 
абставін. Верш валодае асобай сэнсавай структурай, ядром якой з’яўляецца момант 
усведамлення героем якой-небудзь з’явы, падзеі. Пытальныя сказы дапамагаюць у 
тэксце ўстанавіць пэўныя адносіны паміж лірычным героем і акаляючым яго светам.  
У паэзіі Васіля Макарэвіча яны валодаюць высокай частотнасцю ўжывання. Так, у 

зборніку “Квадратура круга”, які складаецца са 102 вершаў, можна выдзеліць дзве 
групы пытальных сказаў: пэўна-адрасаваныя (з асабовымі займеннікамі або 
звароткамі) і няпэўна-адрасаваныя (без абазначэння асобы). 
Пераважаюць у зборніку пытальныя сказы першай групы, якія ўключаюць пытанні 

да сябе, пытанні-звароткі да другіх асоб, пытанні ўвасабленні. 
Пытанні да сябе служаць для эмацыйна падкрэсленага самаўсведамлення, 

паказваюць настрой, перажыванні героя, абумоўленыя падзеямі 90-х гадоў ХХ ст. Ды 
гэта я пра што? Пакуль вірыць, / Імчыць жыццё шляхамі і дарогамі, – / Жывому пра 
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жывое гаварыць / І мучыцца жывых людзей трывогамі (С.6). Сцеле снег зіма дзеля 
начлегу. / Снег прадаць? Бярыце задарма (С.12). Падчас не раскрыць нават губ. / Не 
верачы д’яблу, ні Богу, / Няўжо гэта я душагуб, / Гатовы зарэзаць любога? (С.43). А 
сабой / Ахвяраваць ці трэба? (С.29) 
Пытанні-звароты да другіх асоб – гэта спроба разабрацца, у складаных пытаннях 

сучаснага жыцця, у тым, якімі мы сталі пасля дэмакратычных зменаў у грамадстве, 
што прынесла нам знакамітая “перабудова”: Чаму – хто скажа мне? – усё часцей / 
Успамінаць я стаў пра месца гэтае? (С.6) Калі ты душой занадта смелы, / Падавайся 
прама ў безнесмены. / Знаеш, што за сокал бізнесмен? (С.13) Гневацца / Ці шчыра 
ганарыцца? / На вакзалах гулкіх і ў партах / Пазнае савецкіх заграніца / Па залітых 
золатам ратах (С.19). А чым змаглі б сягоння мы / Перад вякамі пахваліцца? (С.21) Як 
радыёрупар наш ні бомкаў, / Як ні біў грымотна ў барабан, / Хіба дзеля нас не вылез 
бокам / У чалме аснежанай Афган? (С.25) Хіба для ваеннных не бяда? / Танкі бераглі ў 
часіну злую, / А цяпер упершыню, бадай, / Аўтаген іх кроіць і пілуе (С.30). Зноў прашу, / 
Хаця мы людзі розныя, / Хоць гара не сходзіцца з гарой, / Не цягніце Паўліка Марозава / 
У героі! / Хіба ён герой?! (С.27) Хіба не помніш, / Як падпольна слухаў / Ты па начах 
чужое / Бі-бі-сі? (С.34) А ці варта па замежжы сноўдаць, / Калі дома, як на небе, рай? 
(С. 60) Але чаму за трыдзевяць зямель / Мой сын павінен у задушшы / Парыцца?! 
(С.32) Баліць душа, / Смыліць за родны край: / Хто будзе вартаваць яго калдобіны? / 
Японскі – у спаднічцы – самурай / Ці афрыканец з дапатопнай доўбняю? (С.33) Чаго 
таіцца нам?! / Спакон вякоў / Далёка мы слылі / Царазабойцамі. (С.68) Ці ж не 
сплацілі мы / Жыццём свае даўгі? (С.212) 
Пытанні-ўвасабленні паказваюць клопат аўтара пра Беларусь, родную зямлю, 

жыццё. Менавіта да гэтых паняццяў часцей за ўсё звяртаецца з пытаннямі паэт: Дзе 
той камень, / Што служыў апораю, / Не даваў мурам тануць уніз? / Ён, сабор, над 
ямай, як над прорваю/ З безнадзейнай роспаччу павіс. (С.19) Штодня разбой, Штодня 
грабеж. / І не відно канца і краю... / За што няшчадна, Белавеж, / Бяздушны век цябе 
карае?... (С.22) Зямля пакутная і родная, / Як мог накаркаць чорны крук, / Што 
адышоў пад месца Лобнае / І запалярны нават круг? / (С.41) Жыццё, няўжо ты 
маскарад / Уперамежку з вадэвілямі? (С.52) Як жа мы знявечылі паўшар’е! / Дзе яна, 
карміліца ралля?!. (С.62) 
Такім чынам, пэўна-адрасаваныя пытальныя сказы ў паэзіі В. Макарэвіча 

раскрываюць пачуцці і адчуванні, характэрныя для чалавека, які жыве на мяжы ХХ і 
ХХІ стагоддзя. Пры дапамозе гэтых канструкцый часцей за ўсё выражаюцца сумненні, 
няўпэненасць, сорам, роздум, крыўда, расчараванне. У большасці вершаў гэтыя 
пытанні з’яўляюцца ядром, “цэментуюць” структурную і сэнсавую аснову твора. 

О. Лойко (Мінск, Беларусь) 
ПОБУДИТЕЛЬНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ 

КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ АПЕЛЛЯТИВНОСТИ  
 В ПРОПОВЕДИ 

В любом сообщении, считают специалисты, одной из основных функций речи 
является апеллятивность: говорящий хочет подвигнуть реципиента к определенному 
восприятию информации, к принятию определенной точки зрения относительно 
какого-либо объекта и/или совершению какого-либо действия [1, c.102]. Этой цели в 
тексте служат средства различных языковых уровней. Задачей данного исследования 
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стал анализ функционирования в одном из жанров религиозного дискурса − проповеди 
− средств грамматического уровня языка поля побудительной модальности. 
Сутью побудительной модальности является побуждение слушателя к 

поведенческой или речевой реакции в ответ на речевой стимул говорящего. 
Побудительная модальность является наряду с эпистемической (предположение) и 
аксиологической (оценка) одним из основных видов модальных отношений в каждом 
языке. Этот вид модальность не привязан жестко к одной грамматической форме или 
категории. Для выражения побудительной модальности язык использует различные 
языковые средства, образующие семантическое поле модальности. В него входят 
повелительное наклонение, обращения, вопросительные высказывания, модальные 
глаголы, побудительные перформативы и т.д. В данной части исследования мы 
концентрируем внимание на побудительном наклонении и его синонимах. 
Материалом для выполнения исследования послужили 10 видео- и аудиотекстов 

проповедей, произнесенных в Христианском центре Бухвег (Цюрих) в 2005-2006 годах 
объемом в 52 249 словоупотреблений (около 400 минут звучания). Запись была 
выполнена непосредственно во время богослужения, поэтому тексты содержат все 
особенности устной формы речи: синтаксис устного текста, его авторское членение, 
авторскую акцентуацию и т.д. 
Функция повелительного наклонения заключается в эксплицитном выражении воли 

говорящего и воздействии его на поведение слушателя [2, c.64-65]. Материал показал, 
что для этого используются как категоричные, так и смягченные формы императива: 

Lege nicht Dinge auf andere Menschen, für die Jesus bezahlt hat! (исп. 3)/ Не 
перекладывай на других то, за что заплатил Иисус. 

Wage etwas, schiebe nicht Dinge aus Angst vor dich her. (исп.3) / Решись хоть на что-
нибудь, не отталкивай проблемы из страха. 
Побуждение слушателя к восприятию информации в виде цитат из Библии в 

исследуемых текстах обычно происходит путем использования проповедником мягких 
форм побуждения, синонимичных императиву: модального глагола mögen в сочетании 
с побудительными перформативами einladen, bitten и т.д.: «Ich möchte ... einladen…» 
(«Я хотел(а) бы … пригласить…»). Варьируются в текстах и формы именования 
объектов апелляции: проповедник обращается к пастве, именуя ее Sie (Вы), но нередко 
он включает в этот круг и себя, сокращая тем самым дистанцию между собой и 
публикой: 

Und ich möchte uns einladen, dass wir doch den Text gemeinsam lesen.(исп. 1) / И я 
хотел бы пригласить всех нас к совместному прочтению текста. 

Ich möchte uns einladen unsere Bibel aufzuschlagen in Johannes, 1. (исп.7) / Я хотел бы 
пригласить всех нас раскрыть Библию на главе Иоанна, 1. 
Значительно большая степень настоятельности присутствует в высказываниях с 

истинным повелительным наклонением: это эксплицитный призыв к восприятию 
информации. Данные императивные конструкции имеют целью концентрацию 
внимание слушателя на последующем тексте: 

Höret des Herrn Wort! (исп. 1)/ Слушайте слово Господа! 
Hört einmal, wie die Heiden reagieren, wenn sie Gott im Menschen sehen... (исп.2) 

Только послушайте, как реагируют язычники, когда видят Бога в человеке… 
Чаще всего для этих целей используется глагол hören. В данном случае 

грамматическая форма (императив) превращает этот глагол в безусловный апеллятив, 
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то есть наблюдается взаимодействие лексического значения слова и его 
грамматической формы. 
Необходимо отметить, что более половины форм повелительного наклонения в 

текстах составляют формы глагола второго лица единственного числа и 
соответствующее притяжательные местоимения:  

Mach Disziplin zu deinem besten Freund! (исп.6) / Сделай дисциплину своим лучшим 
другом! 

Verschwinde mit deinen Lügen! (исп. 8) Исчезни со своей ложью! 
Такое обращение к слушателю создает эффект призыва непосредственно к 

каждому адресату независимо от его возраста и социального статуса. При этом данное 
обращение не воспринимается как фамильярное, так как оно повторяет систему 
обращений в текстах Библии. 
Особую разновидность побудительных высказываний составляют предложения с 

вводной императивной частью, содержащей глаголы тематической группы говорения и 
мышления: 

Aber frag dich mal: Wer hat dir die Gnade gegeben, hart arbeiten zu können? (исп.1) 
Однако спроси себя: кто милостиво сделал так, что ты можешь напряженно 
работать? 

Aber denke daran, auch das wurde dir gegeben. (исп. 1) Но подумай о том, что и это 
было тебе дано. 
И в данных примерах проявляется тесное взаимодействие семантики слов и 

грамматической формы. Данные конструкции обращают внимание слушателя на то, 
что проповедь подвигает не просто и не только на действие, а, прежде всего, на 
внутреннюю работу над собой: 
Около 30 % побудительных конструкций в исследуемом материале имеют форму 

повелительного наклонения с личной формой глагола второго лица множественного 
числа: обращение к общине в целом усиливает апеллятивное воздействие и в то же 
время сохраняет доверительность обращения: 

Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit.(исп.1) / Но 
сначала стремитесь к царству Господа и его справедливости. 

Sammelt euch Schätze im Himmel! (исп.4) / Собирайте богатство в небесном 
царстве! 
Усиление воздействия императивной конструкции на слушателя происходит при 

использовании во вводной части предложения ссылки на собственный авторитет, 
подчеркиваемый ударением и специфическим членением текста: 

´´´Darum |´´´sage |´´´ich |´´´euch, | ´´´Sorgt |´´´euch |´´´nicht! (исп.1) / ´´´Поэтому |´´´я 
| ´´´говорю | ´´´вам: |´´´не |´´´беспокойтесь! 
В исследуемых текстах в незначительном количестве (менее 15 %) оказались 

представленными императивные предложения с глаголом в первом лице 
множественного числа, типичные в целом для религиозных текстов:  

Tun wir es! (ипс.3) / Сделаем это! 
Überlegen wir uns einmal: Warum sammeln die Menschen Schätze auf Erden? (исп.1) / 

Давайте только задумаемся: почему человек собирает богатства в царстве земном? 
Schauen wir mal in diese Welt hinein! (исп.4) / Заглянем в этот мир! 
Спорадическими оказываются в проповеди формы повелительного наклонения для 

выражения условия, осложненные обещанием: 
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Lieber Mann! Liebe Frau! Komm zu Jesus, und du wirst heil! (исп.3) / Дорогой брат! 
Дорогая сестра! Приди к Иисусу, и исцелишься! 
В немецком языке значителен репертуар лексических средств выражения 

побудительной модальности, однако в анализируемых текстах используются, лишь 
немногие из них, это, прежде всего, разнообразные конструкции с модальными 
глаголами „müssen“ и „sollen“. 

Das wichtigste ist: Wir müssen Kind Gottes sein! (исп.4) / Самое важное: мы должны 
быть детьми Господа! 

Das Alte soll vergangen sein, du sollst zu einem neuen Leben durchdringen! (исп.3) / 
Старое должно уйти. Ты должен пробиться к новой жизни! 
Таким образом, исследование показывает, что используемые в текстах проповеди 

средства выражения побудительной модальности в проповеди разнообразны и 
различны по своим качественным и количественным характеристикам. Важнейшим из 
них является повелительное наклонение, выполняющее функцию апелляции как 
самостоятельно, так и в сочетании с лексической семантикой. Специфика 
использования данного грамматического индикатора апеллятивности в текстах 
проповеди заключается в преобладании форм второго лица единственного числа над 
другими формами, что создает атмосферу доверительности. Наряду с этим можно 
отметить и широкое использование в данном жанре текстов лексических синонимов 
императива - модальных глаголов „müssen“ и „sollen“. 
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С. Ніканенка (Мінск, Беларусь) 
ЗАЙМЕННІК Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ: СПРОБА АЎТАМАТЫЧНАГА 

ГРАМАТЫЧНАГА АНАЛІЗУ 
Сёння, у час, калі вакол нас так шмат інфармацыі, усё большую цікавасць 

набываюць прыкладные сферы лінгвістыкі. Аўтаматычны граматычны аналіз тэксту 
становіцца актуальным кірункам даследавання ва ўсіх мовах, у тым ліку і ў 
беларускай. Адной з праблем пры такім аналізе з’яўляецца займеннік. У сферы 
прыкладной лінгвістыкі займеннік выклікае цікавасць па наступных прычынах. Па-
першае, гэта закрыты клас слоў, які не папаўняецца новымі лексемамі, але гэтая пэўная 
колькасць займеннікаў выконвае анафарычную функцыю. Замяняючы ў кантэксце 
словы, займеннік адыгрывае вельмі важную сінтаксічную і стылістычную ролю: ён 
служыць сродкам сувязі слоў у тэксце і дапамагае пазбаўляцца таўталогіі. Па-другое, 
займеннік сам па сабе неінфарматыўны, ён толькі ўказвае на прадмет, асобу ці з’яву, не 
называючы іх. Гэта здольнасць вельмі часта выклікае цяжкасці і праблемы пры аналізе 
тэксту аўтаматычнай сістэмай. 
Пры вызначэнні граматычных харакратыстык мы сутыкаемся з праблемай аманіміі 

займенннікавых форм. Прыведзены ніжэй алгарытм вызначэння граматычных 
характарыстык займеннікаў улічвае гэтую асаблівасць і заснаваны на фармальным 
аналізе тэксту, на прынцыпе выключэння “непатрэбных” варыянтаў. Гэта тлумачыцца 
тым, што прынцыпы і прыёмы аўтаматычнага аналізу беларускага тэксту знаходзяцца 
ў пачатковай стадыі распрацоўкі. 
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Складаючы алгарытм граматычнага аналізу для аўтаматычнай сістэмы, на сённяшні 
дзень неабходна ўлічваць наступнае. 
Кожны дзеяслоў мае свае асаблівасці кіравання, якія выражаюцца ў семантыка-

сінтаксічных адносінах дзеяслоўных словазлучэнняў. Кожны дзеяслоў патрабуе 
пэўнага склона для залежнага слова, у якасці якога можа выступаць і займеннік. Пры 
аналізе тэксту аўтаматычная сістэма, зыходзячы з даных машыннага слоўніка 
дзеяслоўнага кіравання, вызначае склон займенніка, які знаходзіцца пры дзеяслове, ці 
адмаўляе некаторыя склоны, і пасля аналіз робіцца па іншым алгарытме. Разгледзім 
прыклады. 

Дзеці абавязаны клапаціцца пра бацькоў, а таксама пра асоб, якія іх замяняюць, і 
аказваць ім дапамогу [Канстытуцыя РБ 1994г]. 
Дзеяслоў ‘замяняць’ можа кіраваць вінавальным і творным склонамі: замяняць 

(каго? што?) кіраўніка, дэталь; (кім?чым?) чалавекам, словам. Займеннік ‘іх’ мае 
аманімічныя формы роднага, вінавальнага, меснага склонаў займенніка ‘яны’. Пры 
аналізе адкідваюцца формы роднага і меснага склонаў, бо дзеяслоў патрабуе выключна 
вінавальнага склона пасля сябе. 

Словы амерыканскага прэзідэнта Вільсана… свядомыя беларусы… зразумелі як 
маральны закон, які дазваляе ім будаваць на новым гістарычным грунце сваю 
нацыянальную культуру [М.Тычына 2000]. 
Дзеяслоў ‘дазваляць’ кіруе давальным і вінавальным склонамі: дазваляць 

(каму?чаму?) хлопцам, ветру; (што?) хваляванне. Займеннік ‘ім’ мае пяць 
аманімічных форм – формы творнага і меснага склонаў займеннікаў ‘ён’, ‘яно’ і форму 
давальнага склона займенніка ‘яны’. Пры аналізе вызначаецца адзіная патрэбная форма 
давальнага склона множнага ліку. 
Аналіз дзеяслоўнага кіравання ў беларускай мове быў зроблены некаторымі 

даследчыкамі і адлюстраваны ў навуковых працах. Напрыклад, праца Г.У. 
Арашонкавай, В.П. Лемцюговай “Кіраванне ў беларускай і рускай мовах: слоўнік-
даведнік”, Мн.: Вышэйшая школа, 1991г. На аснове такіх прац неабходна скласці 
машынны слоўнік, дзе былі б адлюстраваны найбольш частотныя (калі не ўсе) 
дзеясловы ў беларускай мове і асаблівасці іх кіравання. 
З другога боку, такая часціна мовы, як прыназоўнік, мае ў мове некаторыя 

асаблівасці спалучальнасці, “склонавай валентнасці”. Прыназоўнік з’яўляецца адным 
са сродкаў сувязі ў словазлучэнні і выразнікам склонавай формы назоўніка ці 
займенніка. Як правіла, кожны прыназоўнік у беларускай мове “замацаваны” за адным 
склонам, аднак існуе пэўная колькасць прыназоўнікаў, якія могуць патрабаваць пасля 
сябе формы розных склонаў. 
Пры аўтаматычным аналізе на падставе даных машыннага слоўніка спалучальнасці 

прыназоўнікаў вызначаецца склон займенніка, які знаходзіцца ў постпазіцыі 
прыназоўніка, ці адмаўляюцца некаторыя склоны, і затым аналіз робіцца па іншым 
алгарытме. Разгледзім прыклады. 

Канстытуцыя, законы аб унясенні ў яе змяненняў і дапаўненняў, аб увядзенні ў 
дзеянне Канстытуцыі і ўказаных законаў, акты аб тлумачэнні Канстытуцыі лічацца 
прынятымі, калі за іх прагаласавала не менш як дзве трэці ад выбраных дэпутатаў 
Вярхоўнага Савета [Канстытуцыя РБ 1994г]. 
Пры аналізе з трох аманімічных форм займенніка ‘іх’ выбіраецца форма 

вінавальнага склона, бо прыназоўнік ‘за’ патрабуе пасля сябе слова ў форме 
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вінавальнага ці творнага склонаў. Творны склон выключаецца: ‘іх’ не мае формы 
гэтага склона. 

Так, «новы», перавыхаваны Кравец, той самы чорнаўскі «трапятун», страціў сваю 
непаўторнасць, набыўшы хіба толькі нязвыклую для яго маўклівасць і спакой, больш 
падобныя на абыякавасць да людзей і жыцця [М.Тычына 2000]. 
Прыназоўнік ‘для’ спалучаецца са словамі толькі ў родным склоне. Займеннік ‘яго’ 

мае чатыры аманімічныя формы – роднага і меснага склонаў асабовых займеннікаў 
трэцяй асобы мужчынскага і ніякага роду. У гэтым выпадку адкідваюцца дзве формы 
вінавальнага склона займеннікаў ‘ён’, ‘яно’. Аналіз дзвюх астатніх займеннікавых 
форм праводзіцца па іншым алгарытме. 
У беларускай мове існуе не шмат прыназоўнікаў, якія спалучаюцца са словамі ў 

некалькіх склонах. Абапіраючыся на “Беларускую граматыку” 1986г. і “Кіраванне ў 
беларускай і рускай мовах: слоўнік-даведнік” Арашонкавай Г.У., Лемцюговай В.П., а 
таксама “Прыназоўнік у беларускай мове” Шубы П.П., мы склалі наступную табліцу 
прыназоўнікаў, якія спалучаюцца ў некалькіх склонах. 

Табліца 1. Спалучальнасць займеннікаў са склонамі 

Як бачна з табліцы, невялікая колькасць прыназоўнікаў (9) можа мець пасля сябе 
формы некалькіх склонаў. Большасць з іх можа спалучацца з назоўнікамі і 
займеннікамі ў двух склонах, толькі з, у, па могуць ужывацца з займеннікамі ў трох 
склонавых формах. Асобна трэба сказаць пра варыянтныя прыназоўнікі аб (аба), з (са), 
у (ва, ува), пад (пада). Пры выкарыстанні варыянта, абумоўленага фанетычнай 
валентнасцю на стыку слоў (аба, са, ва, ува, пада), займеннік ужываецца заўсёды ў 
форме аднаго склона: 

аба мне – толькі ў форме меснага склона (аб іх – вінавальны і месны склоны); 
са мной - толькі ў форме творнага склона (з цябе – родны склон); 
ва, ува мне - толькі ў форме меснага склона (у нас – родны і вінавальны склоны); 
пада мной - толькі ў форме творнага склона (пад іх – вінавальны склон). 
Астатнія прыназоўнікі “замацаваны” за пэўнымі склонамі, што дае нам падставу 

адносіць форму займенніка да склона, з якім спалучаецца прыназоўнік у прэпазіцыі 
гэтага займенніка. 
Вось як размеркаваліся прыназоўнікі па склонах: 
родны склон: ад, акрамя (акром), апрача (апроч), без, бліз, вакол (навокал, навакола, 

наўкола), да, для (дзеля), замест (заміж), звыш, з-за, з-пад, з-па-за, з-па-над, каля (ля), 
накшталт, наконт, сярод(пасярод); 

давальны склон: к (ка); 
вінавальны склон: цераз, паўз, пра, праз, скрозь; 
творны склон: над (нада), па-за, паміж, па-над, перад (перада, прада, прад); 

Прыназоўнік/ 
склон 

Родны Давальны Вінавальны Творны Месны 

Аб (аба)     +   + 
З (са) +   + +   
За     + +   
Між +     + + 
Паміж +     +   
На     +   + 
У (ў, ва, ува) +   +   + 
Па   + +   + 
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месны склон: пры. 
Такім чынам, для вызначэння граматычных характарыстык займеннікаў пры 

аўтаматычным аналізе неабходна скласці машынны слоўнік кіравання дзеясловаў і 
машынны слоўнік прыназоўнікавай спалучальнасці. Гэта дазволіць аўтаматычнай 
сістэме рабіць частковы сінтаксічны аналіз на ўзроўні словазлучэнняў і дасць 
магчымасць з даволі высокай доляй упэўненасці вызначаць граматычныя 
характарыстыкі займеннікавых форм. 
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А. Ольшевская (Мінск, Беларусь) 
НЕЕДИНСТВЕННОСТЬ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧЕСКОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ КАУЗАТИВНОСТИ  
В БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ  

В белорусской лингвистике такая глагольная категория как категория 
каузативности является недостаточно изученной. 
Поэтому цель нашего исследования – выявить возможности морфолого-

синтаксического оформления категории каузативности. Для достижения цели 
решались следующие задачи: систематизировать общепринятые способы выражения 
категории каузативности; привести примеры нерегулярного синтаксического 
оформления исследуемой категории. 
К числу каузативных принято относить глаголы, требующие винительного падежа 

со значением объекта, подвергающегося воздействию с целью внести изменения 
(гнуть, строить). «Каузативные глаголы обычно переходны» [Долинина 1991, с. 327]. 
Но переходные глаголы, не обозначающие изменения объекта (видеть, любить), не 
относятся к числу каузативных. Широкое понимание категории каузативности 
позволяет говорить о том, что существует ряд глаголов, у которых обозначение 
объекта действия включается в семантику глагола, в связи с чем, они не являются 
переходными (возвратные глаголы отелиться, бриться) [Чудинов 1981, с. 47-48]. 
«Переходность означает воздействие на предмет (часто его создание), не фиксирующее 
изменения внутреннего состояния объекта: Он написал письмо. Каузативность 
предполагает активизацию объекта, либо стимулирует изменение его свойств, качеств» 
[Долинина 1991, с. 327-328]. 
Так, к числу каузативных будем относить «глаголы со значением каузирующего 

физического или социального действия, направленного на другое лицо или предмет, в 
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результате чего последнее само совершает какое-либо действие, испытывает 
состояние, меняет качество» [Всеволодова 2000, c. 58]. 
Проблемы семантико-синтаксического описания белорусского языка интересовали 

ученых давно [Міхневіч 1976, Норман 1978], но начали активно разрабатываться с 
середины 90-х гг. ХХ века [Мартынов 2001, Рудэнка 2000]. 
Для исследования белорусских каузативных глаголов нами выбрано 

функционально-семантическое направление с опорой на понимание слова как знака. 
Методом сплошной выборки из Тлумачальнага слоўніка беларускай лiтаратурнай 

мовы (4 выданне, Мiнск, 2005. – далее ТСБЛМ) с помощью трансформационно-
объяснительной методики отобраны лексемы, для которых идентификатором является 
глагол абараняць/абараніць. ЛСГ защиты в белорусском языке составляет 9 глаголов: 
абараняцца/абараніцца ад каго-чаго, абараняць/абараніць каго-што, адбівацца/адбіцца 
ад каго-чаго, адстойваць/адстаяць каго-што, ахоўваць/ахаваць каго-што, 
выгароджваць/выгарадзіць каго (што), заступацца/заступіцца за каго-што, 
прыкрываць/прыкрыць каго-што, стаяць/пастаяць за каго-што. 
Каузативные глаголы абараняць (абараняць Радзіму), адстойваць (адстаяць мір на 

зямлi), ахоўваць (чыгунку ахоўвала узмоцненая варта), выгароджваць (выгароджваць 
сябра), прыкрываць (прыкрываць з аўтаматаў хвост калоны) (ТСБЛМ) составляют 
ядро ЛСГ защиты. Каузативная семантика (‘каузировать быть в безопасности’) 
оформляется регулярными для категории каузативности средствами. 
Группа формировалась на основе широкого понимания каузативности. Ее 

периферию составляют непереходные (абараняцца, адбівацца) и косвенно-переходные 
(заступацца, стаяць) глаголы. Глаголы имеют значение причины для совершения 
действия: (абараняцца, адбівацца, заступацца, стаяць – ‘побудить быть в 
безопасности’). 
Многие ученые [Мельчук, Падучева] не относят абараняцца, адбівацца, 

заступацца к каузативам, так как постфикс –ся (-цца) скорее является показателем 
некаузативных глаголов. Этот аффикс омонимичен и способен выражать различные 
грамматические значения. Глаголы абараняцца, адбівацца являются 
автокаузативными, основной признак которых - совпадение субъекта и объекта 
действия (бриться, одеваться) (Золотова 1973, 287). Идея каузации сохраняется, она 
направлена на объект, однореферентный субъекту [Долинина 1991, c. 333]. 
Глагол заступацца является каузативным. Субъект глагола заступацца каузирует 

объект испытать новое состояние (заступацца – ‘каузировать быть в безопасности’). 
Он не относится к классу автокаузативов, так как действия по защите субъект 
направляет на объект, а не на себя. ... Ганнін бацька, які, здавалася Васілю, цяпер не 
можа быць, каб не стаў заступацца за Карчоў... (БП). (В примерах сохраняется 
орфография оригинала). 
Данный подход позволяет говорить о том, что каузативная семантика глагола не 

обязательно выражается регулярными морфолого-синтаксическими средствами. На 
данном этапе развития белорусского языка существуют синонимические средства 
выражения каузативной семантики: каузативные глаголы, выражающиеся 
винительным беспредложным (абараняць, адстойваць, ахоўваць, выгароджваць, 
прыкрываць), глаголы, с компонентом ‘каузировать’ в семантической структуре, но их 
каузативное значение не выражается регулярными средствами (абараняцца, адбівацца, 
заступацца, стаяць). «Такой процесс в лингвистике называется варьированием. 
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Наличие синонимических (параллельных) средств выражения позволяет считать 
варьирование одним из основных процессов изменения языка» [Кодухов 1974, c. 186]. 
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М. Пашкевіч (Брэст, Беларусь) 
КАТЭГОРЫЯ СУБ'ЕКТЫЎНАЙ МАДАЛЬНАСЦІ 

Ў ЛІТАРАТУРАЗНАЎЧЫХ ПРАЦАХ 
Вядомы літаратуразнавец Уладзімір Гніламёдаў, разважаючы пра развіццё 

беларускай літаратуры пачатку 20-га стагоддзя, адзначае: “Перавага суб'ектыўна-
выяўленчага пачатку стымулявала інтэлектуальна-аналітычныя патэнцыі творчай 
індывідуальнасці, нараджала паэтаў яскравай формы, схільных да экспрэсіі, 
павышанай асацыятыўнасці, слоўнай гульні” [Гніламёдаў 1983, с. 41]. Як бачым, 
даследчык літаратуры падкрэслівае, што стварэнне высокамастацкіх тэкстаў, у 
прыватнасці паэтычных, немагчыма без выяўлення ў іх суб'ектыўнага 
светаўспрымання творцы, яго эмацыянальнага стану. Выказаны навукоўцам тэзіс ніяк 
не супярэчыць тэарэтычным палажэнням стылістыкі і толькі яшчэ раз пацвярджае 
думку пра тое, што ў мастацкім тэксце, як ні ў якім іншым, асабліва выразна 
выяўляецца індывідуальнасць аўтара. 
Аднак і самі літаратуразнаўцы, ацэньваючы асобны мастацкі твор пэўнага 

пісьменніка ці яго творчасць увогуле, не могуць абысціся без моўных сродкаў, якія 
прыкметна ўзмацняюць эмацыянальны план выказвання, надаючы такім чынам яму 
прыметы суб'ектыўнай мадальнасці. А гэта ўжо супярэчыць самой прыродзе 
навуковага маўлення, да якога належаць і тэксты літаратуразнаўчага зместу. 
Чым жа можна патлумачыць гэту супярэчнасць? Адказ на пастаўленае намі 

пытанне знаходзім у працы знакамітага рускага філосафа і публіцыста М.А. Бярдзяева, 
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які слушна заўважае, што пранікненне ў прадмет пазнання “мае больш эмацыянальны, 
чым інтэлектуальны характар” [Бердяев 2000, с. 260]. Адсюль вынікае, што ў працэсе 
асэнсавання чаго-небудзь мы не можам абысціся без выяўлення сваіх эмоцый. 
Пацвярджэннем таму з'яўляюцца і многія навуковыя тэксты. Сапраўды, эмацыянальны 
пачатак, які неад'емна звязаны з катэгорыяй суб'ектыўнай мадальнасці, у меншай ці 
большай ступені заўважаецца ў маўленні многіх навукоўцаў, у тым ліку і даследчыкаў 
літаратуры. Тым самым даволі часта парушаюцца стылістычныя нормы, згодна з якімі 
вызначальнымі рысамі навуковага стылю з’яўляюцца строгасць выкладу матэрыялу, 
аб'ектыўнасць і дакладнасць. Аднак гэтыя парушэнні, відавочна, лагічна абумоўленыя, 
бо “этыка творчасці адрозніваецца ад этыкі закона і нормы перш за ўсё тым, што для яе 
маральная задача ёсць непаўторна індывідуальная творчая задача” [Бердяев 2000, с. 
160].  
Суб'ектыўная мадальнасць мае шырокі спектр моўнага выражэння ў 

літаратуразнаўчых працах. Яна можа выяўляцца з дапамогай часціц, лексічных 
паўтораў, устаўных канструкцый, лексем з эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўкай. 
Мы ж засяродзім сваю ўвагу толькі на адным, але найбольш дзейсным сродку 
выражэння суб'ектыўнай мадальнасці ў літаратуразнаўчых тэкстах – пабочных словах. 
Увогуле для навуковага маўлення, да якога належаць і літаратуразнаўчыя тэксты, 

характэрна строгая арганізацыя сінтаксічных сродкаў, пры дапамозе якіх 
забяспечваецца дакладнае, лагічнае выражэнне складанай сістэмы паняццяў з “выразна 
акрэсленымі ўзаемаадносінамі паміж імі…” [Гвоздев 1965, с. 217]. Такім чынам, у 
навуковым стылі павінны выкарыстоўвацца тыя пабочныя словы, якія падкрэсліваюць 
паслядоўнасць выкладу матэрыялу, вызначаюць лагічную суадноснасць паміж 
асобнымі часткамі паведамлення.  
Тым не менш, як паказвае ўважлівы аналіз тэкстаў літаратуразнаўчага зместу, у 

працэсе асэнсавання пэўных гістарычных з’яў, якія непазбежна ўплываюць на 
творчасць пісьменніка, ацэнкі мастацкіх вартасцяў твора крытыкі не могуць абысціся 
без пабочных слоў з суб'ектыўна-ацэначным значэннем. Займаючы ў фразе 
сінтагматычна аўтаномную пазіцыю, у залежнасці ад маўленчага намеру аўтара 
пабочныя словы вар'іруюць яго адносіны да зместу паведамлення: выражаюць 
упэўненасць або няўпэненасць, згоду ці нязгоду, экспрэсіўную ацэнку.  
Каб пераканацца ў правільнасці выказанай думкі, звернемся да ілюстрацыйнага 

матэрыялу, узятага з літаратуразнаўчых прац У. Гніламёдава, В. Каваленкі, Я. Лецкі. 
Пабочныя словы як кваліфікацыйна-ацэначныя сінтаксічныя сродкі выражаць 

рознае значэнне ў літаратуразнаўчым тэксце. Умоўна іх можна падзяліць на тры 
асноўныя групы: 1) з гіпатэтычным значэннем, якія паказваюць на магчымасць 
праяўлення чаго-небудзь; 2) са сцвярджальным значэннем, якія паказваюць на 
адназначнасць выказанай думкі; 3) з абагульняльна-ацэначным ці абагульняльна-
ўдакладняльным значэннем.  
У нас няма магчымасці ахарактарызаваць кожную з названых груп слоў, таму 

абмяжуемся аналізам толькі тых пабочных моўных кампанентаў, якія адносяцца да 
першай групы.  
Значную групу ў літаратуразнаўчых працах складаюць пабочныя словы, якія 

паказваюць на няўпэўненасць у тым, пра што піша даследчык. У межах гэтай групы 
можна вылучыць такія пабочныя кампаненты, як відаць, мабыць, магчыма, можа, 
здаецца, напрыклад: Відаць, асабліва садзейнічаў разняволенню і развіццю аўтарскага 
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“я” ў творах Ф. Багушэвіча роздум над яго місіяй песняра – тэма паэта і паэзіі, яе 
грамадскага прызначэння (“Мая дудка”, “Смык”) [Гніламёдаў 1983, с. 26]; 
Падсвядомая засяроджанасць на непатрэбных дробязях і ёсць, мабыць, у творах І. 
Пташнікава сродак раскрыцця псіхалагічна-эмацыянальнага стану чалавека на вайне 
[Каваленка 1979, с. 18]; Магчыма, напісанне “Двух злотых”, знаёмства з вельмі 
цікавым і значным матэрыялам якраз і падштурхнула празаіка да стварэння раманаў, 
з'явілася тымі зярнятамі-спарышамі, з якіх выкаласіліся “Чужая бацькаўшчына” і 
“Год нулявы” [Лецка 1985, с. 79].  
Да першай групы таксама адносіцца рэдкаўжывальнае ў літаратуразнаўчых тэкстах 

пабочнае слова мусіць, якое мае адценне гутарковасці: Дзіўна і ў той жа час 
заканамерна, што пахі палявых траў, іх фарбы, хараство навакольнага свету 
прыроды тут [у апавяданні “Млечны шлях”] мала цікавяць В. Адамчыка. І справа, 
мусіць, не ў тым, што, скажам, стэп не такі багаты на адценні, як лугі і лясы 
Беларусі, а ў тым, што гэта зямля, гэты пейзаж не запалі ў сэрца мастака [Лецка 
1985, с. 17]. 
У прыведзеных ілюстрацыях пабочныя словы паказваюць на гіпатэтычнасць 

меркавання даследчыкаў і як бы даюць чытачу магчымасць пагаджацца ці не 
пагаджацца з выказанай думкай. 
Такім чынам, як паказваюць праведзеныя намі лінгвістычныя назіранні над 

асаблівасцямі моўнага афармлення, у прыватнасці ўжывання пабочных слоў, 
літаратуразнаўчых тэкстаў катэгорыя суб'ектыўнай мадальнасці з’яўляецца неад'емным 
кампанентам пісьмовага маўлення навукоўцаў-літаратуразнаўцаў. 
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А. Пісарэнка (Мінск, Беларусь) 
ПРЫМЕТНІКІ З ПАВЕЛІЧАЛЬНА-ЎЗМАЦНЯЛЬНЫМІ ФАРМАНТАМІ ЯК 

РЭДКАСНЫ ЭКСПРЭСІЎНЫ СРОДАК  
У МОВЕ ПЕСЕННАГА ФАЛЬКЛОРУ 

Песня як адзін з фальклорных жанраў узнікла ў глыбокай старажытнасці. Яна 
суправаджала чалавека, адлюстроўваючы ў разнастайных паэтычных вобразах яго 
побыт, мараль, пачуцці. Усе найважнейшыя падзеі ў жыцці чалавека знайшлі сваё 
адлюстраванне ў песнях. “Народнапесенная паэтыка выпрацавала за доўгія стагоддзі 
многа спосабаў выяўлення чалавечых дум і пачуццяў у слове. У слове звычайным і ў 
той жа час – незвычайным, таму што яно асобым чынам счэплена з іншымі словамі і 
надзелена асобым зместам” [Гілевіч 1976, с. 13]. Адным са спосабаў перадачы 
пачуццяў, эмоцый у мове з’яўляюцца словы з суфіксамі суб’ектыўнай ацэнкі. Паколькі, 
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з аднаго боку, афектыўная мова – гэта лепшы спосаб пераканаць сваёй думкай 
субяседніка, а з другога – мовай чалавек сцвярджае і самога сябе. 
Прыметнікавыя формы з павелічальна-ўзмацняльнымі суфіксамі, у параўнанні з 

памяншальна-ласкальнымі формамі, у мове беларускага песеннага фальклору 
рэдкасныя і адзінкавыя.У першую чаргу гэта – утварэнні з суфіксам -ушч-/-юшч-: 
касавушчы, парыпушчы, рыпушчы, нелавушчы, неасядлушчы, кіпушчы/кіпюшчы, 
гібушчы, зіюшчы, крапушчы, гарушчы, жывушчы, балюшчы, разазлюшчы, 
прападушчы, макрушчы і інш. 
Існуе некалькі поглядаў на ўтварэнне такіх экспрэсіўных прыметнікаў. Так, адны 

даследчыкі рускага мовазнаўства лічаць, што “по своему происхождению 
увеличительный суффикс прилагательных -ущ-/ющ- восходит к суффиксам 
действительных причастий настоящего времени, который рассматривается как 
наследие старославянского языка”[Карабань 1958,с.260]. На думку ж А.І.Сабалеўскага, 
павелічальны суфікс -ущ-/-ющ- не мае сувязі з суфіксамі дзеепрыметнікаў 
[Соболевский 1911, с 441]. 
С.П.Абнорскі адзначыў, што “...этот словообразовательный элемент –ущ-, -ющ- 

проник (книжным путем) и в народный язык. Только здесь, в отличие от литературного 
языка, не привилось глагольное значение к образованиям с этими суффиксами» 
[Обнорский, с. 78]. Даследчык звяртае ўвагу, што ў жывой народнай мове і 
аддзеяслоўныя ўтварэнні з суфіксам -ющ-, якімі, напрыклад, з’яўляюцца словы 
завидущий, загребущий, таксама як і словы тыпу большущий, злющий, з’яўляюцца 
прыметнікамі. 
Некаторыя лінгвісты прытрымліваюцца думкі, што павелічальна-ўзмацняльнае 

значэнне прыметнікі на -ущий/-ющий атрымалі пад уплывам павелічальных 
назоўнікаў, якія маюць у сваёй аснове суфікс -ищ- (ручища, домище) [Виноградов 
1981, с. 204]. 
Мы прытрымліваемся традыцыйнай думкі адносна паходжання такіх суфіксаў: 

лічым іх дзеепрыметнікавымі. Формы гібушчы, болюшчы, кіпушчы і падобныя да іх 
паходжаннем дзеепрыметнікі, якія з цягам часу ад’ектываваліся. Сталая прымета, 
захаваўшы ў сваім значэнні адценні прыметы, набытай у выніку пэўнага дзеяння, мае 
значэнне павялічанай меры якасці: тое, што з’яўляецца ў выніку дзеяння, як вядома, 
можа мець патэнцыяльную сэнсавую аснову для ўспрыняцця прыметы, якая можа 
быць большай у залежнасці ад інтэнсіўнасці дзеяння: раны, якія моцна баляць, – 
балюшчыя (Там уланік ляжыць, Раны свае балюшчыя Пераверчывае)(Б, ІІ., с. 284). 
Сапраўды, суфікс –ушч-/-юшч- надае ўтварэнням значэнне ўзмацнення 

безадноснай якасці прадмета: У крынічанькі вадзічанька Кіпюшчая, гарушчая (С-Б., с. 
250); Ой, ты, кладачка, да гібушчая, ты не гніся пада мной (РП., с. 92). 
Натуральна і зразумела, што суфікс -ушч-/-юшч- уплывае і на дэтанат, і на канатат 

прыметнікаў. Але тыя эмацыянальныя адценні, якія ён надае, можна вызначыць толькі 
ва ўмовах шырокага кантэксту, бо ацэнка не ў фарманце, а ў самім змесце асновы: Ты, 
свякруха мая, Разазлюшчая змяя (Б, І., с. 591); Дзверы нашы парыпушчыя, Вокны 
нашы касавушчыя (ВП, І., с. 127); Ой, харошы наш малады, харошы, На ўсю свадзьбу 
наш малады дарожжы: На ём пярсцёнкі зіюшчыя, на ём камашы рыпушчыя (ВП, 
ІV., с. 288). 
Як відаць, ступень якасці ў такіх формах, як і ў “чыстых” прыметніках, можа 

ўзмацняцца за кошт прыстаўкі: разазлюшчая.  
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Моўныя факты беларускіх народных песень пераконваюць, што асноўнае значэнне, 
якое надае суфікс –ушч-/-юшч-, – гэта павышэнне меры якасці, інтэнсіўнасці прыметы 
па дзеянні87. 
Беларуская мова мае вялікую колькасць суфіксаў, у спалучэнні з якімі ўтваральная 

аснова прыметніка набывае павелічальна-ўзмацняльнае значэнне. Гэта – -ізн-, -озн-, -
ізарн-, -ізман-, -іразн-, -енн-. Аднак пры даследаванні мовы беларускіх народных 
песень мы знайшлі толькі адно ўтварэнне такога характару: вялізны.  
Суфікс -ізн- далучаецца да асновы прыметніка вялікі і надае ёй павелічальна-

ўзмацняльнае значэнне. Такая форма слова і забяспечвае таксама экспрэсіўнасць 
песеннага радка, паколькі мае ярка выражаны ацэначны характар: Бадай табе, 
дзевачка, сава вочы выдрала: Якога ты сабе хлопчыка выбрала? З тоўстымі губамі, З 
вялізнымі зубамі, Як табе абняцца Да й пацалавацца? (ЛБВ., с. 368). 
Відавочна, што ідэйна-эмацыянальны змест некаторых песень патрабуе адпаведных 

формаў прыметнікаў з большай ступенню ацэначнасці, да якіх і адносяцца формы з 
павелічальна-ўзмацняльным значэннем. Так, напрыклад, у сацыяльна-бытавых песнях 
экспрэсіўныя словаформы макрушчая (росачка), жывушчая (душа), прападушчая 
(доля), кіпушчая (раса) і інш. перадаюць трагізм сітуацыі – жанчына не дачакалася з 
вайны мужа-гаспадара, бацьку дзяцей: Бітым шляхам мужы едуць, А майго мужа каня 
вядуць. Вядуць каня на рамені, Бяруць косу на камені. Росачка ж мая макрушчая. 
Душа ж мая жывушчая (СПБ., с. 164); Левай ручкай мілы да расіцу рве. Расіцу рве. 
Да к сэрцу кладзе: - Раса ж мая, ты, кіпушчая, Раса мая, да Ты кіпушчая, Доля мая 
прападушчая (СПБ., с. 217). 
Кваліфікуючы прыведзеныя экспрэсіўныя ўтварэнні як рэдкасныя народна-

паэтычныя эпітэты, можна сцвярджаць, што яны з’яўляюцца адным з самых цікавых 
моўных фактаў у песенным радку. З іх дапамогай перадаецца найвышэйшая ступень 
праяўлення такіх негатыўных эмоцый чалавека, як боль, роспач, адчай. Толькі 
прыметнік-эпітэт з фармантам -ізн- (вялізны) у кантэксце вясельнай песні наадварот 
стварае жартаўліва-камічны эфект, забяспечвае адпаведную ацэнку-характарыстыку 
вобраза жаніха, перадае атмасферу свята. 
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Л. Прозарава (Мазыр, Беларусь) 
ТЭКСТЫ-ЎВАСАБЛЕННІ Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ 

У сучаснай лінгвістычнай навуцы значная роля адводзіцца функцыянальнаму 
аспекту вывучэння мовы. У сувязі з гэтым належная ўвага надаецца моўным 
выяўленча-вобразным сродкам, або тропам. 
Адным з самых выразных тропаў у сучаснай беларускай паэзіі з’яўляецца 

ўвасабленне (прозапапея, ад грэч. рrosopon – твар і poieo – раблю), якое заснавана на 
перанясенні чалавечых рыс ці ўвогуле рыс жывых істот на неадушаўлёныя прадметы і 
з’явы. Вытокі ўвасабленняў бяруць свой пачатак яшчэ ў вуснай народнай творчасці. 
Сучасныя мастакі слова зрабілі ўвасабленне важнейшым сродкам вобразнага маўлення. 
Але галоўнае не вызначэнне, а разуменне ролі ўвасаблення ў паэтычным творы. 
Увасабленне, як мастацкі троп, разглядаецца па-рознаму. “У публікацыях, звязаных 

з выпрацоўкай рэестра трапеічных пераўтварэнняў, увасабленню адводзіцца пераважна 
роля дыферэнцыяльнай прыкметы метафары… Метафарычнае слова мае дэнатат, які 
абазначаецца іншым словам, увасабленне ж выражаецца словам, якое называе той жа 
дэнатат” [Григорьев 1973, с. 116]. У апошні час у лінгвістычнай літаратуры ўсё часцей 
узнікае пытанне аб размежаванні метафары і ўвасаблення. Увасабленне, як і метафара, 
пачынае разглядацца як спосаб уяўлення мастацкай рэальнасці, спосаб яе арганізацыі ў 
суадносінах з прынцыпам фіктыўнасці [Некрасова 1989]. “Дж.Ланкофф і М.Джонсан 
называюць увасабленне самай звычайнай анталагічнай метафарай. Увасабленне 
дапамагае пераасэнсаваць рознабаковы багаты вопыт дзеяння з прадметамі і іншымі 
неадушаўлёнымі істотамі ў тэрмінах чалавечых матывацый, характарыстык і 
дзейнасцей” [Крюкова 2000, с.51]. 
Увасабленне можа мець лакальны характар або выконваць ролю асобнага тропа ў 

тэксце. Яно можа таксама выходзіць на ўзровень тэкставага фрагмента. Але ў сучаснай 
беларускай паэзіі нямала і такіх прыкладаў, калі прыём увасаблення можа 
функцыяніраваць у якасці структурна-сэнсавай асновы, спосаба пабудовы цэлых 
паэтычных тэкстаў. У гэтым выпадку можна гаварыць пра ўласна тэкстаўтваральную 
функцыю тропа, якая прыводзіць да з’яўлення тэкстаў , межы якіх супадаюць з межамі 
тропа. У адносінах да такіх паэтычных тэкстаў сучаснымі даследчыкамі (Іванюк Б.П., 
Новікава М.Л., Рэвуцкі А.І., Кураш С.Б.) прыняты тэрмін “тэкст-троп”. Услед за гэтымі 
даследчыкамі крытэрыямі тропавасці тэкстаў мы лічым такія, як: 1) суаднесенасць 
тэкставага дасігната (бінарнай структуры, якая ўключае тэкставы рэферэнтар і 
тэкставы прэдыкатар з тропам адной з разнавіднасцей); 2) уключэнне элементаў 
тэкстаўтваральнага тропа ў кампазіцыйную і структурна-сэнсавую структуру тэксту 
(Кураш С.Б.). 
Мэта нашага даследавання – вызначыць асноўныя мадэлі ўвасабленняў на ўзроўні 

тэкстаў. Матэрыялам для аналізу будуць адпаведныя тропу ўвасаблення тэкставыя 
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дасігнаты, гэта значыць, сціснутыя фармулёўкі сэнсавага зместу тэксту, што маюць 
бінарную структуру, у якую ўваходзіць тэкставы рэферэнтар (Р) і тэкставы прэдыкатар 
(П). Калі рэферэнтар азначае нешта “нежывое”, а прэдыкатар “жывое”, то гэта і будзе 
падставай для абазначэння такога тэксту, як тэксту-ўвасаблення.  
Аналіз твораў сучасных беларускіх паэтаў (Р.Барадуліна, П.Панчанкі, А.Пысіна) 

паказаў, што з усёй колькасці трапеічных тэкстаў пераважную большасць складаюць 
тэксты-ўвасабленні, якія суадносяцца з мадэллю “прырода – жывая істота”.  
Дадзеная вялікая парадыгма ўключае ў сябе шэраг малых парадыгм, якія 

адрозніваюцца па леваму элементу. У іх ліку – мадэлі: “з’ява прыроды – жывая 
істота”, “нябеснае свяціла – жывая істота”, “расліна – жывая істота“: 

• “з’ява прыроды – жывая істота”. У левы элемент дадзенай парадыгмы ў 
большасці выпадкаў уваходзяць:  
а) лексемы звязаныя са з’явамі воднай стыхіі (вада, хваля, возера, рака, ручай, 

мора): напрыклад, у вершы Рыгора Барадуліна “Прысвячэнне” ў ролі тэкставага 
рэферэнтара выступае слова вада, а ў ролі суб’екта параўнання слова дзяўчына. Так, 
вада характарызуецца, як паслушніца Хрыстова, якая ідзе ў свет [Барадулін 1993, с. 
332]. У вершы “Вада” Аляксея Пысіна вада выступае, як цыганская радня. У гэтага ж 
аўтара мы знаходзім упадабненне вады зверу [Пысін 1976, с. 76]; 
б) лексемы, якія абазначаюць атмасферныя з’явы, часавы прамежак (вецер, воблака, 

мароз, зара, усход, гром, хмара, навальніца, спёка, раніца, вечар). У якасці прыкладаў 
можна прывесці вершы Рыгора Барадуліна “Спякота”, дзе навальніца ўпадабняецца 
мядзведзю [Барадулін 1984, т. 1, с. 286]; “Малады верш”, дзе вечар выступае ў ролі 
электраманцёра [Барадулін 1980, с. 91]; у вершы “Раніца” раніца ўпадабняецца 
дзяўчыне [Барадулін 1984, т. 1, с. 66]; 

• “нябеснае свяціла (сонца, поўня, месяц, зорка) – жывая істота”. Прыкладам 
дадзенай мадэлі можа служыць верш “Як над Вязынкай поўня ўдавее…”, дзе поўня 
выступае ў ролі ўдавы [Барадулін 1984, т. 1, с. 308]; у творы “Чуйна спіць ваколле…” 
поўня як даярка, якая доіць карову [Барадулін 1993, с. 7]; 

•  “расліна – жывая істота“. У творах сучасных беларускіх паэтаў дадзеная 
парадыгма займае значнае месца. Найбольш распаўсюджанымі апорнымі элементамі 
з’яўляюцца паняцці, якія абазначаюць:  
а) назвы дрэў (бяроза, асіна, дуб, яліна…). Напрыклад, у вершы А. Пысіна “І чаму 

не ў пашане асіна?” асіна – дзеўка-векавуха [Пысін 1976, с. 18]; у вершы П. Панчанкі 
“Сустрэча з бярозай” бяроза ўпадабняецца дзяўчыне [Панчанка 1981, т. 1, с. 281], а ў 
творы Р. Барадуліна “Матчыны песні” бяроза – удава [Барадулін 1984, т. 1, с. 237]; 
б) назвы кветак, траў. Так, у вершы Р. Барадуліна “Мох” моху прыпісваюцца якасці 

абаронца [Барадулін 1993, с. 8], крапіве ў вершы “Крапіва” – удавы [Барадулін 1984, 
т.1, с. 376]. 
Прыкметную і дастаткова самастойную парадыгму ўтвараюць увасабленні, якія 

адпавядаюць мадэлі “пачуцці – жывая істота”. У вершы Р.Барадуліна“І ў будзень, і ў 
свята прыйдзе…” крыўда выступае з патрабаваннямі і чакае адплаты [Барадулін 1980, 
с. 35]. 
Усе метафарычныя вобразы, якія ўключаны ў дадзеныя парадыгмы, ствараюць 

эфект увасаблення, іншымі словамі – персаніфікацыі з'яў прыроды і чалавечых 
пачуццяў. У адных выпадках прыродныя з'явы "ачалавечваюцца", у іншых – іх 
персаніфікацыя аказваецца мала прыкметнай. 
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Ва ўсіх адзначаных прыкладах прасочваецца дыферэнцыяцыя з боку суб’екта 
параўнання. У ролі элементаў, якія параўноўваюцца, часцей за ўсё выступаюць словы 
, што называюць асоб жаночага полу (дзяўчына, удава, даярка, радня). У меншай 
ступені прадстаўлены тэксты, дзе “нежывыя” прадметы, з’явы параўноўваюцца са 
звярамі, што можна аднесці да ўвасаблення толькі ўмоўна. 
Звернемся цяпер да пытання адпаведнасці тэкстаў-увасабленняў тыповым мадэлям 

сэнсавага разгортвання тэксту. Як вядома, такіх мадэлей даследчыкі вылучаюць ад 
трох да чатырох. Напрыклад, у працах А.І. Рэвуцкага апісаны чатыры мадэлі: “дрэва”, 
“дрэва наадварот”, “лесвіца” і “ланцужок”. 
Даследаваны матэрыял паказаў, што сярод такіх тэкстаў-увасабленняў часцей за 

ўсё сустракаюцца тыя, якія адпавядаюць схеме “дрэва”, інакш кажучы, адной і той жа 
тэме або прадмету, аб якім ідзе гаворка, паслядоўна прыпісваюцца розныя прэдыкаты. 
Напрыклад, у вершы Аляксея Пысіна “Прырода – скульптар…” прырода выступае ў 
ролі скульптара і робіць ўсё тое, што мае нейкае дачыненне да яго працы: лепіць, 
кідае, замешвае, бярэ месіва ў кулак, камечыць, журыцца [Пысін 1976, с. 76]. Па гэтай 
жа схеме пабудаваны вершы “І чаму не ў пашане асіна?”, “Аб чым гамоніць з берагам 
вада…” А. Пысіна, “Сустрэча з бярозай” П. Панчанкі. Да схемы “дрэва” набліжаецца 
верш Р. Барадуліна. “І ў будзень, і ў свята прыйдзе…”. 
Некаторыя вершы адпавядаюць схеме “лесвіцы”, калі некалькім са слоў-паняццяў 

паслядоўна прыпісваюцца розныя прэдыкаты. Па гэтай схеме пабудаваны многія 
тэксты-апісанні. Напрыклад, у вершы Р. Барадуліна “Спякота” такая прыродная з’ява, 
як навальніца падаецца праз падтэмы, кожнай з якіх адпавядае свой прэдыкат: гром 
злуецца на дзень прапашчы, хмары не ўзялі з азёр ясака…З гэтай жа схемай 
суадносяцца і такія вершы, як “Чуйна спіць ваколле” Р. Барадуліна, “Красавіцкія 
навальніцы”, “Выязджалі лесарубы” П. Панчанкі.  
Значна ў меншай ступені прадстаўлены тэксты, якія адпавядаюць мадэлям “дрэва 

наадварот” і “ланцужок”. 
Такім чынам, даследаваны матэрыял дазваляе нам зрабіць наступныя вывады: сярод 

трапеічных твораў сучасных беларускіх паэтаў (А. Пысіна, Р. Барадуліна, П. Панчанкі) 
вялікую частку складаюць тэксты-ўвасабленні, што суадносяцца з мадэлямі “з’ява 
прыроды – жывая істота”; “нябеснае свяціла – жывая істота”, “расліна – жывая 
істота“; з боку сэнсавага разгортвання значная колькасць тэкстаў-увасабленняў 
адпавядае схемам паралельнага разгортвання, у прыватнасці такім, як “дрэва” і 
“лесвіца”. 
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П. Рааго (Мінск, Беларусь) 
ДЗЕЯСЛОВЫ З ПРАДМЕТНАЙ СЕМАЙ ‘РАСЛІНА’  

Ў БЕЛАРУСКАЙ І СЛАВАЦКАЙ МОВАХ 
Ступень абстрактнасці семантыкі дзеяслова можна аб’ектыўна ўстанавіць праз 

аналіз яго сінтаксічных паводзін, у тым ліку і праз даследаванне яго дыстрыбуцыйных 
уласцівасцей. Дзеясловы маюць неаднолькавы ўзровень абмежаванняў на 
спалучальнасць з імёнамі, таму вызначыць сінтаксічна рэлевантныя рысы канкрэтнага 
дзеяслова можна праз устанаўленне семантычнай вартасці залежных ад яго 
кампанентаў. У адпаведнасці з гэтым вылучаюць дзеясловы, якія ўвогуле не 
накладаюць абмежаванняў на сваё акружэнне («дэнататыўна незалежныя»), дзеясловы 
з класавымі і катэгарыяльнымі абмежаваннямі, а таксама дзеясловы, здольныя 
спалучацца толькі з некаторымі імёнамі аднаго дэнататыўнага класа або з адным імем-
партнёрам. Апошнюю групу дзеясловаў прынята называць дзеясловамі з прадметнымі 
спецыялізаванымі семамі, або дзеясловамі вузкай дэнататыўнай аднесенасці 
[Михайлова 1984; Важнік 2002: 110]. Дзеяслоўныя прэдыкаты гэтай групы здольны 
прадвызначаць імёны-актанты (напрыклад, дзеяслоў бляяць прадвызначае суб’ект 
авечка). Сярод дзеясловаў вузкай дэнататыўнай аднесенасці вылучаюць некалькі 
дэнататыўных класаў, адным з якіх з’яўляюцца г. зв. грамінальныя дзеясловы, ці 
дзеясловы з прадметнай спецыялізаванай семай ‘расліна’ (напрыклад, прарастаць, 
цвісці, вянуць і пад.). 
Мэта нашай працы – зрабіць спробу семантыка-сінтагматычнай класіфікацыі 

грамінальных дзеясловаў беларускай мовы ў параўнанні з грамінальнымі дзеясловамі 
славацкай мовы. 
Як адзначае Л.Р.Бабенка, узаемадзеянне паміж лексікай і граматыкай 

ажыццяўляецца галоўным чынам на ўзроўні семантычных мадэляў сказаў. Пад 
семантычнай мадэллю разумеецца «гарызантальна разгорнутая структура тыпавога 
зместу сказа, якая складаецца з кампанентаў, звязаных тыпавымі адносінамі. Гэтыя 
кампаненты таксама іерархічна арганізаваныя: вяршыня – прэдыкат, часцей за ўсе 
дзеяслоўны прэдыкат, а ўдакладняюць яго актанты» [Русские глагольные предложения 
2002: 13]. У аснове вылучэння асобных семантычных мадэляў сказа ляжыць ідэя 
суаднесенасці семнай структуры дзеяслова з семантычнай структурай сказа і 
структурай экстралінгвістычнай сітуацыі. З улікам гэтага семантычную класіфікацыю 
грамінальных дзеясловаў мэтазгодна праводзіць на падставе вылучэння асноўных 
семантычных мадэляў сказаў, вяршыняю якіх з’яўляецца той ці іншы грамінальны 
дзеяслоў-прэдыкат. У залежнасці ад таго, суб’ектную ці іншую актантную пазіцыю 
пры такім прэдыкаце займае імя-назва расліны (яе часткі), можна вылучыць тры 
асноўныя групы грамінальных дзеясловаў: 

a) уласна-грамінальныя (імя-назва расліны ў пазіцыі суб’екта); 
b) перыферыйна-грамінальныя, або аб’ектна-грамінальныя (імя-назва расліны ў 

пазіцыі аб’екта); 
c) грамінальныя дзеясловы пакрыцця (імя-назва расліны ў пазіцыі інструмента). 
Згодна з працай [Русские глагольные предложения 2002] большая частка ўласна-

грамінальных дзеясловаў удзельнічае ў арганізацыі сказаў, якім адпавядая сумешчаная 
семантычная мадэль «суб’ект – прэдыкат знаходжання у функцыянальным стане і 
змянення якаснай прыметы. Расліна або што-небудзь, што мае ў сваім складзе 
расліны прыходзіць у пэўны функцыянальны стан» [Русские глагольные предложения 
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2002: 314]. Зразумела, што названая семантычная мадэль вельмі агульная, а таму 
адлюстроўвае семантычныя якасці ўласна-грамінальных дзеясловаў толькі ў агульных 
рысах (як дзеясловаў стану, што ўжываюцца пры імёнах-назвах раслін). Дэталізаваць 
семантыку ўласна-грамінальных дзеясловаў можна шляхам удакладнення названай 
семантычнай мадэлі праз указанне тых канкрэтных функцыянальных станаў, у якіх 
можа знаходзіцца расліна. Гэта значыць, неабходна вылучыць лексічныя варыянты 
мадэлі праз указанне канкрэтных стадый у развіцці расліны (напр., «расліна 
знаходзіцца ў функцыянальным стане цвіцення», «расліна знаходзіцца ў 
функцыянальным стане пладанашэння» і г.д.). 
Варта адзначыць, што не ўсе ўласна-грамінальныя дзеясловы – дзеясловы стану. 

Гэта абумоўлівае і вылучэнне асобных семантычных мадэляў, адрозных ад названай. 
Аб’ектна-грамінальныя дзеясловы (напр., садзіць, прышчэпліваць, кальцаваць і г.д.) 

адлюстроўваюць не стан, не стадыю ў развіцці расліны, а ўздзеянне на расліну з боку 
іншых суб’ектаў дзеяння (найперш чалавека, жывёлы або прыродных сіл). Гэтыя 
дзеясловы ўваходзяць у склад сказаў, якім адпавядае шэраг разнастайных 
семантычных мадэляў у залежнасці ад асаблівасцяў дзеяння, якое перадаецца імі, і 
суб’екта, які гэта дзеянне ажыццяўляе. Аб’ектна-грамінальныя дзеясловы знаходзяцца 
на мяжы паміж дзеясловамі грамінальнымі і дзеяславамі іншых дэнататыўных класаў, 
што дазваляе адносіць іх і да дзеясловаў іншых дэнататыўных класаў (напр., дзеяслоў 
скубці можна разглядаць і як грамінальны, і як бестыяльны ў залежнасці ад таго, 
наяўнасць якой семы ў яго складзе мы падкэсліваем). 

Грамінальныя дзеясловы пакрыцця ўдзельнічаюць у арганізацыі сказаў, якім 
адпавядаюць такія семантычныя мадэлі, як «чалавек пакрывае паверхню чаго-небудзь, 
участак зямлі расліннасцю» і «паверхня чаго-небудзь пакрываецца расліннасцю». 
Пры сінтагматычнай класіфікацыі грамінальных дзеясловаў трэба ўлічваць, што 

яны, як і іншыя дзеясловы вузкай дэнататыўнай аднесенасці, маюць розную ступень 
спалучальнасці. Сярод іх вылучаюць дзеясловы, якія спецыялізуюцца: а) да родавых, 
б) да відавых і в) індывідуальных імёнаў-актантаў. 

Грамінальныя дзеяслоўныя прэдыкаты з родавай спецыялізацыяй патрабуюць 
ужывання актантаў, якія аб’ядноўвае агульная прымета «быць раслінай». Гэта значыць, 
што такія дзеясловы могуць спалучацца з імёнамі-назвамі ўсіх прадстаўнікоў царства 
раслін без выключэння (напр., вянуць, караніцца, гусціцца і інш.). Такім чынам, 
дзеясловы са спецыялізацыяй да родавых назваў-актантаў валодаюць параўнальна 
вялікімі спалучальнаснымі магчымасцямі. 
Другую групу складаюць дзеясловы, якія спецыялізуюцца да відавых назваў 

актантаў (напр., каласіцца, галінавацца і інш.). Такія дзеяслоўныя прэдыкаты 
накладаюць істотныя абмежаванні на спалучальнасць з імёнамі-назвамі раслін, г.зн. 
маюць больш канкрэтную семантыку. Прыметы «быць раслінай» для характарыстыкі 
іх акружэння відавочна недастаткова (не маюць сэнсу спалучэнні каласіцца яблыня, 
галініцца морква і пад.). Дзеяслоўныя прэдыкаты з відавай спецыялізацыяй 
вымагаюць вызначэння іншых, больш «вузкіх» дыферэнцыйных прымет назваў-
актантаў. Пры классіфікацыі тых абмежаванняў, якія дзеяслоўныя прэдыкаты 
накладаюць на сваё акружэнне, часам істотна ўлічваць, назва ўсёй расліны ці толькі яе 
часткі знаходзіцца ў адной з актантных пазіцый. Паводле гэтай прыметы грамінальныя 
дзеясловы можна падзяліць на грамінальныя дзеясловы цэлага і грамінальныя 
дзеясловы часткі. Хаця мяжа паміж гэтымі класамі часта рухомая, дзякуючы развітым 
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гіпанімічным адносінам і метанімічным пераносам, уласцівым для імёнаў-актантаў 
грамінальных дзеясловаў. 

Грамінальныя дзеясловы са спецыялізацыяй да індывідуальных назваў-актантаў 
спалучаюцца з назвай адной пэўнай расліны. Варта адзначыць, што ў беларускай мове 
гэты клас дзеясловаў амаль не прадстаўлены, што сведчыць пра параўнальна 
невысокую ступень канкрэтнасці беларускіх грамінальных дзеясловаў. 
Моўны матэрыял дазваляе вылучыць асобна дзеяслоў зарастаць, які вымагае 

ўжыванне назвы расліны ў творным склоне, і групу дзеясловаў, якую ўмоўна можна 
назваць дзеясловамі з «уключанымі» грамінальнымі актантамі. Побач з такімі 
дзеясловамі назвы раслін ніколі не ўжываюцца. Гэтыя дзеясловы маюць значэнне 
‘зарасці, пакрыцца пэўнай расліннасцю’ і іх грамінальнасць выражаецца не праз 
спалучальнасць, але знаходзіць сваё адлюстраванне на марфемным узроўні. Корань у 
такіх дзеясловаў «паглынае», убірае ў сябе значэнне грамінальнага актанта (напр., 
карані -трав-, -імш- і -мурав- у словах затравець, заімшэць і замуравець убіраюць у 
сябе актанты трава, мох, мурава), а самі гэтыя дзеясловы ўваходзяць у намінатыўныя 
рады «пакрыцца травой», «пакрыцца мохам» і «пакрыцца муравой». 
Дзеясловы з прадметнай семай ‘расліна’ ў славацкай мове прадстаўлены амаль 

такой жа колькасцю лексем, як і ў беларускай (каля 270 у славацкай мове і каля 260 у 
беларускай). Семантычныя мадэлі сказаў, вяршыняю ў якіх з`яўляецца грамінальны 
дзеяслоў, у славацкай мове фактычна супадаюць з іх беларускімі адпаведнікамі (у 
большай ступені для сказаў, дзе вяршыня – уласна-грамінальныя дзеясловы, таму што 
яны перадаюць агульныя ўласцівасці развіцця расліны, і ў меншай ступені – для 
аб`ектна-грамінальных дзеясловаў, бо яны ў сваёй большасці адлюстроўваюць 
спецыфічныя спосабы ўздзеяння чалавека на расліны падчас сельскагаспадарчай 
дзейнасці). Частку разыходжанняў можна патлумачыць не столькі рэальнымі моўнымі 
адрозненнямі, колькі рознымі крытэрыямі адбору слоўнага матэрыялу падчас 
складання беларускага і славацкага тлумачальных слоўнікаў, а таксама рознай 
ступенню адэкватнасці зафіксаваных у слоўнікавых артыкулах значэнняў слоў 
рэальнай моўнай практыцы. Як бы там ні было, асноўныя адрозненні ў семантычных 
мадэлях сказаў з уласна-грамінальным дзеяслоўным прэдыкатам наступныя (з улікам 
узгаданых прычын пералічаныя ніжэй адрозненні могуць быць не зусім дакладнымі): 

1. У славацкай мове, у адрозненні ад беларускай, існуюць мадэлі з такой тыпавой 
семантыкай, як: 

a) Расліна паглынае, убірае рэчывы з навакольнага асяроддзя: asimilovať, 
transpirovať. 

b) Расліна вылучае рэчывы ў навакольнае асяроддзе: krvácať, liať, medovať. 
c) Расліна знаходзіцца ў фазе размнажэння пры дапамозе спор: sporulovať. 
d) Расліна знаходзіцца ў стане адмірання ў выніку канкрэтнай хваробы: 

rakovatieť. 
2. У беларускай мове, у адрозненні ад славацкай, існуюць мадэлі з такой тыпавой 

семантыкай, як: 
a) Расліна знаходзіцца ў стане аднаўлення росту пасля ўмоў, неспрыяльных 

для развіцця: ажыць, аджыць.  
b) Расліна знаходзіцца ў стане бясполага размнажэння шляхам аддзялення 

сваёй часткі: пачкавацца. 
c) Расліна ўздзейнічае на жывую істоту: стрыкаць, наджгаць. 
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Даволі цікавым падаецца існаванне ў славацкай мове дзеясловаў hnať, vyháňať з 
вельмі шырокай семантыкай. У выніку гэтыя дзеясловы могуць арганізоўваць сказы, 
якім у беларускай мове адпавядаюць адразу некалькі лексічных варыянтаў 
семантычнай мадэлі: trava ženie do vyšky (трава шугае), strom ženie do konárov (дрэва 
галініцца), vŕba ženie do koreňov (вярба пускае карані), krík ženie do kvetov (куст 
пакрываецца кветкамі) і г.д. 
Ступень канкрэтнасці беларускіх уласна-грамінальных дзеясловаў большая, чым 

славацкіх. Напрыклад, славацкая мова не ведае такіх дзеясловаў, як стралкавацца (пра 
рэдзьку, рэпу, радзіс, часнок), стаўбунець (пра цыбулю), стручкавацца (пра гарох, 
фасолю, бабы) і некаторых іншых. Адметнасцю беларускіх грамінальных дзеясловаў 
з`яўляецца і наяўнасць сярод іх адмысловых лексем для абазначэння станаў у развіцці 
злакавых раслін: напр., рунець побач з зелянець, красаваць побач з цвісці, квітнець. І 
наадварот, аб`ектна-грамінальныя дзеясловы больш канкрэтныя ў славацкай мове. 
Аднак, у большасці беларускіх і славацкіх грамінальных дзеясловаў семантычны аб’ём 
прыблізна роўны: напр, каласіцца = vyklasiť sa, набрыняць = nabrznúť, прыняцца = ujať 
sa і г.д. 
Такім чынам, у беларускай і славацкай мовах дзеясловы з прадметнай семай 

‘расліна’ прадстаўлены прыблізна аднолькавым па колькасці дэнататыўным класам 
слоў. У абедзвюх мовах яны маюць падобныя сінтаксічныя паводзіны, аднак ступень 
канкрэтнасці семантыкі беларускіх грамінальных дзеясловаў нязначна большая за 
ступень канкрэтнасці славацкіх. 
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А. Радзевіч (Мінск, Беларусь) 
КАЎЗАЛЬНЫЯ ДЭТЭРМІНАНТЫ  

Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЕ 
1. Пры даследаванні каўзальных дэтэрмінантаў, адной з разнавіднасцей 

“незалежных” кампанентаў семантычнай структуры выказвання у сістэме беларускага 
сінтаксісу, мы зыходзім з кандэнсацыйна-данамічнага падыходу, сфармуляванага 
прафесарам А.Я.Міхневічам [Міхневіч 1975, с. 788–795]. Асновай для вылучэння 
дэтэрмінантнага кампанента з’яўляецца семантыка-граматычны статус пэўнай 
сінтаксемы, якая выступае знакам секундарнай прапазіцыі. У гэтым выпадку адносіны 
паміж знакам прымарнай прапазіцыйнай намінацыі пазамоўнай сітуацыі 
(прэдыкатыўным ядром выказвання) і кампанентам згорнутай намінацыі сітуацыі і 
набываюць характар дэтэрмінантнага пашырэння, рэалізаванага на аснове так званага 
свабоднага далучэння: . Ад нядобрай здагадкі на сэрца лёг неспакой... (І.Мележ); Яму 
таксама, відаць, нялёгка. Можа, праз сваю віну ён многа пакутаваў... (І.Шамякін). 
Згорнутая форма семантыка-сінтаксічнай комплекснай кандэнсацыі (В-кандэнсацыя па 
вызначэнні А.Я.Міхневіча) правяраецца магчымасцю замены дэтэрмінанта даданай 
часткай складанага сказа ці паўпрэдыкатыўнай канструкцыяй. У лінейнай структуры 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 448

раскрываецца, “праяўляецца” сімультанны характар дэтэрмінанта. Параўнаце 
дэкандэнсаваныя канструкцыі: На сэрца лёг неспакой, бо была нядобрая здагадка; Ён 
многа пакутаваў, таму што, магчыма, адчуваў (меў, разумеў і т.д.) сваю віну.  
Выбар яўнай формы семантыка-сінтаксічнай кандэнсацыі (А-кандэнсацыі), калі 

ўзнаўляюцца зыходныя прапазіцыйныя намінацыі, або згорнутай залежыць ад пэўнага 
камунікацыйнага задання, у якім вызначаюцца ступень актуалізацыі прычыннасці, 
характар і абумоўленасць сувязі ў тэксце. Гэта можа ўплываць і на “глыбіню 
кандэнсацыі”, звязанай з праспекцыйным ці рэтраспекцыйным характарам арганізацыі 
тэксту, асобнымі выпадкамі экспрэсіўнага вылучэння кампанентаў выказвання: За 
гэта ж пад суд збірайся сам і ідзі (І.Пташнікаў); І гэта вестка ўсіх смуціла, Рабіць 
ахвоту ўсю адбіла (Якуб Колас); Таму і дзяўбуць…(Я.Сіпакоў). Выдзеленыя элементы 
не дазваляюць адназначна ўзнавіць згорнутай прапазіцыйнай намінацыі, з’яўляюцца 
разнавіднасцю скрытай, суплетыўнай формы семантыка-сінтаксічнай кандэнсацыі (С-
кандэнсацыі), таму не ўключаюцца намі ў сістэму каўзальных дэтэрмінантаў.  

2. Зыходзячы з філасофскага вызначэння паняцця каўзальнасці (от лат. causalis – 
прычынны), усе віды і формы матэрыі ў працэсе яе развіцця генетычна абумоўлены: 
узнікненне пэўных аб’ектаў і сістэм і змена іх уласцівасцеў у часе маюць свае 
падставы ў папярэдніх станах матэрыі. Гэтыя падставы і завуць прычынамі У такім 
кантэксце каўзальнасць тлумачыцца “як адна з формаў усеагульнай сувязі з’яў, як 
унутраная сувязь паміж тым, што ўжо ёсць, і тым, што ім спараджаецца, што яшчэ 
толькі становіцца. [Леванюк 2006]. Трансфармуючы гэта на семантычную структуру 
выказвання, можна сфармуляваць інварыянтнае значэнне адпаведнага дэтэрмінанта: 
матывацыя пэўнай падзеі, факта, сітуацыі або іх спараджэнне.  
Пры такім падыходзе спіс самастойных пашыральнікаў ядра выказвання можа быць 

дапоўнены дэтэрмінуючым атрыбутыўным кампанентам: Хлебнік шныпарыў вачыма 
па суседзях-крамніках, але тыя, відавочна, не хацелі звязвацца са здаравеннымі, як 
буйвалы, рамеснікамі. (У.Караткевіч); А над адным можа якая добрая душа злітуецца 
(К.Чорны); Хцівы да грошай Майбарада мяне дзівіць і абражае (Я.Скрыган). Для 
гэтых выказванняў таксама характэрна згорнутая прапазіцыя, якую спараджае, 
матывуе каўзальны дэтэрмінант. Менавіта ён “дапамагае зразумець дзеянне” [Никитин 
1973, с. 55], вызначае змест паведамлення. 

3. Як сведчыць прааналізаваны матэрыял, семантыка ядзерных прэдыкатаў, якія 
ўступаюць з каўзальнымі дэтармінантамі ў адносіны свабоднага далучэння, самая 
разнастайная: дзеясловы са значэннем руху, перамяшчэння ў прасторы, фізічнага ці 
псіхічнага стану, дзеяння, працэсу, эмацыянальных, сацыяльных адносін: 
Перапалоханы Мікола ў адчаі скокнуў з балкона і паляцеў на халодны мокры 
асфальт... (Л.Адамовіч); Вайцахоўскі адчуў, што яго трасе ад нянавісці (А.Ждан); 
Дзяды нашы сюды, у Беларусь, з Клязьмы ад ганенняў на веру нашу стараверскую 
даніканіянскую ўцяклі... (А.Асіпенка); Той застрэліўся праз няшчаснае каханне 
(У.Арлоў). У залежнасці ад формы выражэння дэтэрмінанта можа змяняецца характар 
прычыннасці – ад экспліцытнай, неасэнсаванай да імпліцытнай, асэнсаванай: Крумкачу 
карцела крыкнуць ад радасці, ды ён быў стары і разумны і таму адно мацней сашчапіў 
дзюбу... (У.Арлоў); [– Я прыехаў!! Я зноў прыехаў да вас! – крычыць Юрка.] І ён 
смяецца і плача ад радасці... (Я.Брыль) Але застаецца нязменным механізм арганізацыі 
падобных выказванняў: матывацыя факта, падзеі, сітуацыі не прадугледжана 
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валентнаснымі асаблівасцямі ядзернага прэдыката і актуалізуецца самастойным 
каўзальным дэтэрмінантам, ці прапазоідам. 
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А. Раднякова (Гомель, Беларусь) 
ЛЕКСІЧНЫ ПАЎТОР ЯК ЭКСПРЭСІЎНЫ СРОДАК СУВЯЗІ СКАЗАЎ У 

ПУБЛІЦЫСТЫЧНЫХ ТЭКСТАХ Ф. БАГУШЭВІЧА 
Сярод публіцыстычных твораў к. ХІХ ст. адметнае месца займала газета 

“Мужыцкая праўда”. Гэта першая нелегальная газета К.Каліноўскага на роднай мове 
аказала значны ўплыў на нацыянальнае адраджэнне беларускага народа ў той далёкі 
час. На стыку ХІХ і ХХ стагоддзяў публіцыстычную справу працягвае Францішак 
Багушэвіч. Віленскі карэспандэнт пісаў пра розныя падзеі з эканамічнага, палітычнага і 
грамадскага жыцця. “Сёння немагчыма поўна ўявіць ягонае творчае аблічча без гэтых 
віленскіх допісаў, бо праз іх выкоўвалася, сталела, удасканальвалася майстэрства 
Багушэвіча-публіцыста” [Янушкевіч 1991,с.7]. Для ўзмацнення ўздзеяння 
перадаваемай інфармацыі на чытача ў публіцыстычных тэкстах Ф. Багушэвіча 
выкарыстоўваецца лексічны паўтор. У межах аднаго сказа паўтор – гэта сродак 
“маркіравання”, экспрэсіўнага выдзялення якога-небудзь аднаго элемента са сказа, 
сродак “інтэнсіфікацыі” і падкрэслівання яго прадметнай прыметы або якаснай 
прыметы дзеяння [Дымарская-Бабаян 1988, с. 103]. Напрыклад: Да апошняга часу ўсё 
гэта было вельмі бедна прадстаўлена, так бедна , як і само земряробства ў нашым 
краі [Багушэвіч, с. 161]. 
Паўтор, які звязвае паміж сабой сумежныя абзацы, становіцца “сэнсавым цэнтрам” 

[Иванчикова 1969, с. 131]. Паўтараемае слова з апошняга сказа папярэдняга абзаца 
набывае іншую сінтаксічную распаўсюджанасць у наступным абзацы. Сінтаксічная 
роля паўтора дае магчымасць і перспектыву для працягу, пашырэння выказвання 
[Иванчикова 1969, с.129]. Наступны прыклад дэманструе гэта: ..У суседнім пакоі на 
стале знайшлі скрываўленую трохрублёўку. 

На пачатковым следстве абвінавачаны прызнаў сваю віну, тлумачачы, што ўсунуў 
трохрублёўку Іванову ў руку, а калі той і пасля гэтага не схацеў адпусціць, ахоплены 
гневам, выцягнуў з кішэні складаны нож і торкнуў ім Іванову ў жывот [Багушэвич 
1991, с. 152].  
Паўторы выконваюць у публіцыстычным тэксце пэўныя функцыянальныя ролі: 

удзельнічаюць у выражэнні абагульнення, канкрэтызацыі, удакладнення, а таксама 
акцэнтуюць, рэтраспектуюць сказанае” ў агульный канцэпцыі твора. 
Тэкстаўтваральная функцыя ж паўтораў у розных пазіцыях застаецца нязменнай. 

“Паўтор тоесных дэтэрмінантаў, якія стаяць у пачатку сказаў, арганізуюць звязны 
тэкст, аб’ядноўваюць сказы па вертыкалі ў адрозненне ад звычайных паўтораў, якія 
ствараюць сінтагматычную гарызантальную сувязь” [Дымарская-Бабаян 1988, с. 106]. 
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Пазіцыйна-лексічны паўтор – гэта экспрэсіўная мадыфікацыя сінтаксічных 
канструкцый.  

Ніколі іх не зганялі, ніколі не падвышалі аплаты, ніколі не дапушчалася пабочная 
канкурэнцыя з мэтай павышэння прыбытку [Багушэвіч 1991, с. 148]. 
Нельга не ўлічваць і будаўнічую ролю паўтораў, якую яны выконваюць у 

сінтаксічнай арганізацыі моўных адзінак.  
У працэсе разгляду справы кожны бесстаронні слухач міжволі прыходзіў да думкі, 

што дакументы падрабілі, але паўставала пытанне – хто? Пытанне гэтае не было 
катэгарычна высветлена і да канца судовай справы; на гэты недахоп указаў абаронца 
Адамковіча – Радзевіч, прамова якога была кароткая, змястоўная і добра 
аргументаваная [Багушэвич 1991, с. 164]. Пры дапамозе паўтора высвятляецца 
агульны адказ на патанне, якое было пастаўлена ў папярэднім сказе, а таксама, 
знаходзячыся на стыку двух інфармацыйных адрэзкаў, другі сказ ажыццяўляе пераход 
ад аднаго ўдзельніка дзеяння да другога. Сказ у гэтым выпадку выступае “як частка 
нейкага цэлага, яго звяно, яго кампазіцыйна-сінтаксічная ячэйка” [Золотова 1973, с. 
331]. Вылучэнне слова, якое “нясе на сабе кампазіцыйна-сэнсавую нагрузку ў 
кантэксце, уключаецца ў сістэму руху ад вядомага да невядомага” [ Золотова 1973, с. 
335]. 
У мове публіцыстычных тэкстаў Ф. Багушэвіча пашыраны наступныя 

стылістычныя прыёмы, заснаваныя на выкарыстанні паўтораных лексем: 
1) Паліптатон або паліптот (гэты тэрмін выкарыстоўвае В.С. Ахманава), калі адно 

і тое ж слова паўтараецца ў розных формах. Гэта фігура скарыстоўваецца для 
выяўлення адценняў ці нават розных значэнняў слова ў кантэксце, таму што пры 
кожным паўторы лексема ніколі не абазначае адно і тое: Не ўважаючы на тое, што 
беспадстаўнасць такога падыходу абгрунтавана давёў наш вучоны-практык п. А. 
Гядройць у сваім, можа, трохі расцягнутым рэфераце, праект адхілілі. Аднак не 
тарцілі надзеі, што ў недалёкай будучыні пасля больш уважлівага разгляду праекта, 
ён знойдзе прызнанне не толькі як практычны, але і як неабходны [Багушэвич 1991, с. 
175]. Змена лексемы ў сумежных сказах, нават такая нязначная (праект - праекта), 
дадае тонкае адрозненне да яго базавай структуры. 

2) Дыяфара пачатак наступнага радка сказа ўзнаўляе, паўтарае лексему з 
папярэдняга, дзе яна можа знаходзіцца ў розных месцах: Гэтымі днямі адбудзецца 
гадавы сход акцыянераў мясцовага зямельнага банка, будуць выбары праўлення і 
разгляд розных банкаўскіх спраў. Сход абяцае быць бурным, таму што ў склад 
праўлення ўвойдуць часткова новыя людзі, ахвотнікаў жа на пасады заўсёды хапае 
[Багушэвич 1991, с. 130]. Гэта паўтор-рэтраспекцыя, вяртанне назад да ўжо названага 
раней, гэта паўтор з далейшым пераасэнсаваннем. 

3) Эпаналепсіс – паўтор аднатыпных структур у сказе, якія эмацыянальна 
ўздзейнічаюць на чытача: Гандлю, сельскай гаспадаркі, промыслаў маем дастаткова, 
не хапае толькі: па-першае, грошай, па-другое, грошай, і па-трэцяе, – грошай 
[Багушэвич 1991, с. 165]. Гэта фігура “змяшчае ў сабе паралагічны ход, які звязаны з 
парушэннем семантычнага правіла аб неабходнасці вар’іраваць сінтаксічныя 
канструкцыі, каб пазбегнуць аднатоннасці паведамлення” [Клюев 1999, с. 241-241]. 
Эпаналепсіс не прадугледжвае варыянтаў і не прадугледжвае паўтораў сказа цалкам. 
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Пры дапамозе стылістычных фігур сінтаксічная канструкцыя робіцца больш 
сбалансаванай. Паўтораная намінацыя паказвае на тое, што ўжо вядома, але і 
выкарыстоўваецца для выражэння эмацыянальнай ацэнкі, экспрэсіўных афарбовак. 
Такім чынам, прааналізаваны матэрыял сведчыць пра тое, што паўтораныя 

абазначэнні аднаго і таго ж дэнатата і складаюць той сэнсавы ланцужок, які вядзе 
рэцыпіента ад сказа да сказа, ад абзаца да абзаца. 
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А. Рачкоўская (Мінск, Беларусь) 
ДА СЕМІЁТЫКІ ПАХОДКІ Ў НЕВЕРБАЛЬНАЙ КАМУНІКАЦЫІ  

І МОВЕ 
Семіятычныя асаблівасці паходкі. Паходка (ці хада) як адна са складаючых 

невербальных паводзінаў чалавека па логіцы рэчаў павінна разглядацца ў рамках 
кінэсікі або паралінгвістыкі – навукі, аб’ектам даследвання якой з’яўляюцца 
невербальныя кампаненты камунікацыі (мiмiка, жэсты, паставы, асаблiвасцi голосу, 
iнтанацыя і семіятычныя асаблівасці паходкі чалавека). Але з усіх пералічаных 
кампанентаў кінэсікі найменьш пашанцавала менавіта паходцы. Нягледзячы на 
сваеасаблівы бум папулярнасці літаратуры аб “мове цела”, які назіраецца ў апошні час, 
даследчыкі па-ранейшаму абмінаюць паходку сваей увагай, хаця ў плане 
інфармацыйнай і характаралагічнай насычанасці яна не саступае твару з яго мімікай і 
рукам з іх жэстамі. Невыпадкова А. дэ Бальзак называў походку чалавека «фізіаноміяй 
цела», а В. Розанаў сцвярджаў: «У малй паходцы – душа».  
Класіфікацыя паходак. Сутнасць паходкі неўсвядомлена чалавекам, а таму 

цяжкаўлоўна і складана для распазнавання. Нягледзячы на гэта, паходка кожнага 
чалавека вызначаецца сваімі рытмам, тэмпам, хуткасцю, шырынлй крокаў і інш. Як і 
іншыя адзінкі кінэсікі, паходка выяўляе карэляцыі паміж такімі сацыяльнымі 
адзнакамі, як пол, узрост, грамадскае становішча, род заняткаў, а таксама нясе ў сабе 
этнакультурны і, безумоўна, эмацыянальны адбітак. Даследчык В. Россман зрабіў 
спробу сістэматызацыі і класіфікацыі паходак і ўбачыў ва ўслй разнастайнасці 
чалавечых тыпаў “паважнаступаючых” і “плаўнаплывучых”, “смеланогіх” і 
“кульгавых”, “грацыезна-лянівых” і “ціхаступаючых”, “нагашлепаў” і “шморганогаў”. 
Згодна назіранням аўтара, “нагашлепы, як правіла, вельмі няўважлівы і задумлівы, 
часта сустракаюцца сярод сярэдняга прафесарска-выкладчыцкага саставу універсітэтаў 
і сярод валацуг”, а “ціхаступаючыя хоць з выгляду некалькі баязлівы і нерашучы, 
паступова дабіваюцца ўсяго, што ім патрэбна. Жывуць крадком, быццам бы на 
пальчыках. Паміраюць таксама ціха. Ціха прыходзяць і ціха адыходзяць, як быццам 
баючыся патурбаваць свет сваей прысутнасцю” [Росман 2004, с. 114]. 
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Моўная рэпрэзентацыя асаблівасцей паходкі. Існуе бясконцасць суб’ектыўных 
інтэрпрэтацый паходкі і мноства асацыяцый, якія яна выклікае, таму колькасць 
аўтарскіх апісанняў асаблівасцей паходкі неабмяжавана і разнастайна, але мова 
адлюстроўвае далека не ўсю гэтую разнастайнасць. Паходка ў мове прадстаўлена 
аднаслоўнымі і неаднаслоўнымі ўзнаўляльнымі устойлівымі адзінкамі: бел. церабiцца 
‘з цяжкасцю iсцi, рухацца’, ледзь ногi цягаць ‘з цяжкасцю iсцi’, рус. ковылять ‘ісці 
перавальваючыся’, выписывать вензеля ‘ісці няцвердай, хісткай хадой’, пол. sadziж 
‘ісці вялікімі крокамі’, iњж jak lunatyk літ. ‘ісці як лунацік’, нем. dappeln ‘ісці 
дробненькімі крокамі’, auf dem Zahnfleisch gehen літ. ‘хадзіць на дзяснах’ ‘валачыся на 
напаўсагнутах’88.  
Фразеалагічныя намінацыі паходкі. Найбольшую цікавасць прадстаўляюць 

фразеалагічныя абазначэнні паходкі, таму што менавіта ў фразеалогіі 
адлюстроўваюцца масавыя заканамернасці канцэптуалізацыі штодзеннага вопыту 
чалавецтва.  
Паходка, манера хады прадстаўлена ў мове двума спосабамі: праз яе цэласнае 

апісанне і праз зазначэнне асобных складаючых паходкі (тэмпу, рытму, хуткасці, 
частаты і шырыні крокаў, манеры ставіць ступню, нагу і інш.). Часцей за ўсе 
намінацыя паходкі ў цэлым – гэта яўнае ці прыхаванае параўнанне з птушкай альбо 
жывелай, прычым ў тлумачэнні фразеалагізма прыгадваецца адразу некалькі 
складаючых паходкі: бел. хадзiць арлом ‘хадзіць важна, ганарліва’, рус. ходить 
гоголем ‘трымацца ганарліва, прымаць незалежны выгляд’, пол. kaczy chуd літ. ‘хада 
качкі’ ‘хадзіць перавальваючыся’, chodziж jak bocian літ. ‘хадзіць як бусел’ ‘крочыць 
павольна і паважна’ і ням. wie ein Pfau einherstolzieren літ. ‘выходзіць паважна быццам 
паўлін’ у тым жа значэнні, im Schweinsgalopp літ. ‘галопам свінні’ ‘хутка, але 
нязграбна’. Няўпэўненая, хісткая хада перадаецца пры дапамозе бел. ганяць гусей, 
хадзіць улукаткі, рус. выписывать вензеля, восьмерки, зигзаги, кренделя, пол. zaganiаж 
kaczki, ням. leichte Schlagseite haben літ. ‘мець легкі бакавы ўдар’. Асцярожная, 
баязлівая паходка прадстаўлена ням. wie auf Eiern gehen літ. ‘хадзіць як па яйках’. 
Ненатуральна прамая хада адзначана ў бел. хадзіць як аршын праглынуўшы, ням. j-d 
geht, als hдtte er eine Elle verschluckt літ. ‘ходзіць, як локаць праглынуўшы’. 
З усіх складаючых паходкі, манеры рухацца найбольшую распаўсюджанасць 

атрымаў крытэрый хуткасці (хуткае перамяшчэнне, бег versus павольная хада). Мова 
прапануе цікавае бачанне хуткага перамяшчэння чалавека. Па-першае, калі чалавек 
хутка бяжыць, ен інтэнсіўна “працуе” нагамі, рукамі і ўвогуле ўсім целам, таму 
натуральна ўзнікненне такіх фразеалагізмаў, як бел. збiвацца з ног, ісці на ўсю нагу, 
рус. скор на ногу, бойкий на ногу, пол. bieж (lataж) na іeb na szyjк ‘бегчы на злом 
галавы’ , ням. die Fersen zeigen літ. ‘паказваць пяткі’. У чалавека ў такім стане нават 
ням. ihm qualmen die Socken літ. ‘шкарпэткі дымяцца’ Нярэдка чалавек, які хутка 
перамяшчаецца, параўноўваецца з ненармальным, звар’яцелым: бел. бегчы як шалены, 
рус. нестись как угорелый, пол. jak furia wpaњж, ням. wie ein vergifteter Affe літ. ‘бегчы 

                                                   
88 Словы і фразеалагізмы прыведзены з лексікаграфічных крыніц (бел. «Тлумачальны слоўнiк беларускай мовы» 
(1980), Лепешаў I.Я. «Фразеалагiчны слоўнiк беларускай мовы» (1993), рус. «Словарь русского языка» под ред. 
А. Евгеньевой (1981–1984), «Фразеологический словарь русского литературного языка» под ред. А. Федорова 
(1991), пол. Гессен Д., Стыпула Р. «Большой польско-русский словарь» (1979), Гюлумянц К.М. «Польско-
российский фразеологический словарь» (2004), Skorupka St. «Sіownik frazeologiczny jкzyka polskiego» (2002); 
нем. «Большой немецко-русский словарь» под ред. В. Москальской (2000), Бинович Л., Гришин Н. «Немецко-
русский фразеологический словарь» (1975). 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 453 

як атручаная малпа’. Бягучы чалавек “пазычае” хуткасць у жывелаў: пол. rwaж jak 
zaj№ж літ. ‘імчацца як заяц’, bieж jak jeleс літ. ‘бегчы як алень’, ganiaж jak pies (chart, 
wyїeі) літ. ‘бегчы як сабака’. Ціхая, павольная хада – гэта таксама вынік працы ног, але 
працы недастатковай, неякаснай: бел. нага за нагу iсцi, ледзь ногi цягаць, рус. 
насилу/еле доволочить ноги, на ватных ногах, пол. iњж na miкkkich nogach літ. ‘ісці на 
мяккіх нагах’, nogi siк pі№cz№ літ. ‘ногі заплятаюцца’, ням. ьber die eigenen Beine 
stolpern літ. ‘спатыкацца аб уласныя ногі’. Эталонамі ціхай хады ў жывельным свеце 
з’яўляюцца чарапаха, улітка, муха: бел. ісці, паўзці як чарапаха, пол. ruszaж siк jak 
mucha w smole, ням. kriechen wie eine Schneсke літ. ‘паўзці як смаўжа’.  
Значнае месца ў мове адведзена характарыстыцы крокаў: бел. ісці на ўсю нагу, рус. 

печатать шаг, идти вперед исполинскими шагами, пол. chwiejny (niepewny) krok літ. 
‘няўпэўнены крок’, posuwisty krok літ.‘плаўны крок’, sprкїysty krok ‘спружыністы крок’, 
zamaszysty krok ‘размашысты крок’. 
Мова адлюстравала і такія тонкія рэчы, як манеру ставіць нагу: ням. ьber die groЯe 

Zehe gehen літ. ‘хадзіць праз вялікія пальцы’, што значыць ‘наскамі ўсярэдзіну’ і ьber 
den (groЯen) Onkel gehen літ. ‘хадзіць праз дзядзькаў’ з тым жа значэннем.  
Вынікі. Мова прапануе багаты і разнастайны рэпертуар асаблівасцей чалавечай 

хады. Моўныя дадзеныя не могуць замяніць навуковых даследванняў феномена 
паходкі, але ў нейкай ступені яны могуць запоўніць тыя белыя плямы, што існуюць у 
навуцы. Акрамя таго, фразеалагічныя намінацыі паходкі прывабліваюць своеасаблівай 
народнай трапнасцю, яркай вобразнасцю, экспрэсіўнасцю і таму выключнай 
пераканаўчасцю. 

Літаратура 
Россман В.И. “Дайте мне ступню Психеи”. Этюд о походке // Человек. – 2004. – № 3. – С. 106–114. 

В. Русак (Мінск, Беларусь) 
СКАЗ-АБЗАЦ ЯК СРОДАК ЭКСПРЭСІЎНА-ВЫЯЎЛЕНЧАГА СІНТАКСІСУ Ў 

ТВОРАХ Я. СІПАКОВА 
Сярод стылістычных прыёмаў і сродкаў выразнасці, накіраваных на эфектыўнае 

выражэнне зместу, належнае месца адводзіцца адзінкам экспрэсіўнага сінтаксісу, 
неабходнасць вывучэння якіх неаднаразова адзначалі акадэмікі В.У.Вінаградаў, 
А.І.Яфімаў і іншыя. У сістэме сінтаксічных сродкаў, для якіх характэрны экспрэсіўна-
выяўленчыя якасці, адметнае месца займае чляненне паведамлення на  дробныя 
абзацы. Выкарыстанне суб’ектыўнай сегментацыі і “прынцыпа раздробленай 
звязнасці” [Кожевникова 1976, 311] ўплывае на ўспрыняцце мастацкага твора  і 
актывізуе  яго эмацыянальнае прачытанне. Гэта яскрава праяўляецца ў 
творах беларускага пісьменніка Я.Сіпакова. У мове  яго  апавяданняў , 
прытчаў , эсэ нанізванне сказаў-абзацаў  садзейнічае рэалізацыі шэрагу 
стылістычных задач.  
Найчасцей у творах Я.Сіпакова драбленне паведамлення на міні-абзацы 

ўжываецца для павышэння экспрэсіўнасці і эмацыянальнасці тэксту.  
Напрыклад:  

Прыгожа, хораша і спакойна… 
Здавалася б , толькі  радавацца. Ты займаешся любімаю працаю, пра якую 

марыш увесь год, – косіш. 
Радуйся! 
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Каля цябе рупліва  бегаюць па пракосах плісіцы, якіх ты пахаваў яшчэ 
вясною. 

Радуйся! 
Але мне чамусьці трывожна (“Птушкі”). 
Экспрэсіўнае гучанне прыведзенаму ўрыўку надаюць суб’ектыўная 

сегментацыя і паўтор сказа-абзаца  Радуйся! Усе сказы, акрамя апошняга, 
накіраваны на абуджэнне ў  душы чалавека станоўчых пачуццяў і эмоцый. 
Змест апошняга ж выбіваецца з  кантэксту, ілюструе рэзкі пераход ад  аднаго 
настрою да другога і высвечвае тым самым раптоўнасць узнікнення ў 
апавядальніка пачуцця трывогі. Трывожны настрой яшчэ  больш 
павялічваецца ў  наступнай часцы апавядання, што падкрэсліваецца двума 
сказамі, вынесенымі ў абзац: Робіцца зусім трывожна. І галоўнае, я не 
ведаю, адкуль яна , гэтая трывога. Пачуцці не падвялі аўтара: трохі пазней 
ён даведаўся, што памёр  яго  сябра, з якім ён ішоў па жыцці сорак  гадоў. 
Смутак пісьменніка, выкліканы горкай весткай, падкрэсліваецца двума 
сказамі-абзацамі ў  канцы апавядання:  

Назаўтра, калі  ішоў на электрычку ў  Грыбачы, я не чуў, спявалі  птушкі 
ці не. 

І ўпершыню  ў  такіх знаёмых кустах, па  якіх столькі папахадзіў, 
неспадзявана заблудзіўся… 
Семантычная звязанасць гэтых абзацаў  відавочная, без якіх-небудзь змен 

іх можна аб’яднасць не толькі ў адзін абзац, але  і ў адзін сказ. Суб’ектыўнае 
чляненне  прыведзенага выказвання на сказы-абзацы абумоўлена аўтарскім 
настроем  і высвечвае шчымліва-балючае напружанне думак пасля смерці 
блізкага яму чалавека.  
Ланцугом міні-абзацаў, размешчаных ў канцы твора, Я.Сіпакоў часта афармаляе 

ўласныя разважанні наконт апісаных падзей. Суб’ектыўнае чляненне надае думкам 
пісьменніка філасофскае гучанне, разважанні аўтара, якія, як правіла, датычацца 
важных праблем існавання і чалавечых узаемаадносін, набываюць асаблівую значнасць 
і сур’ёзнасць. Напрыклад:  

Шляхі твае, о Божа, нязведаныя. 
Нам здаецца часам, што мы набліжаем волю, а на самай справе мы накладаем на 

сябе новыя вярыгі. 
Нам здаецца, што мы ўратоўваем жыццё, а на самай справе спяшаемся туды, дзе 

нас чакае смерць. 
Ратуючыся, мы паміраем. 
А можа, і паміраючы, вартыя жыцця застаюцца жыць вечна? 
Бо не толькі жыццё, але і смерць хутчэй за ўсё скарб ёсць. 
І падман таксама (“Яма”). 
Прыведзеная нізка сказаў-абзацаў высвечвае аўтарскае ўспрыняцце трагедыі, якая 

здарылася з галоўным героем твора. Гісторыю аднаго чалавека, які, думаючы, што 
ратуецца, трапіў ў смяротную лавушку, пісьменнік праецыруе на жыццё ўсяго 
чалавецтва. Паўзы, якія ўзнікаюць паміж абзацамі, падкрэсліваюць сур’ёзнасць тэмы 
разважанняў і актуалізуюць агульны мінорны настрой твора. 
З такім жа стылістычным эфектам ад выкарыстання суб’ектыўнай сегментацыі 

сустракаемся і ў наступным прыкладзе:  
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Значыць, усё, што ў чалавеку па два, часам сварыцца між сабою. 
Энергія не сварыцца ніколі, бо яна адна. 
І таму вечная. 
Як бы гэта растлумачыць усяму, што сварыцца?! 
Божа наш, навошта ты дазваляеш нам сварыцца тады, калі дурні прыкінуліся 

разумнымі, а разумныя змушаны слугаваць ім (“Усё, што па пары”). 
Драбленне аўтарскіх разважанняў надае прыведзенаму урыўку суб’ектыўную 

танальнасць. Складваецца ўражанне непасрэднага фарміравання аўтарскай думкі, 
адчуваецца прысутнасць самога апавядальніка, які непаспешліва абдумвае кожнае 
слова, нетаропка выкладае свае разважанні, нібы хоча даць магчымасць і чытачу 
адчуць важнасць сказанага, эмацыянальны падтэкст. Стылістыка аўтара ў такім 
выпадку прагназуе эстэтычны эфект, накіраваны на эмацыянальны водгук чытача, на 
пачуццёвае прачытанне кантэксту. Абзацы нібы фіксуюць паступовы пераход ад адной 
думкі да другой і служаць на карысць таго меркавання, што чытацкая ўвага можа 
стымулявацца не толькі імклівым рухам падзей, а і рухам думкі, пачуцця [Стыль 
пісьменніка 1974, 417]. 
Ланцужком сказаў-абзацаў Я.Сіпакоў нярэдка карыстаецца і пры афармленні 

разважанняў сваіх герояў. Паўзы паміж абзацамі ў такіх выпадках актуалізуюць 
усвядомлены характар мысленчага працэсу: падкрэсліваецца, што думкі не спантанна 
ўзнікаюць у свядомасці, як гэта адбываецца ў крызісных і стрэсавых сітуацыях, а 
з’яўляюцца вынікам унутранага пошуку адказаў на хвалюючыя пытанні. Прыклады 
таму знаходзім у наступных урыўках:  

Куды ісці? Навошта ісці? 
Усё тоё, што наперадзе, калі чалавек ідзе, абавязкова застанецца ззаду. 
Дык што, тады, выходзіць, зусім не трэба нікуды ісці? 
Хто яго ведае! А раптам тое, што страціў, знойдзеш якраз наперадзе… 
Ён [Незнаёмы – В.Р.] зноў задумаўся пра рух, пра сэнс руху, у якім жадаў 

разабрацца <…>    (“Тыя, што ідуць”)   
 Думкі, цяжкія і роспачныя, не рассейвалі адчай, а, наадварот, узмацнялі яго. 
Вока [сонца – В.Р.] знікла назаўсёды, ці вернецца яно зноў? 
Хто паможа яму [Хвілібуду – В.Р.] і хто зацепліць хоць якую надзею? 
Нехта ж павінен яму дапамагчы! (“Тысячагадовы дзень”) 
Чляненне прыведзеных тэкставых урыўкаў на асобныя мікраэтапы высвечвае 

паступовасць фарміравання думак у свядомасці персанажаў. Відавочна, што думкі не 
праносяцца ў галаве хаатычна адна за адной, яны ўпарадкаваныя, а значыць, сталі 
вынікам доўгіх разважанняў.  
Нізкамі аднасказавых абзацаў Я.Сіпакоў іншы раз карыстаецца і пры апісанні 

пэўных падзей і дзеянняў. У такім выпадку міні-абзацы надаюць аповеду характар 
дакладна фіксаванага паведамлення, якое паступова перадае ці разгортвае нейкую 
падзею, з’яву, фарміруючы падачу матэрыялу паводле прынцыпу “малой дазіроўкі 
інфармацыі” [Кожевникова 1976, 306]. Раздзяленне падзеі на асобныя этапы дазваляе 
дасягнуць разнастайных стылістычных эфектаў. У залежнасці ад характару зместу 
можа ўзнікаць уражанне паступовага перамяшчэння погляду апавядальніка з аднаго 
дзеяння на другое ці, наадварот, уражанне рэзкай змены “кадра”, як у наступным 
прыкладзе: 

Паранены мамант <…> павярнуўся да Хуткіх Ног… 
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І вось тады лавец выразна зразумеў, што не паспее ўцячы. 
І тады маланкава кінуўся да мамантавай нагі  і  вяроўкай з  крапіўных 

валокнаў прывязаўся да  яе. 
І тады крамянёвым нажом распароў яму жывот . 
І тады, калі  вяроўка  парвалася, спінаю  ўпаў велікану пад  ногі  (“Хуткія 

Ногі”). 
У гэтым урыўку дзякуючы ўжыванню сказаў-абзацаў узнікае дынамічны 

малюнак аповеду, амаль кінематаграфічная дакладнасць рухаў , дзеянняў. 
Апісанне падзеі падаецца рыўкамі, сказы-абзацы фіксуюць  ўвагу чытача на 
кожным асобным руху героя і ўзмацняюць ілюзію хуткай іх змены. 
Экспрэсіўна-стылістычная сегментацыя тэксту у творах Я .Сіпакова 

вызначаецца сваёй поліфункцыянальнасцю. У  залежнасці ад характару 
зместу драбленне паведамлення на асобныя мікраэтапы выклікае 
разнастайныя стылістычныя эфекты. Аднак  галоўная роля сегментацыі 
заключаецца  ў  экспрэсівізацыі паведамлення. Чляненне тэксту на ланцуг  
міні-абзацаў стварае асаблівы настрой, які ўплывае на ўспрыняцце 
мастацкага твора і актывізуе  яго  эмацыянальнае прачытанне.  

Літаратура  
Кожевникова Кв. Формирование содержания и синтаксис художественного текста // Синтаксис и 
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Стыль пісьменніка / Акад.наук БССР. Ін-т літаратуры імя Я.Купалы; Рэд. В.В. Барысенка, 

П.К.Дзюбайла. – Мінск: Навука і тэхніка, 1974. – 448 с. 

Н. Чайка (Мінск, Беларусь) 
ЭЛІПТЫЧНЫЯ КАНСТРУКЦЫІ З ПРАПАЗІЦЫЯЙ  

 СТАТАЛЬНАЙ ЛАКАЛІЗАЦЫІ 
Прапазіцыя эліптычных сказаў са значэннем статальнай лакалізацыі складаецца 

з комплексу непрэдыкатыўных кампанентаў. Звычайна ў склад названай 
прапазіцыі ўваходзіць актант аб’ектнага або суб’ектнага тыпу (Ag Object) і 
лакатыў (S Loc). Актанты ўказваюць на аб’ект або суб’ект, які размяшчаецца 
адносна пэўнага арыенціра. Названая структура эліптычнага сказа са значэннем 
статальнай лакалізацыі з’яўляецца мінімальна неабходнай: пры адсутнасці 
прэдыкатнага кампанента /быць/, /знаходзіцца/ прапазіцыйную семантыку 
ўтвараюць непрэдыкатныя – у дадзеным выпадку аб’ект (суб’ект) і лакатыў. 
Названая прапазіцыя рэалізуецца толькі ў ізаморфных структурах. 

 Эліптычныя канструкцыі са значэннем статальнай лакалізацыі ў межах 
прасторавага арыенціра. Эліптычныя канструкцыі са значэннем статальнай лакалізацыі 
ў межах прасторавага арыенціра ўключаюць нулявы дзеяслоў і два матэрыяльна 
выражаныя кампаненты. Адметнасць семантыкі названых сказаў заключаецца ва 
ўказанні на канкрэтны арыенцір пры дапамозе пэўных злучнікаў у спалучэнні з 
лакатывам. Якасны склад кампанентаў у падобных сказах можа быць розным. 
Прапазіцыя можа ўключаць адушаўлёны суб’ект (агенс) і лакатыў Ag ø S Loc: Твае 
салдаты тут, у акопах (А.Дудараў); Ля маці – дзеці: Лёдзя з мужам, Антось, Мікіта, 
Тамаш… (Н.Гілевіч); У засадзе Баранаў Васіль (А.Куляшоў); Ноч. Снягі, як горы. На 
снягах салдаты З 27-га Сімбірскага палка (П.Броўка); Бацька – у атрадзе (В.Быкаў); 
Як ні скажаш, вельмі цяжка па кавалку зарабляць. На сяле ўсё немцы ў касках, а 
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Міколы не чуваць (П.Броўка). рэалізацыя семантычнай мадэлі можа ажыццяўляцца 
рознымі структурамі: Ag ø Loc→Nn ø Rel Adv; Nn ø ля Ni; Nn ø у Ni; Nn ø на Nl; Nn ø 
на Ni. Рэалізацыі прапазіцыйнай семантыкі статычнай лакалізацыі не адрозніваюцца 
разнастайнасцю. Агенс заўсёды выражаецца назоўнікам або займеннікам у форме 
назоўнага склону. У названых канструкцыях толькі лакатыў мае розыя формы 
выражэння. Лакатыў можа выражацца назоўнікам з прыназоўнікам: А сват у хаце з 
жаніхом (Н.Гілевіч); На агародзе Хоня… (І.Мележ); Зноўку ў ліпавых начоўках дзіця і 
песня… (Т.Бондар); прыслоўем: Яўхім дома… (І.Мележ); займеннікам з 
прыназоўнікам: З некуль выскачыў газік, пабег – сургунём; На ім – дзядзька Тамаш з 
велічэзным снапом (П.Броўка); прыслоўным займеннікам: Кінь буракі ды прыбярыся… 
Сваты там… (І.Мележ). Аднак формы выражэння лакатыва не змяняюць яго 
сінтаксічную ролю. У стуркуры прапазіцыі лакатыў указвае на месца знаходжання 
суб’екта. 
Прапазіцыя статальнай лакалізацыі можа ўключаць аб’ект (неадушаўлёны 

прадмет) і лакатыў. Семантычная мадэль эліптычнага ўключае Object ø Loc. 
Структурна названыя сказы не адрозніваюцца ад папярэдніх, акрамя спосабаў 
выражэння аб’екта. Аб’ект у такіх сказах звычайна выражаецца назоўнікам: На 
вуліцы – ластавак радасны цвіргат (Н.Гілевіч); Хлеб – у дзяжы і на лапаце, На 
подзе ў печы, На стале, І на далонях шчаснай маці… (Н.Гілевіч); Там, напэўна, гаі 
(Н.Гілевіч); Наперадзе – мосцік драўляны стары (Н.Гілевіч); І ўбачыў ружы… 
Скрозь і ўсюды – Духмяны квет, ружовы квет (Н.Гілевіч). Nn ø у Ni; Nn ø Adv Dir, 
Nn ø Rel Adv. 
Дыктумны змест падобных сказаў прадстаўлены элементарнай прапазіцыяй, 

якая ўключае су’ект або аб’ект і лакатыў. Па-сутнасці названыя непрэдыкатыўныя 
кампаненты і складаюць семантыку эліптычнага сказа. Семантычная структура 
такіх сказаў двухкампанентная.  
Эліптычныя канструкцыі са значэннем статальнай лакалізацыі за межамі 

прасторавага арыенціра. Названая разнавіднасць эліптычных сказаў сустракаецца 
таксама вельмі часта. Семантычная структура гэтых сказаў не адрозніваецца ад 
папярэдніх і ўключае аб’ект або суб’ект і лакатыў. Адзінае адрозненне названых 
канструкцый заключаецца ў тым, што яны змяшчаюць адпаведныя прыназоўнікі, 
якія ўказваюць на тое, што суб’ект або аб’ект знаходзіцца па-за межамі 
прасторавага арыенціра. Часцей у такіх сказах ужываюцца злучнікі за: За хмарай 
шызай – неба сінява… (Р.Баравікова); За беражком – чыстая вада (І.Мележ); За 
лугам – магільнік, хмызняк і багна (З.Бядуля); Там, за сінім ціхім борам, шмат 
засмучаных суніц (А.Куляшоў); Дарога – за ўяўнай мяжой (Т.Бондар); За шыбай – 
снежаньскі лядок… (Р.Баравікова); …За дзеравянаю канцавою вуліцаю – мураваны 
грымучы горад (К.Чорны) – Object ø S Dyn→Nn ø за Nl; ля: …Шыпшыны куст – ля 
хаты – на шляху (Р.Баравікова) – Nn ø ля Ng; перад: І палкоўнікава постаць у яго 
перад вачыма (П.Броўка) – Nn ø перад Nl; побач: Побач са сталом – канапа 
(А.Макаёнак) – Nn ø побач са Nl. 
У падобных сказах могуць ужывацца і іншыя злучнікі, што змяняе толькі 

форму выражэння лакатыва і не ўплывае на элементарную прапазіцыю 
эліптычнага сказа. 
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ФАЛЬКЛОР – КУЛЬТУРА 

А. Алфёрава (Мінск, Беларусь) 
ЗААМОРФНЫЯ РЭФЕРЭНТЫ РАСЛІННЫХ АБ’ЕКТАЎ  

У СЛАВЯНСКІХ ЗАГАДКАХ 
У славянскіх загадках адзін з тыпаў метафарыстыкі – зоамарфізацыя загаданых 

аб’ектаў. Ядро сістэмы зааморфных рэферэнтаў раслінных аб’ектаў складаюць 
свойскія жывёлы: баран (авечка); кабан, (свіння, парасяты); казёл (каза); конь (кабыла); 
вол (бык), карова, цяля. У той жа час вельмі рэдкія вобразы хатніх жывёл: ката, сабакі, 
а таксама мышы. 
Адметная асаблівасць зааморфнай карціны свету славянскіх загадак пра раслінны 

свет – наяўнасць у метафарычнага вобраза характарыстык, якія суадносяцца не з 
рэальнай жывёлай, а адпавядаюць якасці, форме і колеру загаданага аб’екта. Ужыванне 
пэўнага зааморфнага рэферэнта, а таксама выбар раслінных аб’ектаў, што 
рэпрэзентуюцца праз вобраз жывёлы, у большасці выпадкаў нацыянальна адметныя. 
Лось у беларускіх і рускіх загадках выступае замяшчальнікам ільну і канопляў. 

Загадкі амаль ідэнтычныя. Жывёла толькі згадваецца, а ўся ўвага накіравана на 
выкарыстанне частак яе цела, што адпавядае дзеянням над самой раслінай: “Прыйдзе 
восень – заб’ю лося, галаву з’ем, шкуру аблуплю, а мяса за плот выкіну” [Загадкі 2004, 
№ 565; Загадки 1968, № 2657]. Мяркуем, што назва звера ў загадцы не выпадковая. 
Увосень у ласёў наступае перыяд сексуальнай спеласці. Прыкладна ў гэты ж час 
паспявае лён або каноплі, што паслужыла прычынай атаясамлівання жывёлы і расліны. 
Дарэчы ў загадцы аказалася і рыфма “восень” – “лося”. 
Метафарычныя вобразы “баран” і “авечка” ў загадках пра раслінны свет парныя, 

нават узаемазамяняльныя. Калі праз вобраз авечкі (барана) загадваецца асіна, то 
атаясамліванне адбываецца па характэрнай для дрэва прыкмеце: у яго трымціць лісце. 
Хутчэй за ўсё, спачатку атаясамліванне адбылося паміж кронай дрэва і воўнай, а ўжо 
пасля жывёла стала замяшчальнікам усяго дрэва: “Аўца (баран) стаіць, воўна 
дрыжыць” [Загадкі 2004, № 416]. Тое ж атаясамліванне па колеры, а таксама паводле 
пухнатасці пупышак і воўны адбываецца і ў рускай загадцы пра вярбу: “Белые овечки 
бегают по свечке” [Загадки 1968, № 1772]. Дрэва выступае праз вобраз свячы 
(магчыма, тут адлюстравалася хрысціянская сімволіка). У беларускай загадцы пра 
грыб увага акцэнтуецца на колькасці частак цела зааморфнага рэферэнта: “А і ў лазе 
стаіць баран на адной назе” [Загадкі 2004, № 499]. Адгадванню дапамагае і локус, што 
супадае з месцазнаходжаннем прыхаванага аб’екта. У загадцы пра чаромху праз вобраз 
барана загадваюцца ягады: “Черненький барашек, маленький, костяно брюшко” 
[Загадки 1968, № 1804]. Калі баран выступае рэферэнтам караняплодаў, агульная 
метафарычная сітуацыя ва ўсіх загадках наступная: жывёла знаходзіцца ў хляве, часткі 
яе цела (рогі або хвост) – звонку: “Баран у хляве, яго рогі на дварэ” [Загадкі 2004, 
№ 650]; “Баран в хліві, а хвіст надворі” [Загадки 1962, № 533]. Адрозненні 
прасочваюцца на ўзроўні аб’ектаў загадвання: часнок (бел.), бурак (рус., укр.), рэдзька 
(укр.), морква (слав.). У славацкай загадцы пра моркву да суб’екта дадаецца адметны 
каляровы эпітэт: “Červenэ baran v chlieve sedн, iba rohy mu von trčia” [Slovenské ľudovй 
hбdanky 1981, № 257]. 
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Метафарычныя вобразы кабана, свінні і парасят у загадках утвараюць трыяду. У 
некаторых усходнеславянскіх варыянтах пра раслінны свет прасочваецца іерархія 
зааморфных рэферэнтаў. У большасці загадак ствараецца цалкам метафарычная 
сітуацыя: “Сивая свинья на дубу гнездо свила, детки по веткам, а сама в коренек. 
Горох” [Загадки 1968, № 2449]. У варыянце даволі ўдала выкарыстана гіпербала: дуб – 
замяшчальнік падпоркі для расліны. Свіння ў гэтай загадцы – рэферэнт гарошыны, з 
якой з’явілася расліна. Больш дэталёва такія адносіны адлюстраваліся ў беларускай і 
ўкраінскай загадках пра гарох і фасолю: “Семдзесят парасят адну матку ссуць” 
[Загадкі 2004, № 590; Загадки 1962, № 441 б]. З мэтай акцэнтуацыі вялікай колькасці 
гарошын ужываюцца лікі “семдзесят” або “семсот”. Такім чынам, у загадках кожная 
частка расліны мае свой від метафарычнага рэферэнта. Ва ўкраінскім варыянце вобраз 
свінні замяшчаецца вобразам кабылы: “Кобила на вербі гніздо змостила, навела 
поросят, вони вгору глядять... Листя на дереві” [Загадки 1962, № 797]. Парасяты 
з’яўляюцца субстытутамі дробных частак расліны – гарошын або лісця. 
У беларускай загадцы пра грэчку ствараецца арыгінальны метафарычны партрэт 

расліны: “У маёй свінкі тры спінкі” [Загадкі 2004, № 597]. Ва ўкраінскім і польскім 
варыянтах загаданыя аб’екты (гарбузы і агурок) атаясамліваюцца з кабаном (свіннёй) 
па форме: “Проти сонця, де видненько, там свинки лежать гарненько...” [Загадки 
1962, № 561]; “Żółty wieprzaczek przewiesił tyłek bez krzaczek” [Polskie zagadki... 1975, 
№ 130]. 
Праз вобразы казла (казы) рэпрэзентуецца невялікая колькасць раслін: грыб і 

трысцё (бел.), гарбуз (укр.). Жывёла мае адметныя атрыбуты: рогі і бараду. Першая 
рыса акцэнтуецца пры зааморфным увасабленні месяца. У беларускай загадцы пра 
трысцё пад увагу бярэцца другая характэрная адзнака жывёлы – барада: “Стаіць казёл 
над вадою з чырвонай барадою” [Загадкі 2004, № 516]. Ва ўкраінскай загадцы пра 
гарбуз пладаножка расліны атаясамліваецца з аднакарэннай часткай цела жывёлы:“Під 
борозною перевернулася коза догори ногами” [Загадки 1962, № 586]. Такое ж 
спалучэнне амонімаў і ў беларускім варыянце з адгадкай “грыб”: “У лазе на трапязе 
сядзіць каза на адной назе” [Загадкі 2004, № 500]. Ужыванне словатвора “на трапязе”, 
верагодна, указвае на локус, сцежку (трапінку). Магчыма, вобраз казы ў загадцы пра 
грыб намякае на дыялектную яго назву (казлякі). 
Такім чынам, у загадках пра раслінны свет назіраецца большая папулярнасць 

назваў свойскіх жывёл у параўнанні з дзікімі, паколькі яны, як і адпаведныя раслінныя 
аб’екты, належаць да свету, блізкага чалавеку. У заходнеславянскіх зборніках 
выяўлена меншая колькасць загадак з зааморфнымі рэферэнтамі раслін (па тры 
польскія і славацкія варыянты). Аднак нельга сцвярджаць, што такія вобразы 
заставаліся па-за ўвагай заходніх славян. Хутчэй за ўсё, яны проста не ўключаны ў 
зборнікі, у якіх адлюстраваны больш блізкі да нас этап узнікнення тэкстаў. Ва 
ўсходнеславянскім фальклоры зоамарфізацыя раслінных аб’ектаў даволі 
распаўсюджана, але пры наяўнасці агульных метафарычных рэферэнтаў існуюць свае 
адметныя асаблівасці на ўзроўні аб’ектаў загадвання: баран – рэферэнт асіны, грыба 
(бел.), вярбы, чаромхі (рус.), рэдзькі (укр.); казёл, каза – замяшчальнік грыба і трысця 
(бел.), гарбуза (укр.). У большасці тэкстаў атаясамліванне адбываецца па форме, 
колеры або функцыях, таму не даводзіцца казаць пра міфалагічную аснову рэферэнта. 
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А. Баршчэўскі (Варшава, Польшча) 
ГІСТАРЫЧНАЯ І ЭТНАГРАФІЧНА-ФАЛЬКЛОРНАЯ  

СПЕЦЫФІКА ВЁСКІ ДУБІНЫ 
Ў ІНТЭРПРЭТАЦЫІ НАЙСТАРЭЙШЫХ ЯЕ ЖЫХАРОЎ 

Дубіны – гэто адна з найпрыгажэйшых і найбольш заможных вёсак ва ўсходняй 
Беласточчыне. Распаложаны яны на самай ускраіне Белавежскай пушчы і няма 
сумненняў, што ў даўнім мінулым знаходзіліся ў адным з цэнтраў белавежскага 
ляснога масіву. Яшчэ параўнаўча нядаўна Дубіны былі мясцовасцю цалкам 
незалежнаю ад горада Гайнаўка. Сёння яны ўжо практычна спалучыліся з Гайнаўкай і 
сталі яе прыгарадам. Мясцовае насельніцтва амаль у ста працэнтах праваслаўнае, хаця 
апошнім часам паявіліся ў Дубінах католікі і баптысты. Апрача прыгожай царквы ў 
гэтай мясцовасці да нядаўна дзейнічала пачатковая і сельскагаспадарчая школа, якая 
на працягу дзесяткаў гадоў была не толькі адукацыйным цэнтрам, але таксама важным 
асяродкам культурна-нацыянальнага беларускага жыцця. На працягу многіх 
пасляваенных гадоў у гэтай школе вядучую ролю адыгрывала сужонства настаўнікаў 
Яўгена і Вольгі Гарустовічаў, якія ахвотна ангажаваліся ў беларускія культурна-
грамадскія ініцыятывы. 
Дубіны з’яўляюцца адной з найбольшых беларускіх вёсак ва ўсходняй 

Беласточчыне і налічваюць больш за 200 хат і гаспадарак. Дзякуючы дарам 
Белавежскай пушчы, а таксама заробкавым магчымасцям, вынікаючым з суседства з 
прамысловай Гайнаўкай, жыхары Дубін жылі і жывуць досыць заможна і багата, хаця 
характэрнае для апошніх гадоў беспрацоўе паўплывала адмоўна таксама на мясцовых 
жыхароў, абмяжоўваючы іх фінансавыя магчымасці. 
У свядомасці старэйшых жыхароў Дубіноў яшчэ моцна бытуе памяць аб падзеях, 

звязаных з гістарычным мінулым, а таксама з этнаграфічнай і фальклорнай спецыфікай 
роднай мясцовасці. Менавіта гэтыя справы і сталіся падставай для запрапанаванага 
мною рэферату.  
Адзін з маіх інфарматарў – Павел Юрчук, народжаны ў 1914 годзе, 

характарызуючы гісторыю сваёй мясцовасці, сказаў наступнае: 
“Хто ёго там знае, як было з нашымі Дубінамі попраўді. Я просто говору тут тое, 

што почуў од старэйшых, або што сам помню із свого децтва і молодосці. А колькі ў 
тым, што я почуў од іншых праўды, а колькі выдумкі, то ніхто толком нэ знае. По 
крайнюй меры я нічого нэ знаю, але вэдлуг гэтых росказоў, то было воно так: Дэсь пры 
кунцёві XІХ столетія то ў нашуй вёсці было прыблізно 80 хат і жыло ў іх больш чым 
500 чоловек. Бо бачытэ, тогды, хот’ людэ і жылі бедно, то на діті нэ скупіліся. Робілі іх 
почті кажды рок. І тому было іх у каждуй хаті як бобу. Лічылося, што деті то дар 
Божы, але часто гэты дар Божы то боком вылазіў. Найбольша была біда ў той сім’і, дэ 
роділіся одна за одною дочкі. Бо то, бачытэ, колі воны дорослі, то выходілі замуж і 
каждуй з іх трэба было даті посаг. Значыт сім’я моцно од гэтого біднела. А колі 
роділіся хлопці, то жэнячыся бралі посаг і сім’я богатела. Хот’ праўду кажучы, то і ў 
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сынах нэ было вэлікого шчастя. А гэто тому, што доростаючы закладалі свое сем’і і 
одділяліся од бат’коў і нэжонатых братоў. І трэба было ім даваті част’ господаркі, 
значыт і зэмлю, і будынкі, і жывіну, і такіе прылады, як плугі, бороны, жорна, прасніці, 
тэрніці, міскі, ложкі, і Бог ведае што шчэ. Бывало і такое, што пры гэтых поделах то 
здараліся і сваркі, і біятыкі, і суды, і подпалы. Нэраз было так, што посвараны браты, 
нэ могучы договорытіся ў справах поделу маёнтку, ломалі на две половіны пілу, на 
полову розрубувалі рэшото або борону, росколувалі на две половы біяк або цэпільне з 
бат’коўского цэпа. У злості рэзалі постілкі, радюжкі, розрывалі на кускі фуфайкі, 
кожухі, кошулі і многі іншы рэчы. Але бывало і одворотнэ. Колі згодно і мірно ділілі 
ўсё тое, што досталося ім од бат’коў, і часто ожэніўшыся згодно жылі ў бат’коўкуй 
хаті, нічого нэ делячы і за нішто нэ сварачыся. Розумны браты ўважно гледелі, коб іх 
жонкі нэ грызліся поміж собою, коб дбалі одінаково про ўсех у хаті діті, і коб 
справэдліво ділілі ўсё тое, што выросло ў полі, у огородчыку і ў саді, або што было 
зваранэ ў горшку. 
Ну, а што тычытся гісторыі Дубін, то од старых родных і од суседуў даведаўся я, 

што ў нашуй вёсці ў даўных – даўных часах была збудована дэрэвянна цэрква, а ў 1872 
року дубіноўці збудовалі нову цэркву. После гэтого старую продалі ў вёску Рогачы. 
Але шчэ раней, бо ў року 1847 дубіноўці збудовалі ў месцы, которэ одвечно называлі 
Крыночкою, маленьку каплічку. Легэнда говорыт про тое, што манахі з Львова ішлі ў 
Кіеў у Пячэрску Лаўру і затрымаліся над гэтою крынічкою. У гэтым месцы воны 
одпраўлялі набожэнство і сповідалі месцовых люді. Дубіноўці постановілі выкопаті ў 
том месці студню і збудовалі каплічку. Колі ўжэ гэто сталося, то оказалося, што вода ў 
крынічці і ў студні чудотворная. Вона оздороўляла хворых, лечыла люді од калецтва і 
вэльмі часто здаралося такое, што людэ з усёі Білосточчыны прыходілі туды на кулях, 
а напіўшыся чудотворноі воды і помыўшыся ў ёй, ставалі здоровымі і ворочаліся 
додому на своіх ногах, бэз куль. Гэты шчаслівы людэ покідалі пры крынічці ручнікі і 
хусткі, вешаючы іх на дэрэвах, огороджы і крыжах. Але одного разу сталося нэшчасте, 
бо одна пані прывэзла сюды хворого собаку і выкупала ёго ў чудотворной крынічці. 
Послі гэтого крынічна вода стратіла свою оздороўляючу моц. Але, нэгледячы на гэто, 
людэ далей верат у крынічку і ідут, і ідут, і заўшэ будут до ее іті, бо воны пэрэконаны, 
што тут вода святая. 
А што дотычыт каплічкі, то ее, вэдлуг легэнды, збудоваў якісь поп, которы быў 

позбаўлены духоўного сану, бо моцно выпіваў. Послі гэтого поп займаўся ўсім, што 
могло ёму запэўніті варункі до жытя. Праўдоподобно, іграў вон на лётэрыі ў Москве і 
выйграў там вэліку суму грошы. За іх збудоваў вон над крынічкою каплічку, а ў 
каплічцы под подлогою склеп, у которум поховалі ёго послі смэрті. Там вон зоставаўся 
до 1941 року, колі прышла до нас Чырвона Армія. Тогды месцова ўласт’ прыказала, 
коб труну з костіма попа выняті із склепу і закопаті за каплічным плотом, а ў самой 
каплічці зробілі склад амуніцыі. Склад гэты быў там аж до прыходу немцоў, которы 
завэлі свое порадкі. 
Пэршы раз немці на Гайноўшчыні появіліся ў 1915 року. Колі толькі начаў 

прыбліжатіся до Білосточчыны руско-німэцкі фронт, то рускі офіцэры, чыноўнікі і 
духовенство вэлі вэліку пропаганду про тое, што немці то нэ людэ, а зьвірэ, і што воны 
позабівают усех правослаўных мужчын, обрэжут груді діўчатам і молодіцям, або іх 
згвалтят і ограбят до чыста ўсе господаркі. Воны доказувалі, што едынэ выйсьце з 
такоі сітуацыі, то выезд у глыб Росіі. Месцовы людэ волею-нэволею покінулі вёску і 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 463 

поехалі на ўсход. Але почті што ўсе, проехаўшы коло 8 вёрст, затрымаліся ў пушчы ў 
том месці, дэ была посаджана картопля для дікіх звіроў. Дубіноўці почалі копаті гэты 
картоплі і есті іх з мясом, а мяса то мелі досыць много, бо забралі з собою і сьвіні, і 
овэчкі, і коровы. Кроме гэтого, то воны ж лісные од векоў людэ і ўмелі злапаті ў 
пушчы дікого звера: і зайця, і козу, і діка, і глушца. Праўда, част’ дубіноўцоў усё ж такі 
поехала далей у Росію. А тые, што зосталіся ў пушчы, як толькі прыйшлі на 
Білосточчыну немці, вэрнуліся ў вёску. 
Ну й тут оказалося, што немці гэто нормальны людэ і ніякого вэлікого зла 

месцовым жытэлям Дубіноў нэ робілі. Наодворот, учылі, як обробляті зэмлю, як садіті 
сады, як годоваті пшчолы, прывэзлі до нас таксамэ насене помідоруў, якіх до іх 
прыходу у нас ніхто нэ сеяў, нэ еў і нэ бачыў. Я про ўсё гэто знаю толькі з росказоў 
старых люді, бо тогды, колі былі ў нас немці, мне было ўсёго два лет. 
Глаўна біда была ў тым, што ў часе фронту част’ нашоі вёскі згорэла і людэ нэ мелі 

дэ жыті. І тому поехалі ў суседні вёскі і посэліліся ў тых хатах, з якіх господары 
выехалі ў Росію. Ну, а што дотычыт тых, што поехалі од нас у Росію, то вэрнуліся 
воны только ў 1922 року, колі Ленін і Пілсудскі заключылі мір і позволілі ўсем людям 
ворочатіся на родіну.  
Я тут троху похваліў немцоў, але тое-сёе про іх можна сказаті і кепско. Справа ў 

тым, што воны вэльмі моцно ўзяліся за Біловежску пушчу. Почалі стягаті з сосноў і 
ёлок смолу. Выпальвалі вэльмі много дэрэвяного вугля, збудовалі кілька вэлікіх 
тартакоў, у якіх днём і ноччу рэзалі дэрэво на дошкі і бэлькі і ўсё гэто вывозілі ў 
Германію. Збудовалі таксамо ў Гайноўці хэмічну фабрыку, у котору прывэзлі 
спэцыялістоў з Германіі і Бэльгіі. У гэтых тартаках і фабрыці працовалі францускі і 
рускі пленные, а таксамо много месцовых білорусоў з Дубіноў і з іншых околічных 
вёсок. Говорылі, што немці вырэзалі 10 тысяч гэктароў матэрыялового лесу і выбілі ў 
пушчы ўсіх зуброў. 
Колі скончылася ўрэшті святова война і ўсе немці з Білосточчыны ўтэклі і настала 

санацыйна Польшча, то ўсе нашы жытелі з Росіі і з суседніх вёсок вэрнуліся ў Дубіны і 
началі одбудову знішчаных господарок. Вядомо, што доступ до лесу быў вэльмі лёгкі, і 
тому людэ праўно і бэспраўно корысталі з лесу і вэльмі хутко поўностю одбудовалі 
свою вёску. 
Вэлікім нэшчастём для месцовых жытэлей былі две эпідэміі: спочатку многіх 

нашых люді забіла холера, а ў 1922 року наведаў Дубіны тыф. Нэ было такого дня, коб 
нэ было похороноў. А здараліся і такіе дні, колі ў одной хаті ўмірало двох членоў сім’е. 
Нэ знаходячы ніякого ратунку, жытэлі Дубіноў зышліся ноччу коло крыжа, которы 
стояў пры хаті Пэтручука. Бабы і діўчата на колоўроткаха і прасьніцях пры огнішчы 
напралі вэльмі много ніток, з которых на месці выткалі одну губу ручніка, а одна губа 
значыла штыры сажні. Мужчыны ў гэтум часі ўкралі ў пушчы дэрэво і зробілі з ёго два 
крыжы. Крыжы гэты поставілі ў двох кунцях вёскі. Под гэтымі крыжамі закопалі 
розрэзаны на две половы вытканы ручнік. Остаток ніток, звітых у два вэлікі клубкі, 
блізнята напэрэді ўсіх месцовых жытелей понэслі клубкі кругом вёскі і ніткі з іх 
замоцовалі ў слупкі, убіты ў зэмлю. Послі гэтого людэ з Дубіноў пэрэсталі ўміраті, бо 
крыжы і ніткі одгороділі вёску од заразноі хворобы. Усе старые людэ моцно верылі, 
што гэта гісторыя была праўдіва.” 
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Цікавую характарыстыку грамадска-палітычнай сітуацыі Дубіноў з часоў 
даваеннай Польшчы, савецкай улады і нямецкай акупацыі даў 75-гадовы жыхар 
Дубіноў Андрэй Петручук. Сказаў ён наступнае:  

“Жыте ў довоенной Польшчы было вэльмі тяжке. Усё, што продуковаў мужык, 
было вэльмі тане, а ўсё, што продуковалі ў городах, а бэз чого нэ мог обойтіся мужык – 
вэльмі дорогое. Роботу по-за господаркою знайті было надто тяжко. А колі ўжэ хто 
знайшоў ее, то працоваў за грошыкі, а нэ за золотоўкі. От, скажу Вам так, што бабы 
доволі часто наймаліся до роботы ў жыдоў. То ведайтэ, што ў такого жыда за целы 
дэнь роботы од тэмна до тэмна баба могла заробіті 50-60 грошыкоў, а кілё цукру то 
коштовало два злоты. То самі бачытэ, за кілё цукру трэба было тяжко працоваті штыры 
дні. Добры косец за целы дэнь маханя косою ў маёнтку пана мог заробіті пуўтора – два 
злоты. Толькі само заробляў сільны хлопэць, которы целы дэнь пры будове дорог 
дробіў камене. А колькі з іх пры гэтом калечыло пальці на руках або ногах. Многіе пры 
гэтом слеплі, бо осколочкі з бітого каменя выбівалі ім очы. Ніякіх ні рукавіць, ні 
окуляроў тогды нэ было. 
Ну, трэба сказаті, што заўшэ нас троху ратовала пушча, бо там заўшэ збіралі мы і 

грыбы, і ягоды, там таксамэ паслі коровы, ловілі дікіх звероў, або кралі дэрэво. Але ўсё 
гэто робілі мы тайком, ховаючыся. Для того, коб можна было збіраті грыбы або ягоды, 
трэба было ў ліснічого або гаёвого купляті спэцыяльны білеты. А колі злапалі чоловека 
бэз білета, то ломалі кошыкі і корзіны, штрафовалі або волоклі ў суд. А суд тогды нэ 
чыкаўся. Накладаў такіе кары, што часто цалком нішчыў господарку.  
Інша біда была звязана з наукою. Праўда, школа была бэсплатна, але толькі 

поўшэхна. У школы гэты ходілі толькі хлопчыкі. Діўчат пускалі толькі для того, коб 
научыліся лічыті і ўмелі полічыті грошы. Діўчата былі потрэбны, коб пасті гусі, 
коровы, помагаті матцы ў хаті і ў полі. І тому пускалі іх у школу толькі зімою. Про тое, 
коб учыті свое дітя ў гімназіі чы ў вышшуй школі, нэ было навэт говоркі. За науку 
сына ў сэрэднюй школі ў Білостоку мужык мусіў платіті сто злотых у месэць. То 
значыт, што мужык мусіў кажды месэць продаті корову. На такое штось нэ мог собе 
позволіті ніхто з нашоі вёскі.  
Я ўжэ вам сказаў, што для нас заўшэ вэлікім збавенём была пушча. Кроме ягод і 

грыбоў, ратовало нас дэрэво. Усе мужыкі кралі сосну і ёлку на опал, а дубы і ясені на 
посуд. Ну, самі ведаетэ, і бочкі, і дежкі, і бойкі, і ступы, і рэшота, і бороны, і колёсы, і 
сані, і тэрніці – усё было з дэрэва. Одным словом, усё тое, бэз чого нэ можна было 
обойтіся ні ў хаті, ні ў господарці, ні ў полі.  
Говорачы про гэто, мушу вам сказаті, што кожну ноч мужыкі ехалі ў пушчу, коб 

поваліті а то сосну, а то дуба, або клёна, або ліпу чы ясеня, прывэзті на пудворок і 
добрэ сховаті под сено або под солому, або сховаті дэсь у полі ў высокім збожы. Але 
лісная служба і поліція то таксамэ нэ былі дурные. Як толькі згледят, што ў лесі 
пропало добрэ дэрэво, то зараз шнырат по вёсці і, ідучы по конскіх слідах або по 
колеінах воза, шукают пропажы.  
Ну, а што ў такой сытуацыі робілі мужыкі? Воны значыт поступалі так. Як толькі 

прывозілі ўкрадёнэ дэрэво, то зараз адрэзувалі од каждого камля так больш-мэнш 
поўмэтровы кусок, кололі яго на полена і кідалі ў печ. У гэтым часе прыезджае поліція 
з ліснічым або гаёвым і прывозіт той кусочок, которы воны одрэзалі од того пня, што 
остаўся ў лесі од украдёного дэрэва і прыкладают до того камля, што знашлі ў 
господара. І хоч вон нэ вэльмі пудходіт, то воны кіруют справу ў суд. Вядомо, што ў 
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суде мужык прыкідваецця нэвіноватым, а гаёвы і поліціянт показуют той кружочок, 
которы воны одрэзалі од пня. І той кусок камля, которы знайшлі ў господора на 
пудворку. Судя докладно прыглядаецця і бачыт, што однэ до другого нэ пудходіт і 
почынае лаяті гаёвого і поліціянта за тое, што воны прычэпіліся до нэвінного чоловека. 
І выдае такі вырок, што мужык нічого нэ віноваты і одпускае ёго свободно дохаты. От, 
бачытэ, такім способом выкручуваліся нашы людэ з біды. 
Ну, але вядомо, што нэ заўшэ ішло так гладко, бо здаралося, што мужык нэ ўспеў 

одрэзаті од камля кусок дэрэва і той кусочок, што прывёз поліціянт і ліснічы, 
поўносцю пудходіў до того, што лежало на возі. Ну, то ў такіх сытуацыях суд караў 
вэльмі сурово. Часто прыходілося мужыку продаті і короўку, коб розлічытіся з 
лісніцтвом, а то і пару месэцёў посідеті ў турме.” 
Жыхар вёскі Дубіны – Сцяпан Юрчук, народжаны ў 1918 годзе, цікава 

ахарактарызаваў палітычную сытуацыю ў Дубінах у перыяд даваеннай 
Польшчы. І аб тым, як мясцовыя жыхары віталі Чырвоную Амію ў 1939 годзе.  

“Ну, што там говорыті – сцвярджае Юрчук – усе мы тут лічылі, што польска ўласт’ 
у довоенны час то была для білорусоў чужая і вэльмі нэдобра, і што трэба з ёю воёваті. 
Усе мы ўважалі, што жыте ў Польшчы вэльмі кепске, а жыте ў Совецком Союзе вэльмі 
шчаслівэ і радоснэ. Мы ждалі як збавеня, коб хутчэй згінула санацыйна Польшча і коб 
як найхутчэй прыйшла совецка ўласт’, под якою мы зажывэм радосно і шчасліво. Тому 
місцовы людэ вэльмі поддэржувалі і страйкі, і бунты, і разные там маніфэстацыі, 
накірованы протіў польскоі ўласті. Многіе з нашых людей належалі до КПЗБ і так 
званоі Сялянскоі Громады. Нэ одін з нашых жытэлёў попаў у турму. Усе мы як збавеня 
ждалі прыходу Чырвоноі Арміі, ну і ўрэшце осэню 1939 року дождалі. Мы тут кругом 
ставілі по вёсках трыюмфальны брамы, але мушу сказаті, што як толькі появіліся 
совецкі солдаты, то многое нам нэ сподобалося. Бо бачытэ, былі воны одеты вэльмі 
слабо, у многіх чэрэвікі былі порваны, а ногі до колен былі обкручны обмоткамі. У 
нэкаторых вінтоўкі былі на раменных поясах, але ў многіх – на шнурках і вэровочках. 
Почті што ўсе совецкі солдаты просілі ў месцовых люді тобаку, водкі, а часто і хлеба. 
Прыехалі ў нашу вёску вэльмі діўны грузавікі, которы езділі нэ на бэнзіне, але на 

дровах. Пры каждой шафёрной кабіні стоялі две высокі бляшаны бочкі, у которы 
солдаты кідалі дрова. Гэты дрова, згораючы, вытворалі пару, пры помочы якой ехаў 
грузавік. Ну, а найбольш нам нэ подобалося тое, што почті што кажды дэнь месцовых 
люді зганялі на разные зборы, так заваны собранія і там агітаторы целы час нам 
говорылі, што Совецкі Союз найлепшы і насільнейшы на целом светі, што ім кіруе 
геніяльны Сталін і што Совецкі Союз росправітся з целым капіталістычным светом і 
што тогды настанэ праўдівы рай для бедных і смэрт’ для богатеёў. А найгоршэ то было 
тое, што почалі выбіраті разны комітэты, экзэкутывы, комісіі, а таксамо разных 
прэдседателей, агітатороў, актывістоў і чорт ведае, кого там шчэ. 
Здіўляло нас моцно таксамо тое, што месцовы гандляры, которы мелі много 

магазінчыкоў у довоенной Польшчы, зробіліся вэльмі вэлікімі начальнікамі і на 
собраніях сіделі ў прэзыдыюмах разом з краснымі командірамі і рэённымі 
начальнікамі. Найбольш нас здівіло тое, што ўсе воны сталі інструкторамі рольніцтва і 
почті што кажы дэнь прыказвалі нам, колі маем сеяті, ораті і збіраті ўроджай. А было ж 
вядомо, што воны самі ніколі нэ займаліся оброботкою зэмлі. Здіўляло нас таксамо тое, 
што гэты агітаторы вэльмі моцно хвалілі гітлероўску Германію і запэўнівалі нас, што 
гэта Германія разом з Совецкім Союзом загварантуе мір і згоду ў цэлом светі. Нэ моглі 
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мы таксамо поняті, чом гэты разны комісары моцно выступают протіў попоў, протіў 
рэлігіі, протіў Бога. І што заохвочвалі, коб діті нэ хрыстіті, молодых нэ жэніті і 
помэрлых нэ ховаті ў цэркві. Тогды, жывучы ў Польшчы, мы верылі, што разом з 
совецкою ўластю прыдэ до нас вэлікі добробыт і богацтво, а тут оказалося, што кажды 
богаты то ворог, а кажды бедны то найлепшы кандыдат на начальніка. А каждому ж 
было вядомо, што много бедных то былі тые, хто меў мало зэмле або меў вэльмі много 
діті, або быў хворы і нэ меў грошы ні на дохтора, ні на лікарство. Але ж вядомо 
таксамэ, што много жыло бедно, бо ліноваліся робіті, пропівалі ўсе грошы і мелі 
наплевательскі стосунок до жытя. 
Хіба найгоршою бідою было тое, што там-сям на Білосточчыне почалі сілою робіті 

колхозы. Людэ, ведаючы, што ўсё пойдэ ў колхоз, рэзалі свою жывіну, оддавалі ў тые 
вёскі, дэ колхозоў нэ было, а збожэ ховалі ў ямы і ў зэмлю.  
Трэба ўсё ж такі сказаті тое, што нэ ўсё пры совецкой уласті было кепско. 

Найбольш нам подобалося тое, што молодые людэ, закончыўшы поўшэхну школу бэз 
усякіх оплатоў моглі учытіся ў сэрэдніх школах, а закончыўшы іх, моглі іті ў школы 
вышэйшы. Але ніхто з нашых нэ ўспеў гэтого зробіті, бо хутко почалася война з 
немцямі. 
Друга вэльмі добра совецка справа была ў тым, што нова ўласт’ увэла бэзплатнэ 

лечэне. І многі людэ, якіе по 10-15 лет у Польшчы нэ лечыліся, былі прыняты до 
шпіталёў, вылічыліся там бэсплатно і вэрнуліся здоровымі дохаты. Усё гэто трывало ў 
нас толькі до половы 1941 року. 
На початку лета гітлероўска армія ўдырыла на Чырвону Армію, котора пошла ў 

россыпку і за пара дён немці ў хорошых мундурах і ў глянсованых ботах увайшлі на 
Білосточчыну і занялі таксамэ Дубіны. Што хвіля немці вэлі чэрэз нашу вёску вэлікі 
групы совецкіх пленных, которы ішлі з опушчанымі головамі, у порваных чэрэвіках 
або цалком босы. Усе месцовы людэ іх моцно шкодовалі і кідалі ім хлеб. 
Спочатку немці позволілі пленным жыті по вёсках і много з іх посэліліся ў 

самотных удоваў або ў богатых господароў, працуючы паробкамі. Большост’ з іх про 
ніяку політыку нэ хотела слухаті. Нэ выступалі воны ні протіў немцоў, ні протіў 
советоў. Говорылі толькі одно, коб як найхутчэй скончылася война, і коб воны моглі 
поехаті до своіх сем’ёў і до своіх хат. Але былі і такіе, што прыжыліся пры нашых 
бабах і казалі, што хочут з імі остатіся до кунця жытя. Але нэмало было і такіх моцно 
ідэйных, которы трымліся совецкоі ўласті і воны помаленьку пэрэконвалі нас, што 
трэба злучатіся ў вэлікі групы і воёваті з немцямі. От з такіх совецкіх пленных і з 
месцовых люді ўжэ ў 1941 року быў організованы ў нас антыфашыстоўскі комітэт. З 
месцовых жытелей у гэтых комітэт увойшлі: Ян Вэрэмюк, Стэпан Койло, Фёдор 
Беглюк. Гэты людэ навязалі контакт з партызанскою групою, котора дзялала ў рэёне 
Біловежскоі пушчы. Нашы людэ помагалі партызанам і оденём, і провянтом, і 
запалкамі, і мылом, і подобраным у часе фронту оружыем. У хуткім часі немці напалі 
на іх след, арыштовалі і росстрылялі з нашых Яна Вэрэмюка і жонку Фёдора Беглюка 
Тэклю. Ой, нэ добрэ говору, бо гэту бабу, значыт Тэклю то гэстапоўці ў Біловежы нэ 
росстрэлялі, але розорвалі собакамі. А была вона сувязною у партызанскім отраді 
Дзержынского. Але трэба сказаті, што гэто нэ поўстрымало некоторых нашых люді, 
которы ў 1943 року покінулі вёску і пушлі до партызаноў. А былі гэто: Фёдор Беглюк, 
Стэпан Койло і ёго жонка Анна, Александэр Юрчук і Фёдор Грэдэль. У партызаны 
пошло таксамо 15 жытелей з блізкоі вёскі Новосады. У гэтум отраді было много 
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совецкіх пленных, а таксамо больш чым 10 совецкіх парашутістоў. Гэты партызаны 
много зробілі шкоды немцём. Узорвалі воны 6 мостоў, знішчылі сотні мэтроў 
жэлезнодорожных рэльсоў, пустілі ў одкос больш за 10 поездоў з німэцкімі солдатамі і 
боёвою тэхнікою. Урэшті немці подослалі ў гэты отрад свого агента – Юрку 
Лешчынского з Гайноўкі. Вон гэто 6 мая 1944 року прывёў коло 300 німэцкіх солдат, 
которы ў 210 квартале Біловежскоі пушчы напалі на стоянку парызаноў. У часе бітвы 
згінуло 4 совецкіx парашутістоў і много партызаноў было ранных. Посэрэд ранных 
найшоўся таксамэ наш жытель Фёдор Грэдэль. 
У часі окупаціі немці вывэзлі на роботы ў Германію много нашых діўчат і хлопці, а 

таксамо тры сім’е. Большост’ з іх по войне вэрнулася дохаты. Згінулі толькі бэсследно 
такіе хлопці, як: Конастантін Місеюк, Ян Грыгорук, Ян Койло, Іван Гіншт. Загінуў 
таксамэ ў німэцкум лагеры ў Германіі наш довоенны учытэль Юзэф Крушэніцкі.” 
Мясцовая жанчына – Марыя Петручук, народжаная ў 1921 годзе, цікава 

апавядае аб этнаграфічнай і фальклорнай спецыфіцы Дубіноў. Прыводжу 
фрагменты яе выказвання.  

“Ну, што касается того, як мы жылі, як господаровалі, як годоваліся і оджыўляліся 
даўно колісь, то ўжэ почті што ўсё забытэ. Тое-сёе помню таксамэ з того, што мне 
росказувала моя маті і моя бабуля. Шчэ мой дед говорыў, што ў Дубінах будоваліся 
колісь цалком по-другому, чы сегоння. Усе будынкі ў господарці былі под одным 
дахом: і хлівы, і шпіхеры, і кладоўкі, і коморы, і хаты, і клуні. На гуліці ў старых часах 
вэльмі моцно смэрдело, бо бачытэ, хлеўчыкі свіні былі пры самой гуліці, а гэто тому 
так – як говорыў мой дет – коб едучы по гуліці можна было лёгко з хлеўчыка выкідаті 
на воз гной. А вядомо, што з такого хлеўчыка то вытікалі на гуліцю свіные одходы, от, 
і тому быў вэлікі смурод. З часом то почалі будоваті оддельно хлівы, і хаты, і клуні, і 
од самоі гуліці заўшэ почалі стаўляті хату, а іншы будынкі далей. Почалі моцно дбаті 
про выгляд хаты. Появіліся хорошы океніці і плоты, а замест соломяноі срэхі почалі 
накрываті будынкі дахоўкою, этэрнітом, а навэт у последнім часі бляхою. Дісь усё 
частей хаты будуют нэ з дэрэва, але з цэглы, або пустакоў. Почалі таксамэ ставілі 
жэлезны плоты. Появіліся ў хатах ванны, тэпла вода і навэт убікаціі. Колісь такое 
людюм навэт нэ снілося. 
По-другому таксамэ пушло ўсё звязанэ з ежою. Колісь, бывало, як заколют свіню, 

то моцно засолят солю і потым ідят целы рок. А тэпэр пошла вэліка мода на 
марыноване: і рэброў, і мяса, і коўбас, і ўсёго іншого. І ўсё ў слоіках трымаецця целы 
рок як свежэ. 
А вы знаетэ, якіе ў нас дісь выстраівают вэселя. То ж такого свет нэ бачыў. 

Запрашают на вэселе 1500, а то і 2000 чоловек. Ну, а дэ ж такую ілёсць люді посадіті. І 
тут прыдумалі фокус. У нас тут нэдалеко стоіт войсковы полк, чы брыгада – чорт іх 
там знае. То мужыкі договарываются з командірамі і позычают у іх вэлізарны палаткі – 
такіе на 200 чоловек. От, позычат такіх 5-7, а то і 10 палаток, поставят у іх у сэрэдіні по 
10-15 столоў, обставят іх лаўкамі і посадят у палатці 200 чоловек. Вы знаетэ, што ў нас 
такое вэселе трывае дэнь – два, а то і тры. То ж за такое вэселе людэ вып’ют до 10 
тысяч бутэлёк водкі. Шчэ пару лет тому назад, то на такіх вэселях здаралася праўдіва 
біда. Бо бачытэ, была дурацка мода дарыті молодым розны товары. То здаралося і 
такое, што молодые доставалі по 50-60 комплетоў посуды, або 100 комплетоў белізны 
на постель. То ж гэтым усім можна было подавітіся. А тэпэр то знаетэ ўжэ поступают 
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по-другому. Кажды дае молодым грошы, і то вэльмі культурно – у конвэртіку. Дают 
усяк: і по 2 тысячы злотых, а часом богаты родіч сунэ і 10 тысяч. 
Вы мэнэ пытаетэ про звычаі ў старых часах, то я вам скажу так. Колісь людэ жылі 

по-другому, чым дісь. Жылі, праўда, бедно, але пры гэтым дружно, гуртом, громадою, 
а нэ кажды оддельно, так як тэпэр. Вы знаетэ, што кажды вэчор вэсною і летом то ў 
вёсцы Дубіны, по крайнюй меры ў 5 місцах збіраліся молодые і співалі так, што чужы, 
колі ехаў чарэз вёску, то затрымоўваўся і з одкрытым ротом слухаў гэтых нашых 
песьняў. Зрэштою, співалі нэ толькі вэсною і летом, але таксамэ і зімою, з тым што 
зімою то ўжэ нэ на гуліці, але по хатах, прадучы кудэлі. 
А мужчыны і хлопці то займаліся політыкою, або росказвалі казкі, і часто такіе 

страшны, што слухаючы іх аж скура на плечах шэрхла. 
Ну, а якжэ ж цікаво было, колі дэсь кроілося вэселе, то колькі было розных заходоў, 

як тэпэр пішут – обрадоў, звычаёў і традыцый. То ж вэселе старое складалося і з 
сватоў, і з розглядоў, і з заручын, і з паненского вэчора, і з коровая, і з шлюбу, і з 
гостіны ў молодоі, і з прыданя, і з покладін, і з пэрэпіваня, і з уповіваня, і Бог ведае, з 
чого там шчэ. Моя бабка говорыла, што ў ее молодые лета то і молоды, і молодая пэрэд 
шлюбом обуваліся ў лапці, і ў гэтых лапцях ехалі таксамэ да шлюбу ў цэркву, а после 
шлюбу ў лапцях танцёвалі. Але ў часе молодості мое маткі ўжэ лапцёў нэ было. Але ў 
пэршы лета посьле святовоі войны ў целых Дубінах было толькі 4 пары чоботоў, і ў 
гэтых 4 парах жэніліся ўсе дубіноўскіе хлопці. Трэбо было за гэты чоботы заплатіті, 
або одробіті. Часто з гэтымі чоботамі быў і вэлікі смех, і вэлікі слёзы, бо бачытэ, былі 
гэты чоботы на молодого або замалые, або завэлікі. То вы самі ведаетэ, што пэрэтэрпіт 
чоловек, колі будэ стояті годіну ў тесных чоботах у часе шлюбу пэрэд олтаром у 
цэркві. Друга біда была ў тым, што молоды мусіў посьлі вэселя танцоваті з каждою 
деўчыною на забаві. Подобно, здаралося такое, што ў часе танця млеў і одлівалі ёго 
водою. Біда была таксамэ з вэлікімі чоботамі, бо танцуючы молоды вэльмі часто губіў 
чоботы і танцоваў босонож. Ну, ведаетэ, які тогды стояў рогат у такой хаті. 
Жыте нэ до познаня змінілося ў нашум часі. Ужэ ніхто нэ жнэ сэрпіком, ані нэ косіт 

косою і нэ молотіт цепом. Але людэ до сэбэ нэ прыбліжаются, але оддаляются. І кажды 
сідіт у сэбэ ў хаті, а найчастель лежыт пэрэд тэлевізором. То ж ніколі нэ было такого, 
коб жніво трывало так як дісь одін дэнь, і навэт коб вэлікі господар за годіну – две мог 
усё на своём полі зжаті і вымолотіті. Мэнэ, ведаетэ, найбольш боліт тое, што нэ толькі 
деті, але і дорослы часто кідают хлеб на гуліці, на ходніку, або на дорозі. Думаю, што 
раней, чы позней Бог за гэто люді покарае.  
Шчэ хочу вам одно сказаті. Пару лет тому назад, хіба шчэ пры комуні, вы прывозілі 

до нас двох совецкіх учоных чы пісателей, я ўжэ докладно нэ знаю. То ведайтэ, што 
воны нам вэльмі сподобаліся. Одін з іх то граў на гармоніку, співаў песні і чытаў свое 
вершыкі. Я ўжэ нэ помню ёго фаміліі. Нe а другі то хіба называўся Шыкун, або штоь 
подобнэ. То вон меў твар доброго і розумного чоловека з окулярамі на носі. Вон нам 
цікаво росказуваў про тое, як партызаніў у часе окупаціі дэсь там далеко за Мінском. 
Колі будэтэ іх бачыті, то пэрдавайтэ ім поклон і скажэтэ, коб воны зноў до нас 
прыехалі. Гэто ж нашы людэ – воны, так як і мы – білорусы.” 
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І. Вырва (Мінск, Беларусь) 
ЖАНОЧАЯ СЕМАНТЫКА ВОБРАЗА КАРОВЫ Ў БЕЛАРУСКІМ  

І НЯМЕЦКІМ ФАЛЬКЛОРЫ 
Вераванні, звязаныя з “культам каровы”, многія даследчыкі лічаць аднымі з самых 

старажытных. Мангардт адзначае, што яны ўзыходзяць да агульнай індаеўрапейскай 
асновы і ў найбольш архаічным выглядзе захаваліся на поўдні Германіі [Mannhardt 
1958, с.60]. Да ведыйскіх міфаў узводзяцца ўяўленні пра кароў як аблокі і дождж як 
малако, што знаходзіць адбітак як у славянскай, так і нямецкай традыцыі [Mannhardt 
1958, с.75]. Талстой адзначае, што падобныя заходне- і усходнеславянскі вераванні 
прадстаўлены ў іншым жанры. Напрыклад, прыкмета, запісаная Шэйнам ў Гродзенскай 
губерні “калі ў Вялікі Чацвер ідзе дождж, то каровы будуць малочныя” ці запіс 
Нікіфароўскага на поўначы Беларусі (в. Ловаж, Полацкага п.) пра тое, што “самым 
лепшым часам для біцця масла прызнаецца тое, калі скаціна вяртаецца дадому з поля, а 
па небе ходзяць невялікія раскіданыя аблокі” [Толстой 1999, с.258]. 
У традыцыі абодвух народаў карова надзяляецца жаночай семантыкай, што 

заканамерна абапіраецца на прыпадабненне ўласна па прыкмеце пола і актуалізавання 
іх плоднасці. У прыкметах праводзяцца асацыятыўныя лініі жанчына – цялушка, 
мужчына – бычок: “Калі на Коляды перш чыхне мужчына, то будуць радзіцца больш 
бычкі да баранчыкі, а як жанчына, та цяліцы да авечачк“і [Сержпутоўскі 1998, №511, 
с.76] ; “Калі ацеліцца карова, тады, зварыўшы малодзіва, засцілаюць стол 
абрусам і кладуць на яго акраец хлеба, потым садзяцца есці; першую лыжку 
малодзіва павінна ўзяць дзяўчына, а пасля ядуць ужо ўсе; першую лыжку 
малодзіва бярэ дзяўчына дзеля таго, каб карова зноў ацялілася цялушкай, а не 
быком” [Васілевіч 1996, №1825, с.348]. У нямецкай традыцыі, дзеля таго каб 
карова ацялілася цялушкай, гаспадыня павінна была захоўваючы маўчанне, 
сама адчыніць вароты перад першым возам жыта з новага ўраджаю, альбо 
закапаць сетку для рыбнай лоўлі пад яблыняй [Hoffman-Krаyer 2000, bd 5, 
s.776]. 
У беларускім і нямецкім фальклоры вобраз каровы часам з’яўляецца 

персаніфікацыяй жанчыны. Разам з тым, канкрэтныя ўвасабленні жаночай семантыкі ў 
фальклорных вобразах і матывах у традыцыях абедзьвух культур дэманструюць і 
пэўныя адрозненні.  
У германскай міфалогіі карова мае дачыненне да жаночых бостваў: калясніцу багіні 

ўрадлівасці Нертус цягнуць каровы [Grimm 1992, bd.2. s.554]; багіня Хульдра мае 
каровін хвост, аблокі ўяўляліся і як каровы, і як жанчыны [Mannhardt 1958, с.80]. У той 
жа час, каровін воблік уласцівы і персанажам ніжэйшай міфалогіі, прыкладам, як 
карова выяўляецца дэман урадлівасці. У некаторых рэгіёнах Германіі апошні сноп 
меў назву Mockel (карова), але выраблялі яго ў выглядзе жаночай фігуры, якую 
пасля прывязвалі на спіну таго, хто дажынае апошні сноп [Mannhardt 1884, с. 59].  
У беларускай і, шырэй, славянскай, традыцыі як карова можа выяўляцца 

чароўная апякунка менавіта гераіні, дзяўчыны. У чарадзейных казках падкрэслена 
“кароўка-мамка” дзівосным спосабам дапамагае сiраце выканаць найскладанейшае 
заданне – за дзень спрасці кудзелю і выткаць палатно. Уся праца як бы пераносіцца ў 
нутро каровы, якое паўстае сімвалічнай адменаю тагасветаў, што па-за сваёй 
хтанічнасцю разумеліся як крыніца ўсемагчымых дабротаў: “Кладзі мне ў правае вуха 
кудзелю і верацно і глядзі што будзе” [Чарадзейныя казкі 1973, т. 1, с. 381]; ”Улезь ка 
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мне ў адно вушка, праз другое выдезеш і ўсё гатовенька пабярэш” [Казкі ў сучасных 
запісах 1989, №124, с. 274] ; “Ты мне ў адно вушка дзьмухні, у другое хукні і сама 
лажыся спаць” [Казкі ў сучасных запісах 1989, №112, с. 266].  
У іншых казках карова сама аказваецца звязанай са звышнатуральнымі сіламі, якім 

яна загадвае выканаць заданне: “Выйшла тая кароўка да мора і кажыць: “Дзеўкі 
марскія, да выйдзеце, да паслухайце тэй сіроткі Дароткі” [Чарадзейныя казкі 1973, т. 
1, с. 378]. Істотна тое, што праз карову адбываецца кантактаванне гераіні са сферай 
сакральна-спрыяльнага. 
Пасля забойства каровы дзяўчына павінна знайсці і пасадзіць чароўнае зярнятка, з 

якога вырастае залатая яблынька. “Як мяне зарэжуць вазьмі маю печан, там знойдзеш 
залатое зярнятка, пасадзі тое зярнятка каля хаты” [Чарадзейныя казкі 1973, т. 1, с. 
381] ; “Ты красна дзевіца майго мяса не еш, а костачкі пазбірай ды ў платочак 
завяжы і ў саду рассадзі. І мяне забывай шторання палівай” [Казкі пра жывёл 1971, с. 
274]. У. Я. Проп, аналізуючы казачныя сюжэты пра залатую яблыньку, адзначае сувязь 
каровы з татэмнымі вераваннямі. У шэрагу выпадкаў карова – ніхто іншы, як памерлая 
маці дзяўчыны. Карова кажа: “Не еж майго мяса”, а з’еўшы яго, дзяўчына ўжыла б у 
ежу кавалак цела сваёй маці [Пропп 1986, с.156].  
Татэмная сувязь жывёлы і чалавека ў германскай міфалогіі мае карані ва ўяўленнях 

пра культ “багіні-мацеры жывёл”. С.Ріхтер адзначае, што менавіта багіня-маці магла 
правесці чалавека ў выглядзе жывёлы ў свет продкаў [Richter 2004, с.118]. 
У вясельным абрадавым комплексе і адпаведным фальклоры карова асацыюе з 

жанчынай, нявестай. Да таго ж карова – абавязковая частка пасагу. Унікальны пласт 
беларускага фальклору прадстаўляе каравайны абрад, у якім жанчына часта сімвалічна 
атаясамліваецца з каровай. Карова i каравай звязаны як этымалагічна, так i дачыненнем 
да вясельнага абраду. Па этнаграфiчных дадзеных, на караваi рабілі выявы вымя i 
рагоў, у каравайных песнях сустракаюцца формы: “Я рагат i багат, у малыя дзверы не 
ўлезу”. У беларускiх абрадах сватання бык i цялушка фiгуруюць як сiмвал жанiха i 
нявесты [Іванов, Топоров 1974, с.255-256]. “Дружка ідзе ў хату і гаворыць: “Ну, даў 
жа кароўку, дай і вярёўку!” [Романов 1912, вып. 8, с.502]. У.М.Тапароў заўважае, што 
само слова “каравай” абазначае і галоўны рытуальны аб’ект вясельнага дзеяння (для 
прыгатавання каравая патрэбна “фаска масла яравых кароў”), і выступае як яго 
персаніфікаваны суб’ект, і як само дзеянне ў цэлым, і як асобныя часткі і многае 
іншае. Напрыклад “спяваць каравай”, “танцаваць каравай”. Тое ж адлюстравана і ў 
наменклатуры удзельнікаў каравайнага дзеяння – “каравайніца” (маладая жанчына, 
якая прымае ўдзел у прыгатаванні каравая) [Топоров 1999, с. 509]. Сувязь жанчыны 
з каравайным дзеяннем даследчык адзначае і ў гульні “у каравай”. Яна 
прасочваецца ў агульнай сімволіцы, дзе кола (ці хаця б дуга) звязваецца з жаночым 
пачаткам, а прамавугольнік (ці хаця б вугал) – з мужчынскім. У гэтым кантэксце 
атрымлівае тлумачэнне той факт, што гульня “у каравай” – гульня пераважна 
жаночая, а часам і выключна такая [Топоров 1999, с. 494]. Такім чынам, 
“удзельныцы карагода, каравайніцы, у гульні “у каравай” і каравайных абрадах 
прадстаўляюць сабой гістарычную трансфармацыю, знакавую перакадзіроўку і, 
больш таго, змену кодаў – “анімалістычнага” на “чалавечы”, спецыялізавана – 
“жаночы”. Тэзіс заключаецца ў тым, што ў дыяхранічным радзе абрадаў і тэкстаў 
каравайніцам маглі (і нават павінны былі) папярэднічаць каровы [Топоров 1999, с. 
511].  
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  Асабліва выяўна жаночы кампанент у семантыцы вобраза каровы паўстае ў 
комплексе ўяўленняў і прадпісанняў сферы рэпрадукцыі. Плоднасць каровы і 
цяжарнасць/роды жанчыны ў рытуальна-магічнай практыцы і вербальных тэкстах 
прадстаўлены блізкімі, калі не тоеснымі матывамі, тэмамі, сюжэтамі, вобразамі. Як 
адзначае Я. Крук, народныя лекары ў сваёй практыцы выкарыстоўваюць да 30 
разнавіднасцей тэкстаў замоў, якія суправаджаюць перыяд жаночай цяжарнасці і 
родаў. Прыкладна такая ж колькасць іх можа быць выкарыстана для дапамогі карове, 
ад якой чакаюць прыплоду. У тэкстах некаторых ахоўна-прадуцыравальных замоў 
жанчына і карова таксама стаяць побач: “Ёсць на небе тры зарніцы, і ўсе яны 
памачніцы: адна да жынак, другая да дзевак, трэцяя да кароў” [Крук 2003, с. 316].  
Прыведзеныя прыклады дазваляюць зрабіць вынік, што ў беларускай і нямецкай 

фальклорнай традыцыі жанчына цесна звязана з так званым “каровіным культам”. 
Карова і жанчына выступаюць сімваламі плоднасці, і сімволіка гэтая мае карані ў 
агульнай індаеўрапейскай міфалогіі. У абрадах гаспадарчай і ахоўнай магіі беларусаў і 
немцаў назіраецца пэўнае супадзенне. У нямецкай традыцыі сувязь жанчыны з каровай 
прасочваецца ў першую чаргу на ўзроўні вышэйшай міфалогіі – карова як жывёла 
жаночых бостваў. Беларуская традыцыя захавала сувязь каровы з жанчынай як 
татэмным продкам у казках і як персаніфікацыю жанчыны ў вясельных, каравайных 
абрадах. 
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А. Гулак (Мінск, Беларусь) 
АБ МЕТОДЫЦЫ ЛАКАЛІЗАЦЫІ 

КЛАСІЧНЫХ УЗОРАЎ БЕЛАРУСКАГА ФАЛЬКЛОРУ  
Вялікае значэнне зборніка Пятра Аляксеевіча Бяссонава (1828–1898) «Беларускія 

песні» прызнаецца ў беларускім нарадазнаўстве даўно. Недастатковы узровень 
распрацаванасці праблем тэксталогіі фальклору, якія зводзяцца да “выпрацоўкі 
прынцыпаў і прыёмаў ацэнкі сапраўднасці тэкстаў і практыкі іх прымянення”, а 
таксама да вывучэння іх эдыцыйнай гісторыі [Чистов 1963, с. 2-3] абмяжоўвае 
нарадазнаўчы патэнцыял «Беларускіх песень». Заўважым, што фальклорныя тэксты 
П. Бяссонава захоўваюць вялікую колькасць надзвычай цікавых моўна-маўленчых з’яў, 
характарызуюць асаблівасці адлюстравання фанетычных і граматычных рысаў 
беларускай мовы — як універсальных, агульных для ўсіх гаворак, так і дыялектных . 
У фалькларыстыцы вядомы факт, што П. Бяссонаў з’яўляецца найперш не 

збіральнікам, а ўкладальнікам, рэдактарам і выдаўцом фальклору. Яму давялося 
працаваць з беларускім песенным матэрыялам пераважна з архіва П. Кірэеўскага. 
Прадстаўлены ў выглядзе цэлых спісаў або калекцый ад шэрагу карэспандэнтаў, ён не 
меў паслядоўнай атрыбуцыі, лакалізацыі ды іншых элементаў пашпартызацыі. Гэта 
пацвярджаецца словамі ўкладальніка «Беларускіх песень» [Бессонов 1871, с. Х]. 
У межах тэксталагічных даследаванняў фальклорных матэрыялаў зборніка 

«Беларускія песні» намі была распрацавана методыка геаграфічнай лакалізацыі 
унікальных бяссонаўскіх тэкстаў. Яна, на наш погляд, дае перспектывы для плённага 
вывучэння помнікаў гісторыі фалькларыстыкі.  
У методыку геаграфічнай лакалізацыі тэкстаў зборніка ўваходзіць выкарыстанне 

трох крыніц інфармацыі: 
1) непасрэдныя ўказанні ўкладальніка; 
2) апасродкавыя ўказанні, якія ўтрымліваюцца ў саміх тэкстах (тапанімічна-

геаграфічны метад); 
3) дыялектныя асаблівасці тэкстаў (лінгвагеаграфічны метад). 
Непасрэдныя ўказанні ўкладальніка на месца запісу таго ці іншага фальклорнага 

ўзору ў ХІХ ст. яшчэ не ўсведамляліся як абавязковыя (да гэтых праблем, паводле 
Е. Прохарава, “толькі абуджаецца цікавасць”) [Прохоров 1962, с. 32], таму П. Бяссонаў 
толькі зрэдку, спарадычна падаваў адпаведныя звесткі. Пры аналізе калекцый мы 
сыходзілі з дапушчэння, што кожная з калекцый паходзіць з аднаго рэгіёну (хаця ёсць 
месцы, якія даюць паставы сумнявацца, што ў кожным выпадку было менавіта так).  
Апасродкавыя ўказанні – гэта факты, якія могуць мець геаграфічную інтэрпрэта-

цыю і служыць указаннем на геаграфічнае паходжанне тэкстаў. 
1) у моўным аспекце: тапонімы (у тым ліку айконімы і гідронімы), катайконімы і 

іх прыметнікавыя дэрываты; 
2) у нарадазнаўчым аспекце: лакальныя адметнасці народнай 
культуры; 
У нашым выпадку адзначым, што не ўсе тапонімы і катайконімы, а таксама іх 

дэрываты спрыяюць лакалізацыі пэўных тэкстаў. Да такіх ідэнтыфікацыйных фактаў 
не варта залічваць тапонімы, уласцівыя для пэўнай жанравай групы або для 
беларускага фальклору ў цэлым, якія ўжываюцца ў якасці мастацкіх вобразаў. 
Напрыклад, у вялікай групе тэкстаў згадваецца рака Дунай, гарады Варшава, Кіеў, 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 473 

Львоў, аднак гэта ніяк не сведчыць пра тое, што адпаведныя тэксты балі запісаныя на 
Балканах, у Польшчы ці Украіне. 
Як вядома, аднолькавыя назвы могуць мець зусім розныя тапанімічныя аб’екты, 

размешчаныя на вялікай адлегласці адзін ад аднаго. Вялікая група тапонімаў намінуе 
два і больш аб’екты, таму веданне тапоніма можа аўтаматычна і не даваць нам 
адназначнай інфармацыі пра яго лакалізацыю. Асабліва складана, калі ў якасці 
тапанімічных указанняў выступаюць ня самі тапонімы, а іх дэрываты. Напрыклад, 
прыметнік пятроўскі можа выступаць у якасці дэрывата такіх розных айконімаў, як 
Пятровічы, Пятроўка, Пятроўск, Пятроўшчына і інш. 
У сітуацыі, калі выяўлена група тапанімічных указальнікаў, станоўчы вынік у 

справе лакалізацыі можа даць тапанімічнагеаграфічны метад, які ўключае наступныя 
прыёмы: 

a) выяўленне ў тэкстах тапонімаў; 
b) суаднясенне — пры дапамозе геаграфічных картаў і тапанімічных даведнікаў 

— тапонімаў з пэўнай тэрыторыяй, тэрытарыяльна-адміністрацыйнымі адзінкамі; 
c) картаграфаванне лакалізаваных тапонімаў. 
Тэрыторыю, на якой супадзе некалькі (ці хаця б большасць) тапонімаў і можна 

лічыць месцам паходжання адпаведнага тэксту. 
Дыялектныя асаблівасці тэкстаў, надзвычай багата адлюстраваныя ў зборніку, 

вымагаюць прымянення лінгвагеаграфічнага метаду. 
Аналіз толькі непасрэдных ўказанняў ўкладальніка і апасродкавых ўказанняў, якія 

ўтрымліваюцца ў тэкстах дазваляе сцвярджаць, што 8 калекцый са зборніка 
П. Бяссонава паходзяць з усходняй Беларусі, адна калекцыя – з заходняга Палесся, 
адна – з паўднёвай Міншчыны.  
Ніжэй прыводзяцца прыклады, што ілюструюць працу па лакалізазацыі тэкстаў 

зборніка. 
Калекцыя 1: тэксты 145—147, 167, 171, 180. 
Геаграфічнае ўказанне укладальніка: 
ИЗЪ ПОДЪ СЛУЦКА, МЕСТЕЧКО СЛОБОДКА (тэкст 14589). 
Геаграфічныя ўказанні, якія ўтрымліваюцца ў тэксце: 
ЛЯ’ХОЎСКІЕ МОЛОЙЦЫ (тэкст 167, радок 7). 
Лакалізацыя: маецца на ўвазе мястэчка Слабодка Грозаўскай воласці Слуцкага 

павета Мінскай губерні (цяпер вёска Грозаўскага сельсавета Капыльскага раёна 
Мінскай вобласці) [Назвы 2003, с. 196]. Такое рашэнне пацвярджаецца і тым фактам, 
што непадалёк ад Слабодкі (28 кіламетраў на ўсход) знаходзіцца вёска Ляхова 
Амговіцкага сельсавета Слуцкага раёна [Назвы 2003, с. 410]. 
Калекцыя 30: тэксты 2—5, 9—11, 14, 17, 26. 
Геаграфічнае ўказанне укладальніка: адсутнічае. 
Геаграфічныя ўказанні, якія ўтрымліваюцца ў тэксце: 
КУДИНЦЫ (тэкст 2, радок 5) — з гэтым катайконімам асацыююцца наступныя 

назвы: 
вёскі Вялікі і Малы Кудзін Галоўчынскага сельсавета Бялыніцкага раёна 

Магілёўскай вобласці [Рапановіч 1986, с. 143]; 

                                                   
89 Тут і далей у дужках указваецца старонка зборніка “Беларускія песні”, нумар тэкста і нумар радка; напісанне 
падаецца паўвялікамі літарамі; захоўваецца зыходная графіка. 
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вёска Кудзінавічы Пацейкаўскага сельсавета Капыльскага раёна Мінскай вобласці 
[Назвы Мін : 202]; 
вёскі Кудзіны Гарадоцкага раёна Віцебскай вобласці [Рапановіч 1977, с. 212], а 

таксама няісная цяпер вёска, якая знаходзілася на тэрыторыі цяперашняга 
Барысаўскага раёна Мінскай вобласці [Назвы 2003, с. 89]; 
вёска Кудзішкі Сольскага сельсавета Смаргонскага раёна Гродзенскай вобласці 

[Назвы 2004, с. 354]; 
вёска Кудзяны Бешанковіцкага раёна Віцебскай вобласці [Рапановіч 1977, с. 212]; 
ДО ГОРОДА ДО МОГИЛЕВА (тэкст 4, радок 50), ИЗЪ ГОРОДА ИЗЪ МОГИЛЕВА (тэкст 4, 

радок 56). 
Лакалізацыя: адна з вёсак Вялікі Кудзін або Малы Кудзін за 70 км ад Магілёва. 
Надзвычай каштоўныя ў мастацка-эстэтычным плане і ў сэнсе выяўлення іх 

архаічнай прыроды ўзоры раннетрадыцыйнага пласта каляндарна-абрадавага 
фальклору, змешчаныя ў зборніку П. Бяссонава і ў іншых фалькларыстычных 
выданнях ХІХ ст., патрабуюць новага тэксталагічнага прачытання. Яно дазваляе не 
толькі лакалізаваць класічныя ўзоры беларускага меласу, але і робіць перспектыўным 
цэлы шэраг міждысцыплінарных падыходаў у галіне тэорыі і гісторыі фальклору, 
гістарычнага мовазнаўства, дыялекталогіі і гісторыі кнігадрукавання.  
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Р. Кавалёва (Мінск, Беларусь) 
СІНТЭЗ ПАЗІТЫЎНАЙ ІДЭІ І МАСТАЦКАГА ДРАМАТЫЗМУ 

Ў КУСТАВЫХ ПЕСНЯХ-СКАРГАХ НА ДОЛЮ 
Галоўны, эстэтычна завершаны вобраз заходнепалескіх куставых песень-скаргаў на 

долю ― бяздольная дзяўчына. Заканамерна паўстаюць наступныя пытанні: у якой 
ступені існаванне падобных твораў у складзе карагодна-таночных песень абраду 
ваджэння Куста абумоўлена пазітыўнай ідэяй абраду, да каго яны звернуты, які вынік 
звароту чакаецца? 
Пры разглядзе абрадавых песень пра долю трэба мець на ўвазе адну тонкую 

акалічнасць: яны набываюць сэнс пры наяўнасці абрадавага адрасата, якім у дадзеным 
выпадку з’яўляецца Куст. Абрадавы статус Куста ― «молодая», яго рытуальная 
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семантыка ― «род». Менавіта ў гэтых якасцях Куст выступае ўвасабленнем і 
носьбітам долі, ён здольны надзяліць ёю тых, хто так горка скардзіцца на 
бяздольнасць. Канчатковая мэта скаргаў дзяўчыны мае пазатэкставы характар, 
застаецца ў вобласці нявымаўленага, толькі ўскосныя мастацкія доказы дазваляюць 
меркаваць, які сэнс укладаецца ў паняцце «шчаслівая доля». Гэта не павінна нас 
бянтэжыць. Сучаснаму чалавеку цяжка зразумець дзіўную логіку абрадавых таночных 
песень. Яго свядомасць, узгадаваная на прыкладах пазаабрадавай лірыкі, пры 
сутыкненні з абрадавымі тэкстамі аналагічнай тэматыкі здольна ўспрымаць толькі 
прамы сэнс твораў, не ўсведамляючы іх першапачатковую функцыю. А вось носьбіты 
традыцыі дзесьці падсвядома адчувалі безумоўны рытуальны імператыў: што 
выплакана падчас абраду, тое і знішчана, адыйшло ў нябыт, ад таго і пазбавіліся, 
вызваліўшы месца для належнага, ― добрай долі. 
Куставым песням, і таночным у тым ліку, спрадвечна ўласціва адрасаванасць двух 

відаў: яўная, выражаная праз зваротак, і пазатэкставая, абумоўленая рытуальнай 
канкрэтыкай абраду. Яна вынікае з функцыі абраду, мэта якога ― умацаванне радавых 
сувязей і ўладкаванне сацыяльна-бытавых. Здаецца відавочным, што адрасатам 
таночнай песні пра долю з’яўляецца дзяўчына: «Ёх, взыйды ж, взыйды, зіронька 
вэчэрняя, // Ёх, выйды ж, выйды, дівчыно бэзділная» [Раг., с.244]. Генетычна песня 
магла быць абходнай, тады чаму дзяўчыну прама ў вочы называлі бяздольнай? У 
абрадавым кантэксце пад бяздольнасцю разумеецца адсутнасць пары. Песня 
кантамінуецца з сюжэтам іншай ― пра паядынак казакоў з-за дзяўчыны, пасля якога 
пераможца кажа: «Гэто ж тобі, братко, в сыруй зэмлі пэсок істы, // Ёх, а мні ж, 
братко, на посад з ею сісты» [Раг., с.244]. Атрымоўваецца дзіўная рэч: паводле 
канцэпцыі куставага абраду, усе незамужнія дзяўчыны шлюбнага ўзросту з’яўляюцца 
бяздольнымі да таго часу, пакуль у іх няма пары. 
Асобную групу таночных песень складаюць творы аб сірочай долі. Сіроцтва ― 

гранічнае выражэнне абяздоленасці, таму дзяўчына-сірата мае асаблівую патрэбу ў 
клопаце аб яе лёсе. Разам з тым наяўнасць сірочых песень мае абрадавую прычыну. Як 
вядома, часам на ролю Куста лічылі за лепшае выбіраць менавіта сірату, бо, паводле 
народных уяўленняў, сіроты знаходзяцца пад апекаваннем бога і, з таго свету, 
памерлых бацькоў. Гэтаксама ў паўднёваславянскіх абрадах выклікання дажджу ролю 
Дадолы і Пеперуды даволі часта выконвала сіротка ў старой, парванай вопратцы, з 
зялёным вянком на галаве. У пеперудскай песні пры вымольванні дажджу і ўраджая 
пшаніцы не забываліся і на сірату: «Да си раним дачица, и клетити сираци, и беднити 
вдовици» (балг.). 
Куставыя песні скіраваны выключна на апісанне гаротнага існавання сіраты, якую 

«ныхто нэ прыгорнэ пры лыхой годыне»: «Нэ прыгорнэ батька, нэ прыгорнэ маты» 
[Раг., с.232]. Але застаецца надзея на долю, агульную для ўсіх дзяўчат: «Толькі туй 
прыгорнэ, хто думае взяты» [Раг., с.232]. 
Кампазіцыя таночных песень з зачынам «Ой, нэшчаслыва сыротыная доля», «Ой, 

да гіркая сыротыная доля» пабудавана на сутыкненні рознага ўспрымання адной і той 
жа падзеі ― плачу сіраты. Першае належыць тым, каго абагулена называюць «людэ», 
яно прадузятае і памылковае, другое ― тым, хто шкадуе і разумее сірату, па сутнасці, 
абрадаваму аўтару: 

Ох, людэ ж кажуть: сыротына впыласа, 
А вона ж, стоя, слёзкамы залыласа. 
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Ох, людэ кажуть: сыротына лэныва, 
А вона ж робыть, юй робота нэ мыла. 
Ох, вона ж робыть дай ныколы прысісты, 
Пройдэ нэділэнька дай нымае чого з’істы [Раг., с.268]. 
Падкрэсліваецца, што сірату небяспечна крыўдзіць: «Сыротыны слёзы да дарма нэ 

мынають, // На камэнь впадуть, то й камэнь пробывають» [Раг., с.146].  
Ёсць яшчэ адна істотная прычына лічыцца абяздоленай гаротніцай ― няродная 

маці: «Ой, тым жэ я, дівонька ж, бэзділная, // Колы ж в мынэ вдома мамонька 
нэрідная» [Раг., с.267]. «Зіронька вэчэрняя» ― сімвал бяздольнай дзяўчыны, адпаведна 
«зіронька яснэсэнька» ― той, што бесклапотна жыве пры роднай маці: «Пайду ж на 
юлоньку, на юлоньцы забаруса, // Прыйду ж вдомы да ж нычым ны журуса» [Раг., 
с.267]. Ідэалізуецца не вобраз, а становішча персанажа. Дзяўчына, у якой ёсць маці, 
характарызуецца эпітэтам «краснэсэнька», які тут суадносіцца з эпітэтам «яснэсэнька» 
і мае значэнне «шчаслівая, не абойдзеная доляй». Як бачым, у лакальных песенных 
традыцыях часам знаходзіцца матэрыял, вельмі важны для вырашэння праблем 
гістарычнай паэтыкі, у прыватнасці, праблемы дынамічнай семантыкі эпітэтаў. 
Куставыя песні даюць яскравы прыклад той стадыі развіцця мастацкага мыслення, калі 
словазлучэнне красная дзеўка яшчэ не набыло ў фальклоры традыцыйнага, устойлівага 
характару, не «акамянела» толькі ў адным значэнні «маладая прыгажуня»  
Песеннымі субстытутамі дзяўчыны ў песнях пра долю з’яўляюцца яе родныя. Так, 

бацька смуткуе: «Ныдэ ж мое дытя шчасця – долі ны мае, // Шчо ж до мынэ юв 
гостыну ны бувае» [Раг., с.148]. У другой песні тое ж самае паўтарае маці: «Шчо наша 
дытя лыху доленьку мае, // Бу вона ж у нас у гостях ны бувае» [Раг., с.149]. 
Выгаворвае нядобраму швагру брат: «Шчо ж гэ робыш, муй швагрэ нэрудный…// Моя 
сэстра хороша й уродлыва, // Ёно ж еі доля дай нэшчаслыва» [Раг., с.161]. Як бачым, у 
гэтых выпадках праз песні абрадаваму прадухіленню падлягае будучы нешчаслівы 
шлюб, які малюецца як сапраўдны, у цяперашнім часе. Адсюль і магчымыя нараканні 
на маці, якая выдала дочку замуж «за нэлюбого мужа» і тым самым дала «доленьку 
лыхую»: «Да мусыть ты, мамко, до цэрковкы ны ходыла, // Да мусыть ты, мамко, в 
Бога долі ны просыла» [Раг., с.147]. Дарэмныя апраўданні маці, што яна ўсё рабіла як 
трэба, ды не здолела перамагчы ліхую долю, якая ніколі не пакідала дачку: «Юв 
голувцы стояла», «за ручку діржала», «за ручэньку водыла». У сваіх «клопатах» аб 
дзяўчыне доля нагадвае маці, але гэта негатыўная, змрочная, чорная маці, пра 
існаванне якой дзяўчына не здагадвалася: «Коб жэ я знала свою лыхую долю, // То б я 
звыла вінчыка із куколю». Дзяўчына гукае ўласную долю, пытаецца, дзе ж тая 
падзелася, ― «в огні згоріла» або «в моры втопыласа». Цікавыя заключныя радкі 
песні, якія праясняюць кантэкставую семантыку долі. Доля ― гэта свабодны, 
сапраўдны, прадвызначаны лёсам шлюб: «Ой, то я ж тыбэ із водыцы достану, // Я ж 
з тобою да на шлюбоньку стану» [Раг., с.148]. 
Звернем увагу на семантыку бога, імя якога, на думку шэрага даследчыкаў, можа 

лічыцца праславянскай назвай аднаго з членаў проціпастаўлення доля – нядоля. 
Мяркуецца, што першапачаткова і незалежна ад таго, было гэта слова спрадвечна 
славянскім ці запазычаным, аснова boq- азначала зусім не бажаство (або не толькі 
бажаство), а долю, лёс. Для пацвярджэння думкі звычайна спасылаюцца на стар.-інд. 
bháqa: калі гэта эпітэт бога, то яго значэнне «які надзяляе доляй», а калі маецца на 
ўвазе ўласнае значэнне, то яго сэнс ― «шчасце», «лёс», «працвітанне». Менавіта ў 
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такой сваёй спрадвечнай якасці выступае бог у куставых песнях. У гэтым плане бог і 
Куст, да якога, на нашу думку, звернуты песні пра долю, у пэўнай ступені 
ізафункцыянальныя. 
У вясельных песнях нявесту надзяляюць доляй Маці Прачыстая і Бог, якія, паводле 

меркавання М. Нікольскага, замянілі бабку-прародзіцу і бога-продка. Такім чынам, 
генетычна доля так або інакш звязана з продкамі або іх прадстаўнікамі, аб чым 
красамоўна сведчыць дэталь куставай песні «Ой, пойду ж я дай во шырокэ полэ», дзе 
сястра звяртаецца да брата з заклікам: «Да покынь, братко, на пшэныцю гораты, // Да 
ходэм, братко, мою долю шукаты» [Раг., с.149]. Але брат чамусьці адмаўляецца 
шукаць долю зараз жа і схіляецца да іншага дня: «Да пойду ж я хыба пообіды в 
чэтвэр». Усё становіцца на сваё месца, калі памятаць, што чацвер траецкага тыдня ― 
гэта Навска (Намська) Трыйца, Трыйца умэрлых. У гэты дзень палешукі наведвалі 
магілы родных. Магчыма, песеннай рэмінісцэнцыяй каляндарнага памінання 
з’яўляецца матыў паездкі Куста «да до батэнька у госты» і патрэбных да «погосту» 
(«помосту») чаравічак, неабходных таксама ўсяму «дзявоцкаму войску». Адсюль 
зразумела, чаму брат палічыў чацвер найбольш спрыяльным для пошукаў долі сястры. 
Інтэнцыя быцця бяздольнай дзяўчыны ў кантэксце абраду ― імкненне пазбавіцца 

ад нешчаслівай, ліхой долі і набыць добрую. Супярэчнасць паміж наяўным і жаданым, 
знешнім быццём і ўнутранымі памкненнямі становіцца прычынай пакут лірычнай 
гераіні, якая адчувае сябе пазбаўленай долі, г. зн. таго, што належыць ёй па праву, але 
ў дадзены момант адсутнічае. Так абрадавае вядзе да запачаткавання псіхалагічнай 
інтраспекцыі, якая ў далейшым стане дамінуючай у пазаабрадавай лірыцы. 
Драматычны хранатоп таночных песень пра долю мае кропку адліку, абумоўленую 
душэўным зрухам, які штурхае лірычную гераіню не проста да экзістэнцыянальнага 
перажывання «я ў свеце», не проста да журботных выказванняў, а да пэўнай 
актыўнасці, прасторавых перамяшчэнняў, сустрэч, размоў, зваротаў, заклікаў.  
У святле калектыўнага памкнення дзяўчат дзякуючы абраду набыць долю, г. зн. 

сваю пару, становіцца яснай функцыя каравая, з якім яны хадзілі на поле, да зямлі-
маці. Частка абрадавага бохана захоўвалася да вяселля, з яго сухароў потым рабілі 
квас, які выкарыстоўвалі пры замешванні цеста для вясельнага каравая. Згодна з 
песнямі, у яго сярэдзіне знаходзіліся доля і шчасце маладых. Вынікі этымалагічных 
росшукаў сведчаць аб міфалагічнай сімволіцы слова каравай і складанай сетцы 
семантычных пераходаў. Каравай, імя і абрадавы артэфакт, выражаў ідэю 
прэцэдэнтнага свяшчэннага шлюбу багіні ў выглядзе каровы (*korva) і бога ў выглядзе 
быка (*korv + суфікс (а) jь), з якімі падчас вяселля ідэнтыфікавалася кожная шлюбная 
пара. 
Такім чынам, жаданая доля ў таночных песнях-скаргах на яе адсутнасць ― гэта 

перш за ўсё абрадавая функцыя, што і вызначае яе семантычнае напаўненне: пара, 
шлюб, вяселле. 

Скарачэнні 
Раг. — Раговіч, У. І. Песенны фальклор Палесся: У 3 т./У. І. Раговіч. – Мінск: Чатыры чвэрці, 

2001. – Т. 1: Песні святочнага календара. – 527 с. 
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І. Казакова (Мінск, Беларусь) 
ФАЛЬКЛОР І СУЧАСНАЯ КУЛЬТУРА 

Фарміраванне сінергетычнага светаразумення выклікала ў сучаснай культуры 
паварот ад праксіялагічна арыентаванай дзейнасці да ўтварэння аксіялагічных асноў 
культуры новага (дыялагічнага) тыпу, што выявіліся ў ідэале глабальнай цывілізацыі, 
заснаванай на антропапрыроднай гармоніі і гарманічным этнакультурным 
поліцэнтрызме. Гэта стымулявала рост увагі навукі эпохі ўключэння чалавецтва ў 
інфармацыйны (наасферны) тып цывілізацыі да архаічных перыядаў гісторыі 
чалавецтва, да фальклору – вобразнай інтэрпрэтацыі вопыту пакаленняў, сістэмы 
ведаў, непасрэдна звязанай з маральным і інтэлектуальным патэнцыялам нацыі. Зварот 
да каштоўнай фальклорнай спадчыны дапаможа вырашыць адно з вострых пытанняў 
чалавечага жыцця: пераадолець сілы адчужэння, раз’яднанасць быцця чалавека ў 
сучасным свеце. 
Дэфініцыя тэрміна “фальклор” (англійскае слова folklore – народная мудрасць) у 

славянскай фалькларыстыцы атаясамліваецца з тэрмінам “вусна-паэтычная народная 
творчасць”. У іншых народаў існуюць тэрміны “народная творчасць”, “народныя 
традыцыі”, “народнае мастацтва”. Неаднолькавае разуменне тэрміна “фальклор” у 
розных краінах выявілася ў Камітэце па захаванню фальклору ЮНЕСКА, які працаваў 
у Парыжы ў 80-я гг. Прынятае на 25-й сесіі Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА 15 
лістапада 1989 г. у Парыжы азначэнне фальклору ўвабрала ў сябе больш шырокае 
разуменне зместу тэрміна, характэрнае для многіх краін. Рэкамендавалася наступнае 
азначэнне: ”Фальклор (або традыцыйная і народная культура) – ёсць сукупнасць 
заснаваных на традыцыях культурнага суіснавання тварэнняў, выражаных групай або 
індывідуумамі і прызнаных у якасці адлюстравання спадзяванняў грамадства, яго 
культурнай і сацыяльнай самабытнасці; фальклорныя ўзоры і каштоўнасці перадаюцца 
вусна, шляхам імітацыі або іншымі спосабамі. Яго формы ўключаюць, у прыватнасці, 
мову, літаратуру, музыку, танцы, гульні, міфалогію, абрады, звычаі, рамёствы, 
архітэктуру і інш. віды мастацкай творчасці”. 
Ва ўсходнеславянскай фалькларыстыцы (навуцы аб фальклоры) як сінонім 

ужываюцца тэрміны “вусная паэтычная творчасць” (тэрмін звужае азначэнне) і 
“народная творчасць” (у гэты тэрмін уключаецца этнамузыкалогія, народнае 
тэатральнае мастацтва, народнае прыкладное дойлідства і інш. – амаль усё, адзначанае 
ў дэфініцыі Генеральнай асамблеі ЮНЕСКА). Калі прыняць рэкамендаванае ЮНЕСКА 
азначэнне фальклору, то тэрмін “вусная паэтычная народная творчасць”, які і зараз 
часта выкарыстоўваецца ў фалькларыстыцы, можна лічыць як частку фальклору, або 
фальклор у вузкім значэнні тэрміна, для якога характэрна вуснасць, калектыўнасць, 
ананімнасць, варыятыўнасць. Рускі фалькларыст В.Я.Гусеў адзначыў, што “ва 
ўсходнеславянскай фалькларыстыцы пераважае разуменне фальклору як формы 
творчай дзейнасці народных мас, якая сацыяльна абумоўлена і гістарычна развіваецца, 
характарызуецца сістэмай спецыфічных прыкмет (калектыўнасць творчага працэсу як 
дыялектычнае адзінства індывідуальнай і масавай творчасці; традыцыйнасць, 
нефіксіруемая форма перадачы твораў, варыятыўнасць, поліэлементнасць, 
поліфункцыянальнасць) і цесна звязаная з працоўнай дзейнасцю, побытам, звычаямі 
народа”. [Гусев, 378] 
У беларускай фалькларыстыцы выкарыстоўваецца тэрмін”фальклор” і ў шырокім і 

ў вузкім сэнсе слова, але часцей ужываецца тэрмін “вусна-паэтычная творчасць”, або 
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“народна-паэтычная творчасць”. Фалькларыстыка цесна звязана з іншымі сучаснымі 
гуманітарнымі навукамі: этналогіяй, літаратуразнаўствам, тэатральным мастацтвам, 
музычным мастацтвам, без вывучэння якіх немагчыма зразумець узаемаўплыў і 
ўзаемадзеянне фальклору з літаратурай і мастацтвам. Вельмі блізкая да 
фалькларыстыкі этналогія, якая вывучае побыт, матэрыяльную і духоўную культуру 
народа. 
У глыбокай старажытнасці з фальклору як сінкрэтычнага віду народнай культуры 

бралі пачатак усе віды мастацтва, літаратуры. Жыватворнай крыніцай для іх развіцця 
народная творчасць з’яўляецца і зараз. Паскоранае развіццё беларускай літаратуры 
менавіта звязана з фальклорам, які асабліва вялікі ўплыў аказаў на творчасць В.Дуніна-
Марцінкевіча, Ф.Багушэвіча, М.Багдановіча, Я.Купалы, Я.Коласа, К.Крапівы, П.Глебкі, 
Н.Гілевіча, Р.Барадуліна і многіх іншых беларускіх пісьменнікаў. 
Фальклор адыграў велізарную ролю ў фарміраванні этнасу, нацыянальнай 

самасвядомасці, менталітэту нацыі. Выдатны рускі фалькларыст К.В.Чыстоў вызначыў 
стадыі развіцця фальклору і адзначыў, што “ўжо на архаічнай (сінкрэтычнай) стадыі 
развіцця духоўнай культуры ўзнікаюць і функцыяніруюць вельмі складаныя па свайму 
саставу і структуры сістэмы фальклорных тэкстаў, якія абслугоўваюць самыя розныя 
патрэбы грамадства – камунікатыўныя, пазнавальныя, сацыяльна-класіфікацыйныя, 
семіятычныя, магічныя, рэлігійныя, этнічныя, гульнёвыя і г.д. Фальклор на архаічнай 
стадыі адыгрывае інтэгральную ролю не толькі ў абрадавай сферы, але наогул ва ўсёй 
сферы духоўнай культуры…” [Чыстоў, 32-33] К.В.Чыстоў звужвае значэнне тэрміна 
фальклор, лічыць яго “сукупнасцю традыцыйных вусных тэкстаў, якія 
функцыяніруюць у народным побыце” [Там жа, 34], прызнае, што такое азначэнне не 
прэтэндуе на паўнату. 
К.В.Чыстоў справядліва сцвярджае, што першая стадыя духоўнай культуры 

архаічнага тыпу мае монафальклорны характар, у ёй яшчэ няма нефальклорных 
формаў, звязаных з мовай. “Усе другасныя моўныя мадэліруючыя сістэмы, 
стабілізаваныя ў традыцыі, – фальклорныя”, - падкрэслівае даследчык. Другі перыяд 
развіцця культуры ён называе “стадыяй культурнага дуалізму, для якога характэрна 
ўжо не архаічная гамагенная монафальклорнасць, а паралельнае існаванне бытавых і, 
умоўна кажучы, “небытавых” формаў духоўнай культуры, звязаных з мовай”. [Чыстоў, 
35] Побач з традыцыйным фальклорам узнікае прафесійнае мастацтва, літаратура. На 
думку К.В.Чыстова, працэс узаемадзеяння і паралельнага існавання фальклорных і 
нефальклорных формаў адбываецца на працягу ўсяго перыяду феадалізму, таму ён 
лічыць, што ўмоўна можна было б назваць гэту стадыю “сярэдневяковай”. [Там жа, 36] 
Такім чынам, фальклор на гэтай стадыі, па-першае, перастае быць адзінай формай 

духоўнай культуры, звязанай з мовай, хоць колькасна ў маштабах этнасу яшчэ і 
працягвае пераважаць, таму што ў побыце народных мас ён па-ранейшаму адыгрывае 
важнейшую ролю; па-другое, паступова страчвае цэлы шэраг сваіх традыцыйных 
функцый, дакладней – перадае іх літаратуры, прафесійнаму тэатру, прафесійнаму 
мастацтву (музыка, танец і г.д.). Разам з тым даследчык адзначае, што ў ніжэйшых 
пластах грамадства “фальклор працягвае існаваць як цэласная сістэма, якая 
эвалюцыянуе і адначасова ўстойліва захоўвае сваю цэласнасць”. [Чыстоў, 37-38] 
Трэцюю стадыю “суадносін фальклорных і нефальклорных формаў духоўнай 

культуры” К.В.Чыстоў звязвае з перыядам фарміравання і развіцця сучасных нацый і 
сучаснай нацыянальнай самасвядомасці. Гэту стадыю ён умоўна называе стадыяй 
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урбанізацыі або пост-дуальнай стадыяй, і падкрэслівае, што для яе “характэрна не 
толькі далейшае абмежаванне поля дзейнасці фальклорных формаў, але і нарастанне, 
пранікненне прафесійных формаў у быт нацыі праз школу, кнігу, педагагічны друк, 
кіно, радыё, тэлебачанне, гукавытворныя механізмы і г.д.” [Чыстоў, 38-39] 
Даследчык не адмаўляе ролі фальклору і ў гэты перыяд, падкрэслівае, што 

функцыяніраванне традыцыйных паэтычных формаў у розных народаў неаднолькавае: 
у адных, асабліва ў заходнееўрапейскіх, яны не бытуюць, у другіх – асобныя ўзоры 
жанраў і відаў жывуць, але функцыі іх змяніліся. Апошняе характэрна і для 
беларускага фальклору. 
Шматвяковая народная творчасць беларусаў мае вялікі творчы патэнцыял і 

магчымасці яго актывізацыі дзякуючы вартасці формы і зместу, якія адпавядаюць 
сучасным характарыстыкам фальклорнай традыцыі. Рэалізацыя палажэнняў Канвенцыі 
ЮНЕСКА аб ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны народаў свету 
прадугледжвае прыярытэтныя накірункі захавання, даследавання і выкарыстання 
фальклорных матэрыялаў. Фальклорная спадчына беларусаў займае пачэснае месца ў 
сусветнай скарбніцы духоўнай культуры і высока ацэньваецца і айчыннымі, і 
замежнымі даследчыкамі. 
У мінулым годзе ў сценах нашага універсітэта адбыласая I Міжнародная навукова-

практычная канферэнцыя “Фальклор і сучасная культура”, на якой адзначалася, што 
менавіта ў наш час, калі замацоўваецца суверэнітэт нашай дзяржавы і развіваюцца 
інтэграцыйныя працэсы, вывучэнне фальклору набывае асаблівую актуальнасць, таму 
што дае магчымасць паказаць дасягненні беларускай традыцыйнай творчасці ў 
сусветнай мастацкай культуры, раскрыць мастацкія таленты нашага народа, яго ролю ў 
развіцці прафесійнага мастацтва, узаемасувязі з іншымі народамі свету. 

Літаратура 
Гусев В.Е. Фольклор / Восточнославянский фольклор: Словарь научной и народной 

терминологии. – Мн., 1993. 
Чистов К.В. Народные традиции и фольклор: Очерки теории. – Л., 1986. 

С. Крылова (Мінск, Беларусь) 
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБРАЗА ДОЛИ 

В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ 
В восточнославянской культурной традиции мифологема доли занимает 

совершенно особое место. Под мифологемой мы в данном случае понимаем образ, 
мотив, тему или ее часть, которые заимствованы из мифа, мифологических 
представлений и в определенной мере сохранили мифологическую семантику. 
Мифологема доли является одним из самых распространенных мотивов в 
восточнославянской народной культуре. Слово доля (праслав. * dol´a, этимологически 
связано с *dĕlіti, *nadĕlati) известно лишь восточным и части западнославянских 
языков [Славянские древности 1999, с.113]. Характерно, что в восточнославянских 
материалах обнаруживаются разностадиальные, однажды найденные и мифологически 
оформленные в предыдущей культурной традиции системные представления о доле. 
Они находят отражение в сфере мифологии, обрядности, обрядового и необрядового 
фольклора (песнях, сказках, пословицах, поговорках), где получают специфически 
национальное оформление на уровне субъектно-объектных отношений. 
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 Представления о доле относятся к числу самых древних. Для архаического 
человека, мышление которого было «конкретно, нерасчлененно и образно» 
[Фрейденберг 1970, с.19], доля имела вполне определенный смысл: это была охотничья 
добыча и плоды собирательства, т.е. общая доля всего коллектива, отчужденная, 
изъятая у природы. Из общей доли каждому человеку выделялась его личная доля, его 
часть, которая уже принадлежала ему и которой он имел право распоряжаться. В 
архаических представлениях о доле не могло быть никаких обобщений, доля – 
реальная, значимая категория, и ее образ каждый раз задается конкретными объектами. 
В силу нераслененности первобытного мышления, не разделяющего субъект и объект, 
объединяющего объект и действия с ним, вожак группы, который делил добычу на 
части, отождествлялся с самой добычей, с общей долей и действиями с ней. Таким 
образом, доля входит в круг первичных мифологических представлений как вещь, 
предмет, действие. 
В восточнославянской культурной традиции долю можно представлять конкретный 

обрядовый атрибут. Например, в свадебном обряде счастливая доля молодых 
связывается с караваем. В песнях говорится, что в середине каравая находится доля и 
счастье. В родильной обрядности это Бабина каша. Свою долю в виде ритуальных 
подарков (мясные продукты, изделия из теста, разнообразные «коровки», «козюльки») 
получают участники празднично-поздравительных обходных обрядов (колядовщики, 
волочобники и т.д.). Для хозяев долей будет то, что им конкретно пожелают 
одаренные: щедрым предрекаются коровы, быки, телята, ягнята, снопы, зерно, пироги 
и т.д., что означает богатство, достаток, благополучие; скупым угрожают увести 
корову, свинку, даже предрекают гроб, что означает бедность, несчастье, смерть.  
Дальнейшее развитие мифологемы доли имеет опорой всё ту же архаическую схему 

с той только разницей, что место вожака занимает бог, который дает долю, божества, 
отмеряющие, отрезающие долю (например, одна из мойр). Как полагают ученые, 
первоначально само слово бог имело значение доля [Мифологический словарь 1999, с 
169]. 
В восточнославянской культурной традиции право наделять – не наделять человека 

долей получает ряд персонажей. Прежде всего следует отметить Даждьбога. И хотя 
сюжетно он никому не дает долю, само его имя свидетельствует, что это божество, 
функцией которого является наделение долей. Как правило, в песнях, особенно 
необрядовых, доля связывается с безымянным богом. Счастье или несчастье 
определяются тем, дал бог долю или вообще не дал. Например, “Да таго ж я хмура, 
што не даў бог долі” [Песні пра каханне 1978, с.136]. Видимо, существовало 
представление о том, что во власти бога не только давать долю, но и определять, какую 
именно дать – счастливую или горькую, плохую, несчастливую. Отсюда: “А бог жа 
даў мне горкую долю, нялюбга дружка” [Сямейна-бытавыя песні 1984, с. 321]. 
Кроме того, белорусы и украинцы считали, что бог дает семье особого покровителя 

– домового, который заботиться о домашнем хозяйстве и плодородии, обеспечивает 
благополучие, достаток, здоровье. Домовой мыслился предком рода, мифологическим 
заступником, отводящим беду, недолю. Полагали, что отсутствие “своего” домового, 
место которого может занять посланный колдунами “лихой”, “чужой” домовой, 
неминуемо приведет к разрушению хозяйства и смерти членов семьи. 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 482

Восприятие вожака и бога в соотнесенности с таким нерасчлененным понятием, как 
отец-мать, способствовало тому, что способность наделять (или не наделять) человека 
долей переносится в дальнейшем на собственных родителей. 
Когда темой песен становится доля младшего поколения, то очень часто доля 

связывается с матерью. Здесь встречаются разные повороты темы. Например, мать 
дала дочери красоту, но упустила из виду долю; мать не дала доли; мать не успела 
взять долю для дочери; родила не в то время: “Породіла мене маци у Святу неділю, 
//Дала мені гірку долю, нічога не вдію”.  
Мать или может дать равную долю детям, или сознательно наделяет разной долей 

сына и дочь: сыну да долю “медовую”, дочери – “слезовую”; доля сына – “піці-есці”, 
дочери – “гора гараваці” [Гілевіч 1976, с.20]. 
С течением времени доля персонифицируется, получает самостоятельное 

мифологическое существовании, приобретает противоположные характеристические 
черты, разделяется на хорошую и плохую долю, понимается и предстает как Недоля, 
Горе-Злосчастие, Лихо. 
В фольклоре восточных славян существовало много поверий о Доле. Считалось, 

что каждый человек имеет свою долю, только ему предназначенную, Долю, 
определяющую его судьбу, благополучие или неблагополучие: “Бяздольнаму ўсюды 
нядоля”, “Ад ліхой долі нікуды не ўцячэш”, “Сваю долю канём не аб’едеш” [Прыказкі і 
прымаўкі 1976, с. 421]. Доля воспринималась не как божество, а как своеобразный 
двойник человека или существо, отличное от него, не имеющее определенного 
внешнего вида. Человек может встретить свою Долю случайно. Она способна 
принимать облик старца, женщины, девушки, парня, незнакомца, зоомрфного 
существа. Характерно, что внешний вид и характер Доли зависит от судьбы человека: 
у Доли счастливого человека цветущий вид, а Доля горемыки заспанная, неряшливая, 
дряхлая, увечная. Например, Доля счастливой сестры “з садочку ідзе, як роза цвіце”, а 
бездольнай “з балота ідзе, абмачыўшыся, абмачыўшыся, абрасіўшыся” [Гілевіч 1976, 
с. 13]. Доля богатого человека работает на поле, заботится о хозяйстве, а Доля бедного, 
как бы он ни старался изменить свою судьбу, спит день и ночь, качается на ветвях 
деревьев, геляет, бражничает и т.д. Счастливому скажут: “Тобі твоя доля робе”. А о 
несчастливом человеке говорят: “Бяздольнаму ўсюды нядоля” [Прыказкі і прымаўкі 
1976, с. 421]. 
Таким образом действия Доли не являются повторением действий человека: 

счастливый не работает, но за него работает его счастье; несчастный страдает, но его 
Доля наслаждается. Согласно другим представлениям, существует соотнесенность 
между состоянием человека и его Долей: если человек радуется или печалится, то 
радуется или печалится его Доля. 
В белорусских пословицах нашли отражения два противоположных взгляда на 

взаимоотношения человека с Долей. Согласно одному, Доля отождествляется с 
фатумом, роком, она абсолютна неизбежна: “Будзе тое, што будзе, а будзе, што 
суджана”, “Як суджана, то не міне”, “Чаму быць, таго не мінаваць” [Прыказкі і 
прымаўкі 1976, с.421].  
Согласно другому взгляду, человек сам может определить свою Долю: “Куй сам 

сваю долю”, “Кожны сам сваёй долі каваль”[Прыказкі і прымаўкі 1976, с. 420], 
исправить (побить ленивую долю, и она тогда начнет работать), найти свою долю, 
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призвать ее: “Ой, пайду я, гукаючы, // Сваёй долі шукаючы. // Адгукнулася мая доля // 
На тым баку сіняга мора” [Сямейна-абрадавыя песні 1984, с.37]. 
Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что в 

содержательной структуре мифологемы доли проявилось стремление материализовать, 
“воплотить” представления о Доле в различных типах персонификаций, и тем самым 
снять с неё обезличенность и принципиальную непознаваемость. Следовательно, в 
восточнославняской народной культуре мифологема Доли может быть представлена 
следующей схемой, отражающей представления о Доле на протяжении времени: Доля 
(в конкретно-предметном восприятии) – Доля (Бог) – Доля (как Бог, который дает 
судьбу) – Доля (то, что дает Бог) – Доля (хорошая, счастливая судьба) – Доля (лихая, 
злая, несчастливач судьба).  
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Г. Лапацін (Ветка, Беларусь) 
“ЯК МОЙ ЧАПЕЦ КРЭПКА СПІЦЬ…” 

Магічныя ўласцівасці адзення, якія выяўляюцца ў звычаях і абрадах, праграмуюцца 
ў працэсах стварэння тканіны, сімволікай колеру, выкарыстаннем адзення у папярэдніх 
рытуалах і падчас судакранання адзення з чалавекам у працэсе нашэння. У сувязі з 
гэтым прадметы адзення, што выкарыстоўваюцца у абрадах могуць быць, як 
самадастатковымі, дзякуючы, напрыклад колеру, так і сімвалізаваць пэўныя 
ўласцівасці чалавека, на якім яны былі апранутыя. 
Уяўленне аб гэтым узмацняецца наяўнасцю бінарных апазіцый, якія вылучаюцца 

пры аналізе канкрэтнага матэрыялу, паколькі праз складаючыя бінарнага больш 
празрыста вызначаюцца тыя ці іншыя ўласцівасці адзення, на якіх будуецца 
функцыянальная накіраванасць абраду. Зафіксаваны намі матэрыял дазваляе вылучыць 
наступнае: мужчынскае − жаночае, мужчынскае − хлапецкае, чорнае − белае, чыстае − 
бруднае, асвечанае - шкоднае, адваротнае − вонкавае, рытуальнае − апаганенае. 
У аснову гэтай публікацыі пакладзены матэрыялы, зафіксаваныя супрацоўнікамі 

Веткаўскага музея народнай творчасці і атрыбутуюцца па фонду Матэрыялаў 
экспедыцый. Асаблівасці мовы інфармантаў захоўваюцца. 

МУЖЧЫНСКАЕ − ЖАНОЧАЕ 
У дадзеных абрадах яўна вызначаецца выкарыстанне жаночага адзення у абрадах, 

накіраваных на захаванне аб'екта у межах сваей/сямейнай (гаспадарчай) прасторы, а 
мужчынскага у абрадах, накіраваных на абарону свайго ад чужога альбо на засваенне 
новай прасторы. У гэтым плане цікавым падаецца супастаўленне: “…фартух - ета 
дамашні ачаг. Жэншчына ў хаце.” 
Так, жаночае адзенне выкарыстоўваецца пад час першага выгана жывёлы з мэтай 

прыручыць яе да двара; з мэтай утрымаць мужчыну ў межах сям'і; з мэтай супакоіць 
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дзіцёнка падчас сна. Гэтыя абрады звычайна суправаджаюцца вербальнай формулай: 
“Як мой фартух дзяржыцца кала міне…”, альбо “Як дзеці калісь не спалі, дак гаворя: 
“Як мой чапец крэпка спіць на маей галаве, дзень і ночь пільнуя, дак штоб дзіцёнак 
крэпка спаў!” І чапцом біла”. (Ад п-кі з в. Старае Закружжа Веткаўскага р. Кужэльнай 
П. С., 1933 г. н., зап. Лапацін Г. І. у 2006 г. у Ветцы. Сш. 121. Ар. 13.). 
Мужчынскае адзенне выкарыстоўваецца з мэтай засцярэгчы жывёлу ад уздзеяння 

шкодных сіл; з мэтай выгнання шкодных сіл са сваёй тэрыторыі, а таксама з мэтай 
захавання ўраджаю. 

МУЖЧЫНСКАЕ − ЖАНОЧАЕ ЯК ПУСТОЕ − ПРАДУЦІРУЮЧАЕ 
У такой якасці адзенне выкарыстоўваецца з мэтай уплыву на падаўжэнне роду і 

павышэнне плоднасці хатняй жывёлы. У зафіксаваным яўная праява амбівалентнасці. 
“Чэряз мужчынскія штаны карову праганяяць за таго, штоб карова пакрылась. А 

патаму шта семя дае і мужчына, і бык. Семя не дасць - карова не пакрыіцца. 
Мужчына - ён пладатварыцель, а еслі б жэншчына палажыла сваю юбку ці трусы, 
карова цэлая лета гуляя, гуляя і гуляя, вот, у свякрухі, у іх каровы век ялаўкі не было. 
Штаны спецаальна Іванавы былі у іх для выгана кароў”. (Ад п-кі з в. Ст. Закружжа 
Веткаўскага р. Кужэльнай П. С., 1933 г. н., зап. Лапацін Г. І. у 2006 г. у Ветцы. Сш. 121. Ар. 13.). 

“Калісь дзіцёнка ўверчывалі, бабы сабіралі свае старыя рубашкі, складалі 
навараждзённаму, што у яе ўверніш, іменна, ў жэнскаю, штоб плод прадаўжаўся, 
матка была”. (Ад п-кі з в. Ст. Закружжа Веткаўскага р. Кужэльнай П. С., 1933 г. н.,   
зап. Лапацін Г. І. у 2006 г. у Ветцы. Сш. 121. Ар. 13.) 
МУЖЧЫНСКАЕ − ЖАНОЧАЕ ЯК ЧЫСТАЕ − БРУДНАЕ (РЫТУАЛЬНА) 
Рытуальный аб’ект, што выконваецца падчас дажынак, так званая “барада”, 

прысвячаецца пэўнаму святому, калі нават не Ісусу Хрысту. Гэта ахвяра. І яна павінна 
быць прынятая. У склад “барады” ўваходзіць кавалачак тканіны. (Чаму на бараду клалі 
менавіта з мужчынскай кашулі? − Г. Л.) “Патаму шта счытаюць мужчына − святы. 
Бабы ж − грэшныя. Хоць ён і блядун, а ўсё адно − святы. Мужчын жа і у алтар 
пускаюць. Мужчына − ета, па закону, святы”. (Ад п-к з в. Ст. Закружжа Веткаўскага 
р. Кужэльнай П. С., 1933 г. н., і в. Амяльное Веткаўскага р., Грэцкай Варвары 
Аляксандраўны, 1925 г. н., зап. Лапацін Г. І. у 2006 г. у Ветцы. Сш. 121. Ар. 13). 

МУЖЧЫНСКАЕ − ХЛАПЕЧАЕ 
Відавочна спроба далучэння навароджанай да сферы культуры. Вылучаеца 

прыналежнасць выкарыстуемага у абрадзе адзення дасягнуўшаму альбо не 
дасягнуўшаму палавой спеласці члену калектыва. 

“У мужчынскаю сперва не ўматываюць дзевачку, штоб мужыкоў не любіла. 
Хлапецкаю рубашку рвуць, уматываюць дзевачку, штоб любілі хлопцы”. (Ад ж-кі в. 
Бяседавічы Хоцімскага р. Жарыкавай Н. Я., 1927 г. н., зап. Лапацін Г. І. у 1998 г. Сш. 
82. Ар. 2.) 

ЧОРНАЕ − БЕЛАЕ 
У дадзеных абрадах празрыста выкарыстанне адзеня пэўнага колеру, каб 

паўплываць на якасць культуры падчас севу, прынамсі, чорная грэча − белы лен. У 
гэтых адносінах дастаткова цікавым падаецца звычай, запазычаны жыхаркай Веткі 
Шумейка М. Н., 1929 г. н., падчас жыцця ў Карэліі ў мясцовага насельніцтва. Каб 
памідоры чырванелі, яна іх падвязвае стужкамі чырвонага колеру. 

АДВАРОТНАЕ − ВОНКАВАЕ 
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Рябенак кагда раджаўсь, штоб не варочаўся, нікагда пераварычаваць нічога, 
навыварат няльзя адзяваць. (От ж-цы п. Свобода Неглюбского с/с Суглоб Вулляна 
Дзімітраўна, 1932 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 1996 г.. Сш. 56. Ар. 56) 

 

 ЧЫСТАЕ − БРУДНАЕ (РЫТУАЛЬНА) 
“Як зажыналі, адзявалісь ва ўсё белае. Рубашку чыстаю, белыя платкі завязвалі. 

Зажынала ці ўдава, ці дзеўка старая. Жэншчына, можа з мужыком спала, дык такія не 
зажыналі. Як такое случалась, тады ўсе рукі па страшнаму рэзалі”. (Ад п-кі з п. Ляда 
Веткаўскага р. Грыньковай А. І., 1931 г. н., зап. Раманава Л. Д. у 1999 г. у Ветцы. Сш. 
62. Ар. 105) 

РЫТУАЛЬНАЕ − АПАГАНЕНАЕ 
Складаючыя дадзенай апазіцыі разглядаюцца намі на прыкладзе абыдзеных 

вырабаў. 
“Пашыла кохтачку і вышыла цвят, і надзела ёй. А то ж ана ціфам балела. Кажуць 

нада абыдзенік ёй здзелаць. І ад таго-не ад таго…а то ж за сценачку бралася і 
хадзіла, не магла хадзіць”. (Ад ж-кі в. Казацкія Баўсуны Веткаўскага р. Ласай П. Н., 
1925 г. н., зап. Лапацін Г. І. у 1996 г. Сш. 52. Ар. 34). 

“…трыццаць тры гады не насіў штаноў. Там, на раскрэсах быў крэст, і абракаліся 
людзі, вешалі людзі, хто што, а матка, дзяцей у іх ладна было, пашла і зняла эта 
палатно, сшыла яму штаны, ён іх надзеў, здзеў і трыццаць тры гады не надзяваў”. 
(Ад ж-кі в. Федараўка Веткаўскага р. Брайковай М. М., 1928 г. н., зап. Лапацін Г. І. у 
1998 г. Сш. 69. Ар. 12) 

АСВЯЧОНАЕ − НАКАЛДАВАНАЕ 
Адзенне, асвечанае ў царкве, на плашчаніцы альбо на “іконе-свячэ”, 

выкарыстоўваецца ў лекавых абрадах.  
У сваю чаргу, адзенне пасля адмысловай вербальнай апрацоўкі выкарыстоўваюць і 

ведзьмакі ў рытуале “подкладней”. 
МЕРТВАЕ 

Фрагменты адзення, у якім памёр чалавек, выкарыстоўваюцца у абрадах, якія 
звычайна суправаджаюцца вербальнай формулай: : “Як эты мертвы глух, і нем…”, 
“Як мяртвяк ляжыць…” і г. д. Фрагменты такога адзення выкарыстоўваюцца ў 
жывёлагадоўчых абрадах, каб супакоіць карову апасля ацёлу; у сямейным жыцці, каб 
прывязаць да сябе хлопца альбо супакоіць мужа, каб не гуляў; фрагмены такога 
адзення бралі з сабой у суд, “…штоб не судзілі так” У лекавых абрадах асабліва 
каштоўным лічыцца адзенне, у якім памерла два чалавекі, прынамсі: “Абыкнавенна 
нада атрываць, як памер чылавек, памёр адзін чылавек, а тады сарочка тая, штоб два 
разы ў той сарочцы памер чылавек, і мы тую сарочку надзелі яму, мой мужык, кажу: 
“Ён памрэ”. Мы яму надзелі, і ён у той сарочцы памёр. Два смерцякі памёрла ў 
рубашцы. Тая рубашка - ужо лекарства”.  (Ад ж-кі в. Неглюбка Веткаўскага р. 
Саломенай В. М. , 1932 г. н., зап. Лапацін Г. І. у 2006 г. Сш. 105. Ар. 94.) 
Разам з тым, бытуюць уяўленні, што ўсё, што звязана з нябожчыкамі, 

выкарыстоўваецца ў абрадах, накіраваных на шкодны ўплыў на стан чалавека і 
гаспадаркі. 

ЖЫВОЕ (АСВЕЧАНАЕ) = МЕРЦВАЕ 
Дадзеная апазіцыя грунтуецца не на мэтах абрадаў, а на розных (супрацьлеглых) 
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уласцівасцях прадметаў, з дапамогай якіх дасягаюць адной мэты. “На радзікуліт нада 
эту сцёжку (з адзення, у якім памерлі − Г. Л.), а тады шчэ ж, на плашчаніцу кладуць 
платкі, а тады бяруць і адрываюць сцёжку, саедзяняць і падперязыюцца. Лякарства 
Божжае!” (Ад ж-кі в. Неглюбка Веткаўскага р. Саломенай В. М., 1932 г. н., зап. 
Лапацін Г. І. у 2006 г. Сш. 105. Ар. 94) 
Усе прыведзеныя ў дадзеных нататках прыклады былі зафіксаваныя не адмыслова, 

а падчас збору матэрыялаў па земляробчай і жывёлагадоўчай, радзіннай і вясельнай 
абраднасці, народнай медыцыне і ветэрынарыі. Але менавіта гэта і падкрэслівае 
знакавую ролю аддзення, увасобленую ў звычаі і абрады, з дапамогай якіх 
карэктуюцца  падзеі ў жыцці чалавека, і таксама падзеі ў грамадстве і ў сусвеце. 

Т. Марозава (Мінск, Беларусь) 
ПЕРАДУМОВЫ ФУНКЦЫЯНАВАННЯ ФАЛЬКЛОРНЫХ ТВОРАЎ, 
НАРОДЖАНЫХ У АСЯРОДДЗІ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОЛАДЗІ 
Адасабленне маладзёжнай культуры даследчыкі звязваюць з марганалізацыяй 

моладзі [Тэрнер 1986, с. 169–199] або з узнікненнем культурнага бар’еру паміж 
пакаленнямі бацькоў і дзяцей [Мід 1988, с. 346, 357] у зменлівым індустрыяльным і 
постіндустрыяльным грамадстве. На Захадзе цікавасць да маладзёжнай культуры 
звязана перш за ўсё з сексуальнай рэвалюцыяй 1960-х гадоў і рухам хіппі, калі моладзь 
сталі ўсведамляць не толькі як палітычную сілу, але і як своеасаблівую спажывецкую 
групу. Па сведчанні Т. Б. Шчапанскай, “расійская навука адкрыла моладзь як асаблівы 
культурны пласт, суб’ект культурнай творчасці (а не толькі як аб’ект ідэалагічнага і 
выхаваўчага ўздзеяння) толькі ў 1980-я гады” [Щепанская 2003, с. 34]. Беларуская 
навука зацікавілася названымі праблемамі яшчэ пазней – толькі напачатку 1990-х. 
Узнікаючы на базе маргінальнага слоя моладзі, субкультурныя аб’яднанні 

ўключаюць людзей, якія ўжо выйшлі з-пад уплыву сям’і і школы, але не атрымалі яшчэ 
пастаянны статус у дарослым грамадстве (пад названым уплывам застаецца толькі 
дзіцячая субкультура, але і яна ў значнай ступені маргінальная, паколькі ўплыў гэты 
часам толькі знешні). Такія людзі аказваюцца ў рамках нарматыўнай нявызначанасці 
(ці анóміі), якая заўсёды звязана з прамежкавым становішчам у соцыуме. Стан анóміі 
аб’ядноўвае моладзь у групы па інтарэсах (маладзёжныя субгрупы), у асяроддзі якіх 
складваюцца свае нормы паводзінаў і сімволіка. Калі ж прадстаўнік субгрупы 
атрымоўвае статусную вызначанасць у соцыуме (уладкаванне на працу, шлюб, 
залічэнне ў вну і г.д.), ён мусіць выйсці з субкультурнага асяроддзя. 
Маладзёжныя субгрупы выяўляюць яскрава выражаную здольнасць да 

самаўзнаўлення. Многія іх стэрэатыпы – арго, фальклорныя жанры і тэксты, нормы і 
мадэлі паводзінаў, формы стасункаў – узнаўляюцца на працягу некалькіх 
дзесяцігоддзяў, што гаворыць аб наяўнасці традыцыйнай пераемнасці. 
Моладзь жыве ў агульнай для ўсіх груп насельніцтва сацыяльнай і культурнай 

прасторы, таму яе культура з’яўляецца адбіткам культуры ўсяго грамадства, 
безумоўна, са сваімі спецыфічнымі рысамі. І таму фальклорныя творы – адзін з 
аспектаў існавання і характарыстыкі маладзёжнай субкультуры. 
Для разгляду намі былі выкарыстаны фальклорныя творы розных відаў і жанраў, 

якія захоўваюцца ў рэгіянальным архіве вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага 
фальклору БДУ. Праведзены аналіз названых фальклорных адзінак, якія 
функцыянуюць у асяроддзі сучаснай беларускай моладзі, паказаў, што актуальнымі на 
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сённяшні дзень з’яўляюцца невялікія па аб’ёме, але сэнсава максімальна насычаныя 
творы90. У значнай ступені гэта малыя жанры фальклору – прыказкі, прымаўкі, 
выслоўі, афарызмы, “прыколы”, а таксама анекдоты, якія можна аднесці да названых 
жанраў толькі па знешніх, фармальных прыкметах. У сваёй большасці гэта творы-
пераробкі, значна мадыфікаваныя, маргінальныя, таму што часам яны аб’ядноўваюць у 
сабе рысы розных іншых традыцыйных жанраў. Не па-за ўвагай моладзі і песні-
пераробкі, як правіла, на вядомы папулярны матыў аўтарскай песні, але з новым 
зместам, набліжаным да патрэб ці праблем маладзёжнага асяроддзя. Радзей 
сустракаюцца празаічныя творы (бывальшчыны, легенды, былічкі і г.д.). 
Функцыянаванне таго ці іншага жанру у многім залежыць ад канкрэтнай маладзёжнай 
субгрупы. Але ёсць творы, якія вядомыя носьбітам розных субгруп, і яны, са свайго 
боку, у значнай ступені больш традыцыйныя, чым папярэднія, таму што блізкія для 
прадстаўнікоў усёй маладзёжнай субкультуры. 
У адпаведнасці з гэтым магчыма вылучыць перадумовы, якія ўплываюць на 

функцыянаванне фальклорных твораў, народжаных у асяроддзі сучаснай беларускай 
маладзі: 

1) грамадства: у 90-я гады ХХ стагоддзя ў выніку ўсебаковага (сацыяльна-
эканамічнага, палітычнага, культурнага крызісу) у нашай дзяржаве адбылася змена 
культурных арыенціраў, пераацэнка каштоўнасцей. Пошук свайго шляху, арыентацыя 
на паскораны статусны рух і сацыяльная неадаптыўнасць абумовілі спецыфічны 
характар культурнай самарэалізацыі маладога чалавека; 

2) руская мова: гарадская культура ў Беларусі яшчэ з савецкіх часоў карысталася 
рускай мовай як больш прыдатнай для горада. У наш час выкарыстанне рускай мовы ў 
прававой, адукацыйнай, палітычнай, грамадскай і іншай сферах усеагульнае. 
Адпаведна і фальклорныя творы маладзёжнага асяроддзя суцэльна рускамоўныя (на 
сённяшні дзень пакуль што не зафіксавана ніводнай беларускамоўнай фальклорнай 
адзінкі маладзёжнага фальклору. У лепшым выпадку гэта была “трасянка”, прычым не 
самай лепшай якасці); 

3) агульны стан сучаснай беларускай культуры: апошнія гады адбываецца 
камерцыяналізацыя культурнага працэсу, усё больш заўважны адыход ад 
каштоўнасцей “высокай” культуры, найбольш яскрава выражанай у электронных 
сродках масавай інфармацыі. Усё гэта пакідае адбітак на сістэме ўстановак і 
культурных ідэалаў моладзі: многія з маладых людзей не падзяляюць традыцыйных 
каштоўнасцей свайго народа і далёкія ад рамантычных ідэалаў мінулых пакаленняў; 

4) кіч, псеўдафалькларызм, масавая культура: пад іх уздзеяннем адбываецца 
духоўная дэградацыя моладзі. На свет з’яўляеца малады чалавек – карыстальнік 
камерцыйнай прадукцыі (бестселераў, бязгуставых пераробак ці падробак пад 
“народнае” і г.д.). Усеагульнасць масавай культуры пазбаўляе маладога чалавека ад 
неабходнасці працаваць над сабой, прапануе лёгкую асолоду ад прачытання, 
праслухоўвання, прагляду камерцыйнай прадукцыі; 

5) узроставыя асаблівасці моладзі: юнацкі ўзрост (14-18 гадоў) характарызуюць 
рысы няўстоўлівасці жаданняў і нецярплівасці. Менавіта гэта накіроўвае маладога 
чалавека да аднародных па ўзросце і сацыяльнай прыналежнасці груп, якія 
выконваюць функцыю пераадолення сацыяльнай адарванасці. Жаданне здавацца 
                                                   
90 Намі прыводзіцца не ўсе віды і жанры маладзёжнага фальклору, а толькі самыя частотныя з мэтай ілюстрацыі 
існуючых з’яў. 
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старэйшым рэалізуецца праз зварот да атрыбутаў дарослага свету, дзе на першае месца 
выходзіць філасофія ўседазволенасці. Адсюль арыентацыя на дэвіянтныя паводзіны – 
імкненне да алкаголю, курэння, устанаўленне культуры “цялеснага нізу” (праз 
сексуальна завостраныя гутаркі, вульгарную лексіку, спецыфічны сленг). Сучасныя 
маладзёжныя фальклорныя жанры “пра гэта” апавядаюць “голым словам”, без 
прыўкрас, да таго ж насычанам спецыфічнай семантыкай, што з’яўляецца адзіна 
магчымым сродкам супрацьпастаўлення маладога чалавека даросламу свету і 
грамадству ў цэлым. 
Як бачым, перадумовы функцыянавання відаў і жанраў фальклору, народжаных у 

асяроддзі беларускай моладзі, так ці інакш звязаны са становішчам, у якім апынулася 
сучасная беларуская культура, а менавіта з адарванасцю моладзі ад нацыянальных 
асноў. Безумоўна, вырашэнне праблемных пытанняў можа ўнесці якасныя змены і ў 
маладзёжную фальклорную творчасць. Павышэнне агульнакультурнага ўзроўню 
нацыі, сувязь з каранямі і апора на беларускую мову – гаранты нацыянальнай бяспекі 
нашай дзяржавы. 
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В. Новак (Гомель, Беларусь) 
КАЛЯДНА-НАВАГОДНІ КОМПЛЕКС У ТРАДЫЦЫЯХ  

УСХОДНІХ СЛАВЯН: АГУЛЬНАЕ І НАЦЫЯНАЛЬНА АДМЕТНАЕ 
Тэрыторыя Усходняга Палесся – надзвычай цікавы рэгіён для вывучэння духоўнай 

культуры ўсходнеславянскіх народаў. Менавіта Гомельска-Бранска-Чарнігаўскае 
памежжа як зона стыку трох этнасаў адрозніваецца тым, што тут – рэшткі адзінства 
ўсходніх славян, яскрава захаваныя ў традыцыйнай культуры. Звернемся непасрэдна да 
характарыстыкі зімовых абрадаў і звычаяў памежных раёнаў Гомельшчыны і 
Браншчыны. 
Развітым і багатым па структуры, па наяўнасці абрадавых дзеянняў і паэтычных 

тэкстаў быў калядна-навагодні комплекс на Веткаўшчыне. Традыцыйны рытуал 
заклікання марозу меў своеасаблівую мясцовую форму ў в. Акшынка: “Калі вымаюць 
кашу, то выходзяць на двор і пугай сякуць мароз, прыгаворваючы: “Не ідзі, мароз, нам 
бульбу марозіць, а ідзі кашу есці” (Запісана ў г. Гомель ад Гусаковай Л.І., 1907 г.н., 
перасяленкі з в. Акшынка Веткаўскага раёна). Інфарматары падкрэслівалі, што “на 
Каляды хадзілі ў “цыганкі”: “Дзеўкі і жанчыны завязвалі на галаве платкі з бахрамой, 
каб бахрама вісела на ліцо, рожкі завязвалі на галаве, абмотваліся скацерцю. І 
пачынаюць хадзіць па хатах, спяваюць песню, варожаць, дзякуюць за падарункі і ідуць 
у другую хату” (Запісана ў г. Гомель ад Гусаковай Л.І., 1907 г.н., перасяленкі з в. 
Акшынка Веткаўскага раёна). Вадзілі ў в. Акшынка і казу, і мядзведзя. У дзеяннях 
апошняга выяўлялася мясцовая спецыфіка звычаю: “Калі вадзілі мядзведзя, то 
возьмуць шубу, адну на ногі ў рукавы ўдзенуць, а другую – на рукі, вывернуць ды 
падпярэжуцца – гэта ўжо мядзведзь, тады ўжо ідуць у хату і кажуць мядзведзю: “Ну-
ка, Міша, як ты пчол абмахваеш?” Мядзведзь павінен паказваць. Потым пытаюць: 
“Міша, як ты танцуеш?” А мядзведзь тады ўжо пойдзе танцаваць і робіць ўсё, што яму 
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загадваюць” (Запісана ў г. Гомель ад Гусаковай Л.І., 1907 г.н., перасяленкі з в. 
Акшынка Веткаўскага раёна). 
Інфарматары з вёсак Новы Мір, Старое Сяло адзначылі, што рытуальнага хаджэння 

з зоркай не было. У абрадзе шчадравання ўдзельнічалі ў асноўным калядоўшчыкі, 
пераапранутыя ў цыган, мядзведзя. У в. Залаты Рог “у цыганскае не адзяваліся” 
(Запісана ад Чайковай Клаўдзіі Цярэнцьеўны, 1930 г.н.). Паводле ўспамінаў Ганны 
Трафімаўны Хадуньковай, 1914 г.н., пасля каляднай вячэры заўсёды “насілі ікону” па 
хатах, хадзілі менавіта з іконай і выконвалі велічальна-віншавальныя песні: “Пасля 
таго, як павячэралі, усе дажыдаюцца, пакуль ікону насіць будуць. Назаўтрага ідуць у 
хату з іконаю. Прыдуць, стануць каля хаты і пытаюць: “Ці можна Хріста славіць?” (в. 
Новы Мір). 
У в. Неглюбка і казу вадзілі, і звязду насілі: “Звязда красная бальшая, 

васьміражковая, на высокай палцы, выразалі з жалеза, абаб’юць яе, абшыюць 
мацерыялам” (Запісана ад Салодкінай Надзеі Нікіфараўаны, 1926 г.н.). У в. Неглюбка 
на першую куццю аб’язджалі коней, а “мароз гукалі толькі на трэцюю куццю, на 
храшчэнскую” (Запісана ад Саломеннай Ульяны Мікалаеўны, 1932 г.н., в. Неглюбка 
Веткаўскага раёна.), прычым у славеснай формуле-закліканні гучаў не толькі матыў 
забароны шкодзіць улетку, але і матыў пагрозы расправіцца: “Мароз, мароз, хадзі 
гушчу есці, улетку не бывай, цвятоў не збівай, а то будзем жалезнай пугай цябе біць” 
(Запісана ад Саломеннай Ульяны Мікалаеўны, 1932 г.н., в. Неглюбка Веткаўскага 
раёна.).  
Рытуал заклікання марозу ў мясцовай традыцыі в. Залаты Рог меў больш 

катэгарычную імператыўную форму славеснага заклікання: “Дзед Мароз, хадзі кашу 
есць. Не пойдзеш, будзем кнутам біць” (Запісана ад Чайковай Клаўдзіі Цярэнцьеўны, 
1930 г.н.). Іншы раз матывы пажадання добрага ўраджаю атрымлівалі надзвычай 
выразнае адлюстраванне ў формулах заклікання марозу: “Ой, Мароз, Мароз Іванавіч, 
не марозь ты нас ўвёсну, улетку, а марозь сяйчас, прынясі ж нам харошы ўраджай” 
(Запісана ад Васільцовай Матроны Сяргееўны, 1925 г.н., в. Старое Сяло). Нават у 
адной і той жа вёсцы славесная формула заклікання марозу мела розныя варыянты 
зместавага гучання. Напрыклад, у той жа вёсцы Старое Сяло, калі заклікалі мароз на 
куццю, то гаварылі: “Мароз, мароз, пашлі к нам куццю есці. Не хадзі, када мы з 
сярпом, а хадзі, када завём!” (Запісана ад Мацюковай Ніны Данілаўны, 1930 г.н., в. 
Старое Сяло). 
На пытанне, як адзначаліся Каляды, інфарматар з Навазыбкава адказала, што ў іх 

мясцовасці “на Рождзество – постная, рождзественская куцья”, на Новы год – багатая 
куцця, на Крашчэнне – галодная, бедная куцця” (Запісана ад Андрыянавай Алены 
Мікалаеўны, 1932 г.н., г. Навазыбкаў). На трэцюю куццю жыхары Навазыбкава хадзілі 
на раку, устанаўлівалі крыж з лёду, свяцілі ваду ў царкве, святар выконваў малебен. 
Аналагічныя рытуалы зафіксаваны і ў розных лакальных традыцыях Гомельшчыны. 
Адметныя дэталі калядна-навагодніх святкаванняў – гэта той момант, калі “бацюшка 
до рекі на голове несет крест, окунает его в воду”. Як і ў беларусаў Гомельшчыны, 
вадзе, узятай з ракі на Вадохрышча, жыхары Навазыбкаўшчыны надавалі магічнае 
значэнне (“вода хранітся всё время, для жівых і для мёртвых”). Інфарматар 
падкрэсліла, што крыжыкі на вокнах, дзвярах і сценах малявалі “по кругу”. Гэта рабілі 
невыпадкова, калі ўлічваць семантыку міфалагемы кола. Акрэсліванне магічнага кола 
пры маляванні крыжоў – ахоўнае дзеянне ад нячыстай сілы. 
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Жыхары в. Старыя Бабовічы Навазыбкаўскага раёна лічылі Ражаство вялікім 
хрысціянскім святам. Паводле ўспамінаў жыхаркі гэтай вёскі Т.Ф. Адамовіч, “если 
Рождество пришлось на молодой месяц, то год окажется благоприятным и сулит удачу 
во всех делах; если Рождество – на убывающую луну, то год будет тяжелым во всех 
отношениях” (в. Старыя Бабовічы). 9 студзеня ў в. Старыя Бабовічы адбываўся цікавы 
звычай развітання дзяўчат са сваім смуткам, каб не сумаваць потым на працягу года: 
“Для этого в заранее подготовленном месте (либо на холме за деревней, либо на 
застывшем пруду), крестьяне устанавливали 12 кольев или жердей. У этих кольев 
ставили «чашу пагубную», и девушки, подходя по очереди, сливали в нее воду, точно 
смывали тоску с сердца. После того, как чаша наполнялась, воду выплёскивали из нее 
в середину круга”. Святкаванні 13-14 студзеня напярэдадні дня святога Васіля вядомы 
ў в. Старыя Бабовічы Навазыбкаўскага раёна пад назвай “Шчодры”. Паколькі святы 
Васіль лічыўся ў народзе апекуном свіней, то невыпадкова “ряженые собирались у 
дома, где жила богатая семья, и начинали просить: «Кишку да ножки в верхнее 
окошко»”. Звычайна адорвалі калядоўшчыкаў “пірагамі і свінымі ножкамі”. У аграрна-
магічным абрадзе засявання ўдзельнічалі ў асноўным дзяўчынкі і дзяўчаты, якія 
“ходили по домам и «сеяли» овес, припрятанный у них в рукавах, призывая таким 
образом будущий урожай” (в. Старыя Бабовічы). Як у беларусаў, так і ў рускіх, вялікае 
значэнне надавалася асвечанай вадзе, якую захоўвалі на працягу года і выкарыстоўвалі 
ў рытуалах лекавання ад розных хвароб. Жыхары в. Старыя Бабовічы былі перакананы 
і ў лекавых магчымасцях снегу, сабранага на Хрышчэнне (Вадохрышча): “Этим снегом 
(или талой водой, оставшейся от него) лечили головокружение, онемение ног, 
судороги”. У мясцовай фальклорнай традыцыі было вядома павер’е: “если в ночь на 
Крещение помолиться открытому небу, то сбудется любая просьба, так как в 
Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается” (в. Старыя Бабовічы). 
Напрыклад, у в. Сіні Калодзеж, як і на тэрыторыі Гомельшчыны, на Каляды вадзілі 

казу. Як удакладніла інфарматар Таццяна Аляксееўна Паўленка, 1933 г.н., менавіта 
“дети козу водили, пели женщины, молодежь”. Быў вядомы ў гэтай мясцовай традыцыі 
і абрад засявання. У в. Новыя Бабовічы ў абрадзе шчадравання ўдзельнічалі дзяўчаты, 
а казу вадзілі мужчыны (хлопцы). Структурным кампанентам калядна-навагодняга 
комплексу з’яўляюцца варожбы, якія ў параўнанні з гэтым відам народнай культуры ў 
беларусаў, выяўляюць адметнасці. Напрыклад, гэта варожбы каля варот, калі “выходят 
к забору ночью и говорят: “Лай, лай, собаченька! Лай, лай, волчок! Где залает 
собаченька, там и мой суженый”. Меркавалі, што “хриплый лай собак – со стариком, 
звонкий – с молодым” (г. Навазыбкаў).  
Каб зрабіць сёння вывады аб лёсе славянскага фальклору ў цэлым, трэба за аснову 

ўзяць матэрыялы ўсіх рэгіёнаў і выявіць найбольш агульныя заканамернасці, 
тыпалагічна роднасныя элементы і спецыфічныя адметнасці.  

А. Павільч (Мінск, Беларусь) 
ПАРАЎНАЛЬНА-КУЛЬТУРАЛАГІЧНЫ ПАДЫХОД У БЕЛАРУСКАЙ 

НАВУКОВАЙ ПУБЛІЦЫСТЫЦЫ ПАЧ. 20 СТ. 
Істотнымі крытэрыямі параўнальнага аналізу ў навуковай публіцыстыцы з’яўляліся 

асаблівасці камунікатыўных мадэляў паводзін прадстаўнікоў розных этнічных 
супольнасцей, каштоўнасны і этнапсіхалагічны аспекты культуры, сацыяльныя сувязі і 
адносіны, моўныя, канфесійныя адрозненні. У вызначэнні міжкультурнай дыстанцыі 
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паміж народамі аўтары спасылаліся на этнаграфічныя, гісторыка-культурныя, 
рэлігіязнаўчыя і лінгвістычныя матэрыялы. 
М.Багдановіч, ацэньваючы розныя метадалагічныя падыходы і крыніцы вывучэння 

чужаземнай культуры, адзначыў магчымасць звароту да канкрэтных фактаў, 
непасрэдных назіранняў ці жывапісных вобразаў, адлюстраваных у мастацкай 
літаратуры. На думку даследчыка, усе яны з’яўляюцца карыснымі, навукова 
абгрунтаванымі і здольнымі трапна ўзаемадапаўняць адзін аднаго. 
Багдановіч надаваў значную ўвагу вывучэнню тэндэнцый і фактараў 

міжкультурнага ўзаемадзеяння, пераемнасці паміж цывілізацыямі, выяўленню 
кантактнай прыроды культурных з’яваў. Аўтар лічыў, што гістарычны шлях развіцця, 
геаграфічнае становішча і дзяржаўна-палітычныя ўмовы Беларусі спрыялі цесным 
стасункам з культурай Заходняй Еўропы. Вялікае княства Літоўскае з’яўлялася 
сацыякультурнай прасторай, прыдатнай для сустрэчы, дыялогу і своеасаблівага 
ўзаемадзеяння спрадвечных усходнеславянскіх і заходніх традыцый. 
В. Ластоўскі ў цэлым быў вельмі катэгарычным у ацэнцы з’яваў культурнай 

дыфузіі і пры гэтым характар распаўсюджвання запазычанняў ён звязваў з 
волевыяўленнем індывідаў. Гэта пацвярджаецца палажэннямі прапанаваных ім 
“загадаў народных”: Не перасаджай чужых культур на грунт свой народны; Ні мовы 
чужой , ні паэзіі, ні грамадскіх форм, ні звычаяў, ні абычаяў, нічога, што не вырасла з 
народнага духу, акром тэхнічнай веды, якая з’яўляецца выразам агульначалавечага 
генія”. 
Ластоўскі падзяляў меркаванне, што не ўсе культурныя ўплывы ў гісторыі народа 

вядуць да яго асіміляцыі і выцяснення спрадвечных традыцый. Запазычанні з розных 
сфер чужаземнай культуры, адаптуючыся да новага асяроддзя культуры-
ўспрымальніцы, здольны набываць адметныя рысы, уласцівыя роднай культуры. 
У прадмове да “Падручнага расійска-крыўскага (беларускага) слоўніка” Ластоўскі 

адзначыў, што вызначальным фактарам у асіміляцыі беларускіх гаворак стала 
пашырэнне хрысціянскай пісьмовай культуры, у выніку чаго спрадвечная народная 
лексіка выцяснялася або замянялася запазычанымі ці перакладзенымі з іншых моваў 
словамі для выражэння хрысціянскіх паняццяў, якія не мелі ўжо нічога супольнага з 
народным светапоглядам. 
Я. Лёсік станоўча ацаніў неабходнасць запазычанай лексікі ў беларускай мове, 

паколькі, па яго словах, няма і не можа быць такой мовы, каб яна магла абысціся 
толькі сваімі роднымі словамі. 
Ластоўскі адзначыў устойлівасць стэрэатыпных уяўленняў беларусаў аб 

прадстаўніках іншых этнічных груп і заўважыў іх неадназначны і супярэчлівы 
характар. Напрыклад, сярод беларускага сялянства высока цаніліся практычная 
мудрасць яўрэяў, іх прадбачлівасць, непахіснасць волі і ўменне заўсёды знаходзіцца ў 
плыні жыцця, але ў той жа час захоўвалася грэблівасць і недаверлівасць. 
Галоўную прычыну такога размежавання на сваіх і чужых Ластоўскі бачыў перш за 

ўсё ў “глыбокім веравызнаўчым падзеле”. Аднак цяжка пагадзіцца, што менавіта на 
рэлігійнай глебе ўзнікалі сітуацыі завышанай самаацэнкі беларусаў і прыніжэння 
яўрэяў. Асаблівасці камунікатыўных адносін паміж беларусамі і яўрэямі, як і 
прадстаўнікамі іншых этнічных супольнасцей на тэрыторыі Беларусі, не заўсёды 
абумоўліваліся выключна канфесійным фактарам. Іудзейская рэлігійная ідэнтычнасць 
не была ўсеагульнай для яўрэйскага насельніцтва, поколькі многія па сваім 
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веравызнанні з’яўляліся хрысціянамі, хоць у сваім ладзе жыцця і захоўвалі элементы 
старажытнаяўрэйскай культуры, што ніяк не магло супярэчыць звыкламу ладу жыцця 
беларусаў. 
Рэлігійны фактар выступаў у якасці падставы для культурнай дыстанцыі хутчэй у 

асобасных, сямейна-шлюбных адносінах, гаспадарчым укладзе, прыватных выпадках 
камунікацыі, чым на ўзроўні паўсядзённых стасункаў і суседскіх адносін. Больш 
важкімі прычынамі для ўзаемнага ўспрымання і ўсведамлення абодвух этнічных груп 
як сваіх і чужых былі разыходжанне агульных ментальных схем і традыцыйныя 
механізмы стэрэатыпізацыі.  
Ластоўскі адзначаў, што працэс этнакультурнай ідэнтыфікацыі кожнай асобы 

прадугледжвае авалоданне пэўным камунікатыўным стылем, у большай ці меншай 
ступені ўласцівым прадстаўнікам адной этнічнай супольнасці. На яго думку, беларусы 
пакуль што не выпрацавалі такога адметнага, выразнага і непаўторнага стылю. 
Ластоўскі быў перакананы, што адмоўнай характарыстыкай беларускай 

ментальнасці з’яўляецца адсутнасць валявых намаганняў для захавання і развіцця 
індывідуальнасці сваёй культуры. Я. Купала падзяляў меркаванне сваіх папярэднікаў 
наконт таго, што беларусы, як і ўсе ўсходнеславянскія народы, вылучаюцца 
пасіўнасцю сацыякультурнай самаарганізацыі. 
Ластоўскі найбольш быў занепакоены адсутнасцю ў беларусаў “волі да шукання і 

знаходжання сваёй індывідуальнасці ў родным слове”, ад чаго цалкам залежыць 
будучыня нашай мовы. Сярод шматлікіх прычын таго, што беларуская мова не стала 
актыўным камунікатыўным сродкам, Я. Купала разглядаў слабасць выяўлення ці 
ўвогуле адсутнасць нацыянальнай свядомасці беларусаў. Разважаючы пра сацыяльны 
статус беларускай мовы, аўтар крытыкаваў пасіўнасць беларусаў, абыякавае стаўленне 
да сваёй культуры, не апраўдваў іх, нягледзячы на ўсе істотныя гісторыка-культурныя 
фактары, якія спрыялі асіміляцыі мовы і выцясненню яе з актыўнага ўжытку. 
Важнай умовай захавання індывідуальнага культурнага стылю народа з’яўляецца 

адметнасць геаграфічнага асяроддзя. Я. Карскі падкрэсліваў, што прырода робіць 
значны ўплыў на ход народнага жыцця, пакідае істотны адбітак на характары, формах і 
змесце народнай творчасці, абумоўлівае гісторыю развіцця мовы. Ластоўскі 
сцвярджаў, што чужаземным уплывам асабліва садзейнічаюць адкрытыя граніцы. 
Адасобленым у прасторы народам лягчэй захаваць арыгінальнасць сваёй культуры ў 
параўнанні з тымі, якіх звязвае блізкае суседства. 
Параўнальны аналіз не з’яўляўся самамэтай у творах навуковай публіцыстыкі, а 

выкарыстоўваўся аўтарамі пераважна ў якасці метадалагічнай асновы для вызначэння 
культурных адрозненняў беларусаў і выяўлення фактараў, якія абумовілі спецыфічныя 
адметнасці іх этнанацыянальнай культуры і камунікатыўных мадэляў. 

І. Піваварчык (Гродна, Беларусь) 
ЗАСТОЛЬНАЕ СЛОВА ЯК ЖАНР: ДА ПАСТАНОЎКІ ПРАБЛЕМЫ 

Святы і застольныя зборы са старажытных часоў служылі для духоўнага збліжэння 
і аб’яднання людзей. І само застолле набывала сімвалічнае значэнне: людзі духоўна 
ядналіся, станавіліся “мірам”, адзіным цэлым. За сталом збіраліся для вырашэння 
нейкіх праблем, пачынаючы ад палітычных і заканчваючы сямейна-бытавымі. Таму 
абедзенны стол станавіўся “сталом перамоў”, за якім вырашаліся многія канфлікты. 
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Разгледзім коратка, у чым заключаецца сама сітуацыя ўзаемаадносін за сталом. За 
ўрачыстым сталом заўсёды ствараецца асаблівая атмасфера добразычлівасці і 
нязмушанасці. Субяседнікі весяляцца, імкнуцца зрабіць адзін аднаму прыемнае. 
Застоллле – гэта месца, дзе кожны мае права выступіць з нагоды ўрачыстасці, 
выслухаць думку іншых. Застольнае слова, тост, становіцца пэўным рытуалам, 
абавязковым на кожнай урачыстасці. Менавіта тост галоўным аб’ектам за сталом 
робіць не ўжыванне алкаголю, а сам камунікатыўны працэс.  
Адносіны за святочным сталом павінны быць карыснымі і павучальнымі ў плане 

маральна-маўленчага этыкету. Каб дасягнуць гэтага, неабходна валодаць майстэрствам 
натуральнага (нязмушанага) маналога ўвогуле і застольнай прамовы ў прыватнасці. 
Падняць культурны ўзровень застольнай камунікацыі, прытрымлівацца этыкетных 
формул зносін за сталом – галоўныя задачы пры навучэнні тосту. Калі суразмоўцы не 
валодаюць пэўным запасам камунікатыўных навыкаў, не ўмеюць прамаўляць 
адпаведныя далікатныя застольныя выказванні, то ўрачыстыя словы могуць 
абмежавацца толькі пажаданнямі здароўя, дабра, усяго найлепшага. Гэтыя фразы 
“качуюць” з віншавання ў віншаванне, часта ператвараюцца ў збітыя і трафарэтныя, 
якія не знаходзяць эмацыйнага водгуку ў тых, каму адрасаваны. Аднатыпныя і 
шаблонныя выказванні-пажаданні робяць застольную прамову нецікавай. Падтрымаць 
высокую эмацыйную ноту можа арыгінальнае застольнае выказванне.  
Пад застольным слова разумеюць нязмушаны, галоўным чынам хвалебны адрасна-

арыентаваны маналог, які прамаўляецца за сталом ва ўрачыстых абставінах, вольна, 
без нацягнутасці. Такія застольныя выказванні ў быце часта называюцца тостамі 
[Бочарова, 1998, с.79]. 
Функцыя тоста – этыкетная, а прагматычная мэта – праяўленне ўвагі і сяброўскай 

сімпатыіі да адрасатаў, наладжванне і падтрымка кантактаў, а таксама запаўненне 
паўзаў пры спробе камунікантаў знайсці тэму для далейшай размовы. Тосты ўяўляюць 
сабой арганізацыйны бок любога застолля. Яны могуць быць загадзя падрыхтаванымі, 
але часцей ствараюцца без падрыхтоўкі і патрабуюць імправізацыі. Асаблівасці сферы 
рэалізацыі тоста заключаюцца ў тым, што яго прамаўляюць у тых сітуацыях, калі ён 
звязаны з спецыяльнымі выпадкамі: вясельная ўрачыстасць, дзень нараджэння і пад. У 
сямейным застоллі тост дапускаецца ў асобных выпадках, як, напрыклад, на радзіннай 
урачыстасці, з нагоды службовага павышэння каго-небудзь з родных. Калі ў кагосьці з 
прысутных гасцей ёсць у гэты перыяд жыццёвыя праблемы, да яго звяртаюцца з 
тостам-пажаданнем (“Пеця, за паспяховае вырашэнне тваіх праблем!”). 
У семантычным плане застольныя выказванні распадаюцца на тры тыпы: 1) тосты-

пажаданні; 2) тосты-віншаванні; 3) фатычныя (кантактаўстанаўляльныя) тосты. 
Семантычны аналіз тостаў-пажаданняў паказвае, што выказванне фармулюецца ў 

выглядзе набору стандартных клішэ, якія, як правіла, не праяўляюць індывідуальнай 
маўленчай творчасці моўніка. У асноўным агульным пажаданнем субяседнікам 
з’яўляецца пажаданне здароўя. Яно і зразумела, бо здароўе – самая галоўная 
каштоўнасць у жыцці чалавека. Здароўе, матэрыяльны дастатак, доўгае жыццё, 
каханне – гэта універсальныя агульначалавечыя каштоўнасці, таму яны лёгка 
аб’ядноўваюцца ў адзін прагматычны клас. У тостах- пажаданнях можна выстраіць 
цэлую парадыгму сацыяльна-значымых каштоўнасцей. У розных структурных 
мадыфікацыях такіх тостаў назіраецца розная іерархія кампанентаў, аднак дамінантнае 
месца адводзіцца здароўю: “Жадаем здароўя, шчасця, доўгіх гадоў жыцця”, “Жадаю 
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выдатнага здароўя, радасці, мора шчасця, поспехаў ва ўсіх справах”, “Зычым здароўя 
на доўгія гады, сямейнага дабрабыту, цяпла, усмешак, поспехаў ва ўсіх пачынаннях” (у 
працы выкарыстаны прыклады з радыёпраграмы “Вітаем. Віншуем. Жадаем”). Можна 
вылучыць наступную іерархію паняццяў у сістэме каштоўнасцяў беларускага народа: 

1) здароўе – доўгае шчаслівае жыццё; 
2) здароўе – сям’я – сямейны дабрабыт; 
3) здароўе – праца – грошы – каханне. 
У структуры тостаў-пажаданняў можна вылучыць вельмі кароткія, стандартныя, 

трафарэтныя клішэ, якія часта паўтараюцца ў быце, тыпу: “Жадаю ўсяго найлепшага”, 
“Жадаем здароўя на доўгія гады” і пад.  
У час застольнай урачыстасці слухачы (госці) могуць далучыцца да тоста, 

дапоўніць яго, удакладніць. 
Другая разнавіднасць застольных выказванняў – тосты-віншаванні. Звычайна яны 

ўводзяцца прыназоўнікам за ў спалучэнні з назоўнікам ці займеннікам (“За цябе!”). У 
такіх тостах выражаецца віншаванне адрасату тоста за паспяховыя дзеянні. 
Інтэрпрэтацыя тоста “За цябе!” абапіраецца на фонд агульных ведаў партнёраў па 
камунікацыі, і яе прагматычны сэнс ўводзіцца асобна ў кожнай канкрэтнай сітуацыі. 
Гэты тост можа азначаць “За тваё паступленне ва універсітэт”, “За твой прыезд”, 
“За твае поспехі на рабоце”. 
Трэці тып тостаў выконвае фатычную функцыю запаўнення паўзаў. Формай 

выражэння гэтага тоста з’яўляецца або заклік да сумеснага дзеяння (“Вып’ем!”), або 
гукаперайманне, якое імітуе звон шкла пры падыманні і стуканні бакалаў: “дзын-
дзын”. Гукаперайманне “дзын-дзын” – гэта сімвалічны вербальны тэкст, які 
суправаджаецца кінетычным жэстам збліжэння ці падняцця бакалаў. 
Такім чынам, застольнае слова (тост) характарызуецца ўсімі адзнакамі маўленчага 

жанру: спецыфікай мэты, спецыфічнай маўленчай сітуацыяй, характарыстыкай 
адрасата і адрасанта. Для таго, каб застольнае віншаванне эмацыйна кранула адрасата, 
субяседнікі павінны валодаць пэўным запасам камунікатыўных уменняў, ведаць 
асаблівасці жанру як на вербальным узроўні, так і ў выкарыстанні паралінгвістычных 
сродкаў. 

Літаратура  
Бочарова Т.И. Монолог-экспромт – важнейший компонент в обучении речи // Научные труды 

МПГУ им. В.И.Ленина. Серия: гуманитарные науки. – М., 1998. –С.79 - 80. 

А. Пусташыла (Гродна, Беларусь) 
НА БОГА СПАДЗЯВАЙСЯ, АЛЕ ЗА ЧОРТА ТРЫМАЙСЯ... 

(БЕЛАРУСКІ МЕНТАЛІТЭТ Ў ЛЮСТЭРКУ НАРОДНЫХ ПРЫКАЗАК І 
ПРЫМАВАК З АНТАНІМІЧНЫМІ КАМПАНЕНТАМІ) 

Што вылучае нас, беларусаў, сярод прадстаўнікоў іншых нацый? Ужо аскоміну 
набілі размовы пра паслухмянасць, талерантнасць і памяркоўнасць беларусаў. Ці так 
гэта? Адказ на дадзенае пытанне можа хавацца ў нашай мове, а менавіта ў моўнай 
карціне свету – тым фондзе агульных ведаў пра свет, якія захоўваюцца ў мове і 
“навязваюцца” ў якасці абавязковых усім носьбітам мовы. 

Для таго, каб вылучыць нацыянальную спецыфіку моўнай карціны свету, яе лепш 
разглядаць у параўнанні з іншай мадэллю моўнага светаўспрымання. Нам здаецца, што 
руская моўная карціна светаадчування падыходзіць да гэтага параўнання больш за ўсё, 
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таму што блізкасць беларускай і рускай моў дазваляе вызначыць тоеснасць 
усходнеславянскіх народаў, а адрозненні – этнічную своеасаблівасць кожнага з іх. 

Нацыянальныя своеасаблівасці моўнага светапогляду найбольш яскрава 
прадстаўлены ў прыказках і прымаўках. Як вызначае У.Калеснік, збор народных 
прыказак – “гэта матэрыялізаваная ў сціслым і зіхоткім слове народная душа, 
філасофія жыцця, апраўданне чалавечай прысутнасці на зямлі, абгрунтаванне сэнсу 
індывідуальнага, асабістага і грамадскага, гістарычнага існавання, духоўная хартыя 
народа, яго пашпарт на нацыянальную тоеснасць і несмяротнасць у свеце” [Калеснік 
1992, с. 9]. 

Матэрыялам нашага даследвання сталі беларускія і рускія прыказкі і прымаўкі з 
антанімічнымі кампанентамі, напр.: І смех і бяда; Ні госць ні гаспадар; Брыдка з’есці, 
а шкада выплюнуць. Усяго даследвана 15 крыніц, агульны аб’ём матэрыялу склаў 
больш за 800 беларускіх і столькі ж рускіх парэмійных канструкцый з процілеглымі 
кампанентамі. 

Даследчык, які супастаўляе прыказкі і прымаўкі розных народаў, непазбежна 
сутыкаецца з “парэміялагічным парадоксам”. З аднаго боку, агульнавядома, што 
значэнні прыказак з’яўляюцца універсальнымі для ўсіх моў, з другога боку, менавіта ў 
прыказках адлюстроўваецца унікальнасць кожнай нацыі. 

Падабенства паміж прыказкамі і прымаўкамі беларускай і рускай моў заснавана 
на пастаянных кантактах паміж беларусамі і рускімі, іх непарыўных гістарычных, 
геаграфічных, сацыяльна-эканамічных і духоўна-культурных сувязях. Адна частка 
падобных прыказак і прымавак магла ўзнікнуць да падзелу ўсходніх славян на тры 
народнасці і застацца агульнай для рускіх, беларусаў і ўкраінцаў, іншыя парэміі маглі 
быць запазычанымі, дзякуючы блізкасці ўсходнеславянскіх моў [Янкоўскі 1992, с. 21]. 
Аднак гэта запазычванне ішло з выкарыстаннем асаблівых вобразаў і рэалій, параўн.: 
рус. Либо сена клок, либо вилы в бок – бел. Альбо сена воз, альбо віламі ў нос; рус. Мало 
дать не хочется, а много дать – убыточно – бел. Не дай – не сусед, а дай – сабе нет. 

Істотныя адрозненні ў моўнай карціне свету беларусаў і рускіх можна заўважыць 
у наступнай групе прыкладаў. Прыказкі тыпу: Угодить сразу и богу и черту; Богу 
свеча и черту – ожиг; Богу молится, а душу черту заложил – у рускай фальклорнай 
традыцыі разглядаюцца як азначэнні крывадушнага чалавека і маюць негатыўную 
ацэнку. У беларускім парэміялагічным фондзе сустракаюца канструкцыі, здавалася б, з 
тоеснай вобразнай будовай, але з супрацьлеглай ацэнкай, напр.: Бога не гняві і чорта 
не смяшы; На бога спадзявайся, але за чорта трымайся: і богу свечку і чорту ожаг; 
Бога прасі і чорта ў злосць не ўвадзі. Значэнне гэтых прыказак, якія маюць форму 
парады, рэкамендацыі, а гэта значыць, адлюстроўваюць норму паводзін, І.Я.Лепешаў і 
М.А.Якалцэвіч вызначаюць як “і адных паважай, і другіх не настройвай супраць сябе” 
[Лепешаў, Якалцэвіч 1996, с. 93]. 

Такім чынам, калі імкненне дагадзіць усім разглядаецца ў рускай фальклорнай 
традыцыі як крывадушша і няпэўнасць асабістай пазіцыі, то з пункту гледжання 
беларускага менталітэту ў гэтым праяўляецца схільнасць да кампрамісаў, да 
спакойнага вырашэння складаных жыццёвых праблем. 

Не менш цікавым з’яўляецца супастаўленне беларускіх і рускіх прыказак са 
значэннем ‘усё альбо нічога пры няўпэўненасці ў поспеху’ (Ці пан, ці прапаў) і 
прыказак са значэннем ‘залатой сярэдзіны’ (Не будзь надта тэмпы, не будзь і васцёр). 
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Сярод беларускіх прыказак са значэннем ‘усё альбо нічога’ можна вылучыць: 1) 
невялікую колькасць уласна беларускіх прыказак, напр.: Або хібіў, або трапіў; Ці грай, 
ці грошы аддай; 2) прыказкі, якія маюць падобную вобразную будову ў беларускай і 
рускай мовах, напр.: бел. Або палкоўнік, або пакойнік – рус. Либо полковник, либо 
покойник. 

Наяўнасць безэквівалентных прыказак у беларускай мове абвяргае агульнае 
меркаванне пра тое, што беларусы пазбаўлены рызыкоўнасці [Чумак 1997, с. 22]. 
Аднак колькасная перавага рускіх варыянтаў падобнага роду (каля 11 % уласна рускіх 
прыказак да 1,6 % уласна беларускіх у рамках даследаванага матэрыялу), а таксама іх 
якасная разнастайнасць сведчаць пра большую суаднесенасць прыказак са значэннем 
‘усё альбо нічога’ з рускім менталітэтам, пры тым, што гэта значэнне вылучаецца ў 
парэміялагічных фондах абедзвюх моў. 

Што датычыцца прыказак са значэннем ‘залатой сярэдзіны’, то, наадварот, у 
межах даследаванага матэрыялу назіраецца вобразная аднастайнасць рускіх прыказак і 
прымавак у супастаўленні з беларускімі. Асноўнымі вобразамі рускіх прыказак з 
дадзеным значэннем з’яўляюцца: род заняткаў (справа, служба), напр.: Ни на какое 
дело не называйся и ни от какого дела не отказывайся; Ни на службу вскачь ни от 
службы прочь і сацыяльная пазіцыя, напр.: Не подымай меня высоко, да не опускай 
низко; Вперед не суйся, сзади не оставайся. 

Беларускія прыказкі са значэннем ‘залатой сярэдзіны’, акрамя канструкцый 
сінанімічных рускім (За справу бярыся – не бойся і не хваліся), прадстаўлены яшчэ 
цэлым шэрагам выслоўяў, звернутых у сферу асабістых пачуццяў і адносін: Гора не 
пужайся, дабру не радуйся; Не гладзь і не дзяры; І не дай і не лай; Не будзь салодкі – 
зліжуць, не будзь горкі – сплюнуць; Не бі, не гладзь. 

Якасная разнастайнасць варыянтаў беларускіх прыказак са значэннем ‘залатой 
сярэдзіны’ паказвае на больш высокую частотнасць іх ужывання ў маўленні і 
з’яўляецца аргументам на карысць таго, што жыццёвае крэда пазбягаць крайнасцей – 
асаблівасць беларускага нацыянальнага характару, у ім праяўляюцца тыя рысы, якія 
адрозніваюць беларусаў ад іншых нацый: міралюбнасць, памяркоўнасць, 
разважлівасць, умеранасць. Такое жыццёвае крэда супярэчыць бескампраміснаму 
прынцыпу ‘усё альбо нічога’, у якім увасоблены адметныя рысы рускага менталітэту. 

Выяўленыя адрозненні, аднак, не характарызуюцца катэгарычнасцю пазіцый, яны 
толькі паказваюць на нейкія тэндэнцыі, пэўную перавагу тых ці іншых канструкцый у 
парэміялагічных фондах рускай і беларускай моў. 

Такім чынам, калі паспрабаваць адказаць на пытанне, якое мы паставілі ў пачатку 
даклада (Што вылучае нас, беларусаў?), можна адзначыць, што гэта адмаўленне ад 
крайніх пазіцый і адыход ад канфліктаў, цярплівасць да іншых, крэда залатой 
сярэдзіны, тыя ж талерантнасць і памяркоўнасць, але ўжо вылучаныя з моўных 
выслоўяў. 

Атрымліваецца, што нічога новага мы не знайшлі, толькі пацвердзілі тое, што ўжо 
было вядома раней. Але дайсці да вядомага сваім шляхам (самому прыдумаць і зрабіць 
веласіпед), гэта значыць больш грунтоўна замацаваць ісціну. Так, нас, беларусаў, 
вылучае талерантнасць, цярплівасць да іншых, памяркоўнасць, працавітасць. Скажаце, 
што непрыкметна, не яскрава? А, можа, мы прыкметныя менавіта гэтай 
непрыкметнасцю? У ёй адметнасць, някідкая прыгажосць і унікальнасць нашай нацыі. 
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І. Фокіна (Мінск, Беларусь) 
ДА ПЫТАННЯ ФЕНОМЕНА СУБ’ЕКТА БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ Ў 

ПАЧАТКУ ХХ СТ. 
Праблема суб’екта (асобы, чалавека) як творцы культуры была і застаецца адной з 

актуальных у навуковых даследаваннях. Яна з’яўлялася прадметам увагі на працягу 
ўсяго чалавечага існавання, нягледзячы на тое, што з усіх праблем з якімі сутыкалася 
чалавецтва, найбольш складанай з’яўляецца загадка самой чалавечай прыроды. Пошукі 
разгадкі вяліся заўсёды, было выказана шмат розных канцэпцый, але дакладны і 
зразумелы адказ на гэтае пытанне да сяго часу з’яўляецца перспектывай.  
Асэнсаванне дадзенай праблемы немагчыма без аналізу гісторыка-філасофскай 

пераемнасці ў спалучэнні тэарэтыка-метадалагічных і культуралагічных аспектаў.  
Зараджэнне паняцця суб’екта (чалавека) звязваецца са станаўленнем міфалагічнага 

мыслення чалавецтва. У старажытнай міфалогіі карціна свету ўяўлялася непадзельнай: 
прырода, чалавек, боствы ў ёй былі зліты ў адно, што, безумоўна, ўскладняла працэс 
пазнання асобы. С цягам часу канцэптуальна афармляецца ідэя ўнікальнасці чалавека 
праз яго валоданне розумам.  
Прынцыпова новы паварот у асэнсавенні чалавечай асобы адбываецца ў часы 

хрысціянства: нараджаецца ўяўленне пра чалавека як ідэальную істоту, якая мае 
цялеснапачуццёвую субстанцыю, адухоўленую розумам. У хрысціянскім 
Сярэднявеччы структура суб’ектыўнасці выражае сябе ў ідэальнай, трансцэдэнтальнай 
духоўнасці. Перавага аддаецца духу, як сведцы Боскай прысутнасці, перад целам. Але 
наступны, рэнесансны ідэал чалавека сумяшчаецца з пошукам яго своеасаблівасці. 
Нараджаецца праблема індывіда, індывідуальнасці як пошуку самабытнасці чалавека. 
Канфлікт духа і цела абвастрае не толькі праблему індывідуалізацыі чалавека ў яго 
выдзяленні з прыроднага свету, але і ўсугубляе канфрантацыю ідэальнага і рэальнага, 
мыслімага і існуючага. Менавіта ў якасці канфлікту духа і плоці паўстае ў 
Сярэднявеччы прынцып суб’ектыўнасці. 
Новы час прынёс свае погляды на праблему, тэарэтызуецца апазіцыя “суб’ект – 

аб’ект”. Гэты перыяд адзначаны пячаткай “антрапацэнтрызму”, а галоўнымі дзеячамі 
асобамі становяцца геніі, суб’ектнасць якіх замацавана паняццем “аўтарства”. Шэраг 
эпахальных падзей Новай Еўропы супадае з шэрагам вялікіх людзей. 
ХХ стагоддзе – унікальны этап у гісторыі чалавечай цывілізацыі. Сваеасаблівасць 

яго ў тым, што асноўныя сацыяльна-палітычныя, эканамічныя і культурныя працэсы 
набылі сусветны характар. Калі ўсе папярэднія этапы ўяўлялі сабой гісторыю развіцця 
асобных рэгіёнаў, то ХХ стагоддзе – гэта глабальны гістарычны працэс, які закрануў 
усе сферы чалавечай дзейнасці ў тым ліку і культурную. Гэта аднак не толькі не 
зменшыла значэння ўнікальнасці чалавечай асобы, нацыянальных асаблівасцей, 
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менталітэту розных рэгіёнаў, а наадварот, падкрэсліла іх выключную ролю ў 
гістарычным працэсе. Таму невыпадкова, што з’явілася актуальная задача навуковага 
асэнсавання праблемы суб’екта культуры ХХ стагоддзя. Стала відавочнай 
неабходнасць новай парадыгмы, якая па сваім значэнні выходзіць за рамкі пытання 
ролі асобы ў гісторыі. Праблема стварэння цэласнага ўяўлення аб структуры і 
функцыях суб’екта, сінтэзуючая разуменне гістарычных дэтэрмінацый статуса 
чалавека, стала важнай у розных напрамках сучаснай гуманітарыстыкі. Гэта 
тлумачыцца патрабаваннем грамадскай думкі даць адказы на ключавыю пытанні 
ўстойлівага развіцця на сучасным этапе. 
Пачатак ХХ стагоддзя заклаў падмурак для пэўнага гістарычнага сцэнарыя: 

стракатасць і хуткая змена падзей, у культурным асяроддзі новых тэндэнцый, стварылі 
відавочнасць пэўнай нетрываласці, штучнасці жыцця.  І хаця падобнае неаднаразова 
адбывалася ў гісторыі многіх краін, поўнага разрыву з мінулым ніколі не было. 
Існавала пераемнасць культуры, якая заўсёды сцвярджала яе жыццяздольнасць. У 
пачатку ХХ стагоддзя ў Расіі адбыўся фактычна поўны разрыў з мінулай культурай, 
што зрабіла ўплыў на вызначэнне жыццёвых каштоўнасцей іх стваральнікаў і 
носьбітаў.  
Для беларускай культуры пачатак ХХ стагоддзя – час асаблівы, супярэчлівы і 

даволі складаны. Гэта звязана з асаблівасцямі гістарычнага шляху развіцця, 
перарывістасцю культурнай традыцыі. Уздзеянне розных культур і цывілізацый 
ускладнялі працэсы ідэнтыфікацыі беларусаў, не давалі дакладных крытэрыяў 
вызначэння культурнай прыналежнасці.  
Пачатак ХХ стагоддзя адзначаны пераломам у беларускай культуры. У творчасці 

класікаў беларускай літаратуры фармулююцца базісныя катэгорыі: чалавек, быццё, час 
і інш., знаходзіць адлюстраванне працэс станаўлення асобы ў новых гістарычных 
умовах, ідзе актыўны пошук спецыфічнасці, свайго нацыянальнага “твару”. 
Прыкметнай з’явай у культуры Беларусі гэтага часу стаў уздым нацыянальнай 
самасвядомасці беларусаў, імкненне да свабоды і роўнасці, да кнігі, тэатра, газеты на 
роднай мове, пошук шляхоў да грамадскага прагрэсу. Гэта выклікала ўзнікненне 
культурна-асветніцкіх ўстаноў, гурткоў і таварыстваў, якія ставілі мэтай вывучэнне 
гісторыі, мовы, эканамічных умоў, культуры і этнаграфіі Беларусі. Пры адсутнасці 
сваёй дзяржаўнасці, самастойных форм эканамічнага і палітычнага жыцця, культура 
выступала як важнейшы аб’яднальны фактар. Яна садзельнічала і забяспечвала 
захаванне нацыянальнай самабытнасці, вяла да фарміравання нацыянальнай 
самасвядомасці. Ва ўсіх гэтых вызначальных гістарычных працэсах удзельнічалі людзі. 
Праблема вызначэння феномена суб’екта беларускай культуры пачатку ХХ стагоддзя 
знаходзіцца сёння ў фокусе навуковых роздумаў, патрабуе глыбокага асэнсавання і 
канцэптуальна зыходзіць з таго, што дадзены перыяд даў гістарычны шанс з’яўленню 
новага суб’екта – сапраўднага сімвала беларускай нацыі.  

Т. Шамякіна (Мінск, Беларусь) 
МІФАЛОГІЯ І МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА: ГЕНЕЗІС І ТЫПАЛАГІЧНАЯ 

БЛІЗКАСЦЬ (ТЭАРЭТЫЧНЫ АСПЕКТ) 
Любы феномен можа быць асэнсаваны двума шляхамі: або праз супастаўленне яго з 

іншымі фактамі і з’явамі, або праз раскрыццё яго ўласнай унікальнай прыроды. 
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Супастаўленне літаратуры і міфалогіі дазваляе больш грунтоўна акрэсліць абедзве 
з’явы. 
Расійскія даследчыкі Ю. Лотман і З. Мінц, указваючы на пастаянныя “кантакты” 

дзвюх галін духоўнай актыўнасці – міфалогіі і мастацтва, – адзначаюць, што 
“суадносіны пісьмовай літаратуры і міфалогіі, ступень іх блізкасці, імкненне да 
набліжэння ці адштурхоўвання складае адну з асноўных характарыстык усіх тыпаў 
культуры” [12, 33–35]. Аўтары самай, бадай, грунтоўнай за апошні час працы па тэорыі 
літаратуры – “Гістарычнай паэтыкі” – вылучаюць тры найбольш агульныя і ўстойлівыя 
тыпы мастацкай свядомасці: архаічны, або міфапаэтычны; традыцыяналісцкі або 
нарматыўны; індывідуальна-творчы, або гістарычны (абапіраецца на прынцып 
гістарызму) [1, 10]. Храналагічная мяжа паміж першым і другім – так званы “восевы 
час” (VI–V стст. – І ст. да н. э.), паміж другім і трэцім – ХУІІІ ст. – пачатак Новага часу 
чалавечай гісторыі. На нашу ж думку, першы – асноватворны і вызначальны, – 
працягвае дзейнічаць не толькі ў эпоху Архаікі, але таксама і Класікі, Сярэднявечча, 
Рэнесансу, каб зноў адрадзіцца на новым узроўні ў ХХ ст.  
Міф – такая канстанта, якая абумоўлена ўсёй логікай развіцця прыроды і жыцця як 

такога, а таксама чалавечай псіхікай, наяўнасцю правага паўшар’я кары галаўнога 
мозгу. 
Спецыфіка міфа заключаецца ў тым, што ён ствараецца на аснове некаторай 

паслядоўнасці знакаў, якая існуе да яго; “міф з’яўляецца другаснай семіялагічнай 
сістэмай” [4, 78]. На нашу ж думку, у міфе існуе паралельна дзве семіятычныя сістэмы, 
адна з якіх часткова ўключана ў другую. Па-першае, гэта моўная сістэма, а па-другое, 
сам міф, які можна лічыць метамовай і ў распараджэнні якога знаходзіцца мова. 
Моўная сістэма як бы прэзентуе метамове свае спецыфічныя сродкі і прыёмы, якія і 
надаюць міфу арыгінальную і выразную форму. Нагадаем, што само слова “міф” (ад 
грэч. мytnos) – “мова”, “слова”, “чуткі”, “весткі”, “паданне”, “легенда”. Але і ў 
літаратуры як віду мастацтва мова – першасная сістэма, асноўны сродак выяўлення. 
Мова – універсальная знакавая сістэма. Яна універсальная ў адносінах усіх астатніх 

знакавых сістэм, у тым ліку, міфа і літаратуры. Мова універсальная і таму, што 
ахоплівае ўвесь свет: і той, што вакол нас, і той, што ўнутры нас. І літаратура 
дзякуючы мове – адзін з найбольш універсальных відаў мастацтва. ”Мастацкая 
літаратура, як спецыфічная форма мастацтва слова, як адна з форм духоўнай 
самасвядомасці народа, паказвае аб’ектыўную рэчаіснасць і чалавека ў спецыфічным 
моўным мастацка-вобразным выглядзе і гэтым істотна адрозніваецца ад навуковай, 
даведачнай і іншых відаў літаратуры” [25, 267].  
Міф стварае асаблівую рэальнасць, а лепш сказаць, выяўляе аб’ектыўную 

рэальнасць у яе галоўнай сутнасці пры дапамозе спецыфічнай мовы – сімвалаў. 
Прыгожае пісьменства таксама адлюстроўвае рэальнасць, ствараючы пры гэтым новы 
свет, пры дапамозе мастацкіх вобразаў, у тым ліку, вобразаў-сімвалаў. “У 
гнасеалагічным плане мастацкі вобраз – разнавіднасць вобраза ўвогуле, пад якім 
разумеюць вынік асэнсавання свядомасцю чалавека навакольнай рэчаіснасці. Кожны 
вобраз – гэта знешні свет, які трапіў у “фокус” свядомасці, стаў яго раздражняльнікам і 
пераўтварыўся ў факт свядомасці, у ідэальную форму яго зместу. Па-за вобразам няма 
ні адлюстравання рэчаіснасці, ні фантазіі, ні пазнання, ні творчасці. У гнасеалагічным 
полі вобраз – асноўны і найбольшы па аб’ёму феномен. Ён можа прымаць формы 
пачуццёвыя (адчування, успрыняцця, уяўлення) і рацыянальныя (паняцці, меркаванні, 
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ідэі, тэорыі). Гэта таксама ідэалізаваная канструкцыя, якая не суадносіцца непасрэдна з 
рэальна існуючымі прадметамі (напрыклад, паняцце кропкі ў навуцы, фантастычны 
вобраз Бабы-Ягі ці Цмока ў казках, міфічныя вобразы Грыфона ці Сфінкса)” [6, 209–
210]. Мастацкі вобраз – “іншабыццё ў слове” (В. Кожынаў), ён своеасабліва 
трансфармуе знешняе быццё у рэальнасць мастацкага твора і належыць гэтаму 
ўнутранаму, ілюзорнаму свету, будучы аб’ектам ідэальным. У мастацкім творы слова 
выяўляе думку не толькі праз паняцці, але і стварае вобразы, малюнкі, выявы. Фарбы – 
матэрыял мастака, гукі – кампазітара, словы ж – матэрыял пісьменніка, словамі 
пісьменнік малюе. Калі чытач "не бачыць” малюнкаў, створаных аўтарам, не ўяўляе іх, 
– ён не зразумее твор. Патрабаванне бачыць “унутраным зрокам” – надзвычай важнае 
для ўспрыняцця літаратуры. Пры гэтым неабходна мець на ўвазе, што зрокавы вобраз 
часта з’яўляецца толькі адпраўным момантам для паказу пачуццяў, псіхічных станаў. 
Вялікая роля ў мастацкай творчасці належыць фантазіі, чалавечаму ўяўленню. Чым яно 
багацей, тым больш шматзначныя, аб’ёмныя вобразы яно стварае. Фантазія ў 
мастацтве звычайна карэкціруецца розумам, які суадносіць вобраз з яго рэальнымі 
стасункамі ў жыцці. Розум з яго крытычнай уласцівасцю адрознівае галоўнае ад 
другаснага, характэрнае ад выпадковага. Наогул любы мастацкі твор усё ж звычайна 
заснаваны на жыццёвых рэаліях. Такім чынам, вобраз ствараецца еднасцю фантазіі ды 
розуму, яго крытычных, аналітычных структур. 
Выяўленчая сіла мастацтва пачынаецца са слова, з яго маторных, акустычных 

магчымасцей. Выбар тых ці іншых слоў ужо з’яўляецца творчым працэсам, які 
захоплівае самыя глыбокія структуры чалавечай памяці, свядомасці, падсвядомасці. 
Мова дзейнічае як самастойная псіхічная сіла. На думку П. Фларэнскага, “разгледзець, 
у чым магічнасць слова, – гэта значыць зразумець, як іменна і чаму мы ўздзейнічаем на 
свет” [23, 252]. На пытанне “як” можна адказаць такім чынам: шляхам намінацыі. А 
намінацыя і ёсць выяўленне аб’ектаў рэчаіснасці  ў знакавай форме [16, 43–46]. 
Вобразная мова словамі нічога не даказвае, ва ўсялякім разе ў яе не тая задача. У 
літаратурным творы словы групуюцца так, што сукупнасць іх утварае вобраз, а 
паўнакроўны, жывы вобраз дзейнічае на мозг намнога мацней, чым любы 
рацыянальны доказ. “Лагічнае значэнне вобраза няпоўнае; візуальнасць яго таксама 
няпоўная, – мы павінны самі напоўніць жывую мову пазнаннем і творчасцю; 
успрыняцце жывой, вобразнай мовы пабуджае нас да творчасці; у кожным чалавеку 
вобразная мова выклікае шэраг рухаў, дзеянняў, і паэтычны вобраз даствараецца – 
кожным; вобразная мова стварае вобразы; кожны чалавек робіцца трохі мастаком, 
чуючы жывое слова” [5, 133].  
Ад слова – намінацыі – да намінацыі-тэкста – вось шлях стварэння міфа і кожнага 

літаратурнага твора. “Стварэнне слоўнай метафары (сімвала, гэта значыць, спалучэння 
двух прадметаў у адным) – мэта творчага працэсу; але як толькі дасягаецца мэта 
сродкамі выяўленчымі, і сімвал створаны, мы стаім на мяжы паміж паэтычнай 
творчасцю і творчасцю міфічнаю… Мэта (метафара – сімвал), якая атрымала быццё, 
пераўтвараецца ў рэальна дзейсную прычыну, сімвал ажывае і дзейнічае самастойна: 
белы рог месяца робіцца белым рогам міфічнай істоты – сімвал становіцца міфам; 
месяц ёсць цяпер толькі знешні вобраз патаемна прыхаванага ад нас нябеснага быка ці 
казла: мы бачым рог міфічнай жывёлы, яе ж самую не бачым. Усялякі працэс 
мастацкай творчасці ў гэтым сэнсе міфалагічны” [5, 137].  
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Выдатны рускі філолаг А. Патэбня, разбіраючы мысленне міфічнае і паэтычнае, 
звяртаў увагу на рознае стаўленне мыслення да вобраза: у першым выпадку вобраз 
лічыцца аб’ектыўным і таму цалкам пераносіцца ў значэнне, з’яўляючыся асновай для 
далейшых высноў аб якасцях таго, што азначае; у другім выпадку вобраз разглядаецца 
толькі як суб’ектыўны сродак для пераходу да значэння і не з’яўляецца асновай для 
далейшых высноў. “Першы спосаб мыслення называем міфічным (а стварэнне яго – 
міфамі ў шырокім сэнсе слова), а другі – уласна паэтычным” [18, 420]. На думку 
А. Патэбні, “міф належыць да вобласці паэзіі ў шырокім сэнсе слова… Ён 
адрозніваецца толькі ад паэзіі, якую разумеюць у вузкім сэнсе, пазнейшай па часе 
з’яўлення. Уся розніца паміж міфам і такога кшталту паэзіяй – толькі ў адносінах 
свядомасці да элементаў таго і другога” [18, 432]. 
Метафара і сімвал (часта іх цяжка адрозніць), якія ўспрымаюцца як рэальнасць, – 

аснова міфалагічнага мыслення. У мастацтве ж яны разумеюцца як умоўнасць. І хоць у 
аснове міфалагічнай метафары “знаходзяцца не вобразныя параўнанні, а пэўныя 
паралелі” [14, 232], менавіта яны пазней сталі арсеналам паэтычнай вобразнасці 
літаратуры (тропы і фігуры, што надаюць стылю яркасць і выразнасць). 
Сам прынцып абагульнення – на аснове пачуццёвай канкрэтыкі – агульны ў міфе і ў 

літаратуры. Асаблівасць міфалагічнага мыслення – яго сімвалічна-метафарычны 
характар, дзякуючы якому вобраз становіцца міфам: вобраз – метафара – сімвал – міф. 
Разгортваючы ланцуг у адваротным парадку, атрымаем паходжанне мастацкага 
вобраза ад міфа [22, 202–228].  
Адзначым, што да генезісу міфаў звяртаюцца і іншыя навукі – нефілалагічныя. 

Тлумачачы з’яўленне міфаў, псіхолагі А. Кандратаў і К. Шылік абапіраюцца на 
інфармацыйную тэорыю эмоцый вядомага рускага вучонага П. Сіманава, згодна якой 
эмоцыя ўзнікае, калі не хапае інфармацыі для задавальнення патрэбы. Эмоцыя як бы 
кампенсуе гэты недахоп, пабуджаючы жывёлу або чалавека да дзеяння, да пошуку той 
інфармацыі, якой яму не дастае. Жыццё ў чаканні невядомых бедстваў можа прывесці 
да разбурэння псіхікі, стрэсаў, На шчасце, прырода дала чалавеку своеасаблівы 
абарончы механізм, падаравала якасць-патрэбу ў тлумачэнні словам, здольнасць да 
міфатворчасці. Пры гэтым міфы грамадства ў цэлым і міф кожнай асобы – аднолькава 
важныя, патрабуюць асэнсавання і своеасаблівай вербалізацыі [9, 5–17]. Так узнікаюць 
міфы-аповеды – зусім блізкія да прыгожага пісьменства. 
Вызначаючы міф як аб’ектыўную, рэальную, вобразную, сімвалічную вербальную 

сутнасць, эмацыянальна перажытую і творча замацаваную ў тэксце, філосафы, паэты, 
літаратуразнаўцы, лінгвісты, этнографы ўжо вызначылі метад вербальнай 
міфалагізацыі і, больш за тое, прадэманстравалі яго універсальнасць у агульнасці сваіх 
падыходаў. 
Мастацкая літаратура таксама прыстасоўвае чалавека да свету, захоўвае яго 

душэўную раўнавагу, лечыць ад стрэсаў, садзейнічае эстэтычнаму асваенню свету. 
Акрамя таго, культурная, духоўная сутнасць літаратуры ў тым, што яна – адзіная з’ява 
культуры, у якой чалавек увасабляе сябе цэласна, у паўнаце сваіх перажыванняў, 
роздумаў, мараў. Літаратура – такі спосаб самапазнання чалавека, які нельга параўнаць 
ні з чым іншым. Сапраўдны твор мастацтва – гэта каласальная духоўная энергія 
народа, вопыт яго і памяць. Калі б не было літаратуры, людзі б страцілі адчуванне 
мінулых і сваёй эпохі. Праўда, парадыгматычная функцыя міфа ўсё ж намнога 
большая. Міф з’яўляецца абавязковым прэцэдэнтам для дзеянняў, учынкаў людзей у 
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першабытным грамадстве. Сваю выхаваўчую функцыю літаратура атрымала ў 
спадчыну якраз ад міфа. Міф жа сваю магутнасць страціў пры сутыкненні з гісторыяй. 
Міф не цікавіцца гісторыяй, затое яго хвалюе іншасвет. “Адной з галоўных родавых 

асаблівасцей міфа з’яўляецца прызнанне наяўнасці і адлюстравання ў ім свету, 
паралельнага нашаму. Ён успрымаецца… як другі, рэальны, нават матэрыяльны свет, 
але толькі арганізаваны на аснове іншай логікі” [20, 8]. А.Лосеў, характарызуючы міф, 
пісаў: “Звычайна думаюць, што міф – байка, вымысел, фантазія. Я разумею гэты 
тэрмін у зусім супрацьлеглым сэнсе. Для мяне міф – выява самая цэласная і 
фармуліроўка найбольш шматбаковая – таго свету, што адкрываецца людзям і 
культуры… Міф ёсць найбольш поўнае ўсведамленне рэчаіснасці” [11, 195–196]. 
Дзякуючы сваёй паўнаце міф адлюстроўвае і свет фізічнай матэрыі, і так званы – 
гаворачы тэрмінамі сучаснай навукі – Тонкі свет. 
Мадэліраванне – спецыфічная функцыя міфа. Міфатворчасць – псіхічная дзейнасць 

– уяўляе сабою мадэліраванне (і мадэль) другога рэальнага (для міфалагічнага 
чалавека, а можа, і сапраўды існуючага ) свету. Міфалагічная свядомасць – свядомасць, 
якая мадэліруе. Пры гэтым міфалагічная рэальнасць прадстаўляецца сапраўднай, а 
межы паміж рэальным і звышрэальным светам знікаюць. У сувязі з гэтым і чалавек 
разумеецца як несмяротны: смерці няма, калі ў “іншым” свеце жыццё нават больш 
сапраўднае, значнае, чым у свеце людзей. 
У міфе несмяротнасць – важнейшае паняцце, вакол якога разгортваюцца 

светаўтваральныя працэсы. Стварэнне свету (што з’яўляецца задачай міфалагічных 
герояў-дэміургаў) і смерць з наступным адраджэннем надаюць сэнс несмяротнасці. 
Смерць якраз адкрывае магчымасць несмяротнасці.  
У адной са сваіх работ, даволі незвычайнай для філосафа, рускі даследчык 

Я. Трубяцкой адкрывае “іншую прастору” рускай казкі, у якой цуд – звычайная з’ява. 
Напрыклад, ён піша, што “пярэваратніцтва выяўляе сабою вялікаю жыццёвую праўду” 
[21, 465]. А яшчэ адзін рускі філосаф Д. Андрэеў пісаў пра нейкую прастору, у якой 
зусім рэальна жывуць створаныя фантазіяй пісьменнікаў літаратурныя героі [3, 173–
203]. 
Такім чынам, міф – цудоўная рэальнасць, у якой дзейнічаюць незвычайныя асобы і 

прысутнічаюць звычайныя рэчы, якія, аднак, набываюць звышнатуральныя 
ўласцівасці. І меў рацыю А. Лосеў, які гаварыў, што міф – не казка, якую 
распавядаюць, а жывая рэальнасць, што мела месца ў нейкія першапачатковыя часы. 
Гэтая рэальнасць – першасная, больш вялікая і больш важная, чым сучаснае жыццё. 
Больш за тое, яна ўпраўляе сучасным жыццём, лёсам і дзейнасцю чалавека. У міфе 
можа быць больш праўды, чым у цывілізаванай рэальнасці. Міф – не фікцыя і не 
фантазія, не фантастычная гісторыя, а неабходная катэгорыя свядомасці і быцця. 
Літаратурна-мастацкія вобразы таксама малююць уяўную рэальнасць і апелююць, 

як мы ўжо адзначалі, да зроку чытача. “Літаратура – своеасаблівае люстэрка “іншага 
жыцця” бачнай рэальнасці, а менавіта – яе знаходжання ў чалавечай свядомасці. 
Літаратурныя творы ў большай ступені адлюстроўваюць суб’ектыўныя рэакцыі на 
прадметны свет, чым самі прадметы як непасрэдна бачныя” [24, 97].  
Важнейшае значэнне ў літаратурным творы мае эстэтычны ідэал мастака. 

Разглядаючы любы тэкст з анталагічнага пункту гледжання, мы павінны адзначыць, 
што пазаматэрыяльная субстанцыя, заключаная ў тэксце, – гэта вобразная “матэрыя” 
ўзору, ідэала, ды і сам тэкст – тэкст ідэала. Інакш кажучы, першасны дыскурс пра 
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быццё раскрываецца ў тэксце ў вобразах нематэрыяльных, сімвалічных субстанцый, 
якія можна разглядаць як ідэал. Ідэал унікальны, сапраўдны, менавіта такі, які раз і 
назаўсёды здольны вырашаць праблему быцця. Міфалогіі гэта тычыцца найперш. 
Коратка сутнасць касмаганічных міфаў можна выказаць так: “Лепшы чалавек – герой 
або бог-дэміург устанаўліваюць узор, згодна якому і жыве свет”. Наяўнасць узору, 
мадэлі, ідэала – абавязковае аб’ектыўнае быццё культуры. “Культура не можа адбыцца 
без ідэала, таму што без ідэала культура не можа выканаць галоўную ўмову чалавечага 
існавання – рабіцца нечым іншым” [15, 99]. Сапраўды, чалавек не можа не імкнуцца да 
нечага большага, чым валодае, ён абавязкова мае мэту і узор для сваіх паводзін, 
імкнецца станавіцца некім іншым. Вобраз гэтага “іншага”, што ўзнікае як вынік 
рэалізацыі важнейшай рысы чалавека выходзіць за межы сваёй прыроды, і ёсць узор, 
ідэал, тое, да чаго чалавек імкнецца. Вышэйшы Ідэал, Вышэйшая Каштоўнасць, што 
перайшла з міфалогію ў рэлігію, – Бог. Бог – і вышэйшы ідэал літаратуры, тое, што 
надае ёй асаблівую значнасць і веліч. Адзіны Бог – вышэйшая мера быцця культуры. 
Секулярызацыя культуры, якая пачалася прыкладна з ХУІІ ст., знізіла гэты 
агульназначны ідэал, узвысіўшы канкрэтнага чалавека, героя, які, аднак, таксама 
генетычна мае міфалагічныя вытокі (героі міфалогіі – Гільгамеш, Геракл, Самсон, 
Рама, кароль Артур, Зігфрыд, Раланд, Руслан, Каваль і пад.). Прычым літаратурны 
герой Новага часу становіцца ідэалам толькі пры ўмове міфалагізацыі. Інакш кажучы, 
ідэал павінен быць міфалагізаваны для таго, каб быць. Міфалагізацыя ў гэтым сэнсе – 
мера быцця. У. Проп вылучыў мноства элементаў казачнага міфа пра героя. З іх 
асноўныя: забарона і яе парушэнне; сітуацыя бяды, нястачы; атрыманне цяжкага 
задання; пабег ці выкананне; выпрабаванне мужнасці, сілы; набыццё чароўнай якасці 
ці цудоўнага памочніка; паход у іншасвет; пераўтварэнне і канчатковая перамога героя 
[19, 194–283]. 
Згодна структуры монаміфа Д. Кэмпбела, шлях героя цыклічны і праходзіць праз 

тры стадыі: пераход за мяжу рэальнасці, выпрабаванне за мяжою, вяртанне да людзей 
[10, 5–158]. Даследчыкі адзначаюць ва ўсходнеславянскім міфе наяўнасць героя з 
вельмі нестандартнай стратэгіяй поспеху – Івана-дурня. Туга па нацыянальнаму 
звышчалавеку, ідэалу героя стала на стагоддзі лейтматывам падсвядомага быцця 
народа, што знайшло адлюстраванне і ў княжацкіх міжусобіцах ХІ–ХІІ стст. (сімпатыя 
да Усяслава-Чарадзея ў “Слове…”), і ў абагаўленні вялікага князя, а пазней у чаканні 
“добрага цара”, у культах асобы – вялікім (Сталін) і малых (Хрушчоў, Брэжнеў, 
Ельцын) [8, 161–167]. На думку А. Лосева, міф захоплівае ўсю культуру – ажно да яе 
сацыяльных каранёў. Не дзіва, што народныя масы ў ХХ ст. пастаянна знаходзяцца пад 
уздзеяннем палітычнага міфа, прынятага за рэальнасць. У папярэднія стагоддзі 
палітычным кіраўнікам яшчэ паспяхова супрацьстаялі фальклорныя і літаратурныя 
персанажы. Прычым здараліся эпохі, калі літаратурныя героі выступалі сапраўднымі 
ідэаламі, аказвалі значны ўплыў на цэлыя групы насельніцтва. А. Герцэн пісаў пра 
юнакоў, што прыязджалі ў Лондан з Расіі пасля з’яўлення рамана І. Тургенева “Бацькі і 
дзеці”, – усе яны былі падобныя да Базарава. Леў Талстой гаварыў пра жаночыя 
вобразы таго ж І. Тургенева, што, можа быць, такіх і не было рэальна, але калі ён 
напісаў іх, яны з’явіліся ў жыцці. Вядомы эфект у савецкі час вобраза Паўкі Карчагіна 
з рамана М. Астроўскага “Як гартавалася сталь”: ім захапляліся літаральна мільёны. 
Усё гэта звязана з працэсам індывідуалізацыі, які, на думку К.Г. Юнга, робіцца 

аналагам гераічнага сюжэта: герой (эга) ажыццяўляе подзвігі, перамагае пачвару (цень) 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 504

і аб’ядноўваецца з цудоўнай каханай (аніма – душа), утвараючы цялесную асобу [26, 
98].  
На нашу думку, подзвігі героя ў міфе раскрываюць таямніцу бога, якая заключае ў 

сабе сэнс касмічнай і гістарычнай містэрыі: герой як бы ўвасабляе сабою бога. Але 
гэтым жа ён пазнае прыроду і прыстасоўвае яе да сябе. 
Што ж тычыцца ўласна літаратуры, яна таксама дапамагае чалавеку адаптавацца ў 

новых для яго ўмовах. “Успрымаючы вобраз мастацтва (адпаведна, і літаратуры) асоба 
вырашае для сябе не толькі ўласна мастацкія, але і адаптацыйныя, светапоглядныя 
праблемы, тым і вызначаецца эфект катарсісу: я не адзінокі, мой ідэал – ідэал многіх 
іншых, правільнасць майго выбару пацвярджаецца тым, што яго падзяляюць 
станоўчыя героі і не падзяляюць адмоўныя” [2, 20].  
Твор мастацтва ўспрымаецца чытачамі (гледачамі) як сапраўднасць, бо такая 

гатоўнасць закладзена ў нас ад самага пачатку, перайшоўшы ад міфа, які заўсёды – 
вера. Але літаратура заснавана на веры эстэтычнай, а міфалогія – на гнасеалагічнай. 
Аднак непераходнай мяжы паміж імі няма. Свет ўяўны (які мадэлюецца) ў 
псіхалагічным плане ўспрымаецца як рэальны, сапраўдны. Формай выяўлення 
мадэлюемай рэчаіснасці, як ўжо адзначалася, з’яўляецца мастацкі вобраз, што 
ўвасабляецца праз метафару. У яе аснове ляжыць вобразнае параўнанне, яна ўказвае на 
падабенства аб”ектаў, інтуітыўна наводзячы “масты” паміж сапраўднай рэальнасцю і 
рэальнасцю, якая мадэлюецца. Метафара, што ляжыць у аснове міфа, прэтэндуе на 
універсальнасць і сапраўднасць. Перайшоўшы ў мастацтва, яна робіцца ўмоўнасцю, 
захоўваючы тым не менш сваё – галоўным чынам сугестыўнае – уздзеянне.  
Акрамя таго, сюжэтную аснову літаратуры на ранніх этапах яе развіцця склалі 

міфалагічныя сюжэты. Розныя погляды на адзін і той жа міф з’явіліся падставай для 
ўзнікнення шматзначнасці міфалагічнага зместу, а розныя інтэрпрэтацыі далі 
шматлікія матывы і эпізоды. Літаратура развівалася, але яе ідэйную, вобразную, 
сюжэтную аснову па-ранейшаму складалі міфы. “Літаратура на працягу свайго 
развіцця доўгі час прама выкарыстоўвала традыцыйныя матывы ў мастацкіх мэтах” 
[14, 7]. Больш за тое, кожны жанр у той ці іншай літаратуры ўзнік не выпадкова, амаль 
усе яны маюць сваёй асновай таксама міфалогію [17, 241]. 
Міфалагічнае мысленне заснавана на тонкім назіранні і сістэматызацыі самых 

малазначных формаў жывёльнага і расліннага жыцця, самых тонкіх змен у прыродзе, 
яно мадэлюе свет. Мадэляванне, абагульненне, пранікненне ў сутнасць рэчаў з 
дапамогай сімвалаў – усё гэта ў літаратурнай творчасці пазначана праяўленнем 
міфалагічнага мыслення. “У гісторыі беларускай літаратуры міфалагізацыя і 
казачнасць вельмі часта выступалі ў якасці абагульняючага ўмоўна-мастацкага сродку” 
[7, 17]. В. Каваленка адзначае самы важны духоўны набытак народа – паэтычнае 
ўяўленне пра родную зямлю [7, 22] і паказвае, як такое ўяўленне фармуецца на працягу 
гісторыі ў літаратуры. Вельмі слушна ён заўважае: “Чым вышэй здольнасць літаратуры 
тварыць легендарнае, таемнае, тым больш яскрава і багата выяўляюцца яе магчымасці 
вобразатворчасці наогул” [7, 27]. І далей: “Усё таемнае, легендарнае, міфічнае 
прыходзіць у сучасную літаратуру з багатай гісторыі народа” [7, 27]. Мы б дадалі: і з 
прыроды. Якраз міфалагізацыя прыроды, якая дала выток паэтычным тропам, а 
таксама сакралізацыя прасторы і своеасаблівыя адносіны з часам, цікавяць нас 
найбольш. 
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Міф стыхійны па прыродзе. Літаратурны твор з’яўляецца рэалізацыяй свядомай 
устаноўкі аўтара. Аднак пры ўважлівым поглядзе аказваецца, што і літаратура 
каранямі глыбока ідзе ў сферу падсвядомага. У некаторым сэнсе літаратурная 
творчасць – “несвядомая” творчасць, і ў гэтым аспекце зноў-такі мае падабенства да 
міфалогіі. Для стварэння літаратурнага твора адной свядомай устаноўкі мала. 
Неабходна актыўная работа псіхікі, падсвядомасці. Свядомасць у дадзеным выпадку як 
бы “стрымлівае” плынь вобразаў у пэўных межах у залежнасці ад устаноўкі аўтара. 
К.Г. Юнг пісаў пра тое, што таленавіты мастак заўсёды гаворыць большае, чым сам 

усведамляе, за словамі ў паэтаў як бы ўзнікае праслова. А вытокі яго неабходна 
шукаць “не ў свядомай аўтарскай асобе, а ў той сферы несвядомай міфалогіі, вобразы 
якой з’яўляюцца ўсеагульным скарбам чалавецтва. Я назваў гэтую сферу калектыўным 
несвядомым… Яно праяўляецца толькі ў творча аформленым матэрыяле ў якасці 
рэгулюючага прынцыпу яго фарміравання… Правобраз, або архетып, ёсць фігура, якая 
паўтараецца на працягу гісторыі ўсюды, дзе дзейнічае чалавечая фантазія” [27, 126–
127].  
Такім чынам, мастацкае мысленне роднаснае міфалагічнаму, генетычна ўзнікла з 

апошняга і бярэ з яго элементы, неабходныя для ўласнай рэалізацыі і ўвасаблення ў 
творах мастацтва. Літаратура падобная да міфа паводле ўсіх сваіх параметраў, у сваіх 
вызначальных характарыстыках (характар вобразнасці; паходжання тропаў ад 
міфалагічнай метафарызацыі; лёс героя, які часта набывае значэнне ідэалу; роля 
фантазіі ў міфа- і літаратурнай творчасці; эмацыянальнасць ў адносінах аўтара да 
аб’екту паказу; мадэляванне рэчаіснасці па законах творчасці і пад.), чым і тлумачыцца 
наяўнасць міфалагічных кампанентаў у шмат якіх мастацкіх творах. 
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С. Шамякіна (Мінск, Беларусь) 
ПЕРАЎВАСАБЛЕННЕ РЭАЛЬНАСЦІ Ў ВОБРАЗНАЙ СІСТЭМЕ 

ЧАРАДЗЕЙНЫХ КАЗАК 
Мастацкі вобраз пэўным чынам суадносіцца з рэчаіснасцю. Гэта і зразумела, бо 

псіхолагамі даказана: чалавек не можа прыдумаць нічога, што б нейкім чынам не 
суадносілася з тым, што ўжо адлюстравана ў яго свядомасці. Таму пры стварэнні 
мастацкага вобраза аўтар (ці мноства іх – калектыўны аўтар) пэўным чынам 
абапіраецца на тое, што яму вядома, на рэальнасць. Аб гэтым пісалі шмат якія 
даследчыкі, даючы такія, напрыклад, вызначэнні мастацкага вобраза: “Мастацкі вобраз 
– гэта абагульненне элементаў рэальнасці, якое аб’ектывавана ў пачуццёва-
успрымаемых формах, што створаны паводле законаў віду і жанру дадзенага 
мастацтва, у пэўнай індывідуальна-творчай манеры” [2, 40].  
Але чарадзейная казка не адлюстроўвае рэальнасць, а яе пераўвасабляе. 

Фантастычнае, таямнічае, чароўнае – аснова казкі. Прычым неабходна мець на увазе, 
што міф для носьбітаў міфалагічнай свядомасці – самая сапраўдная рэальнасць, у якую 
вераць абсалютна. “Нішто з прадметаў веры не можа ўяўляцца фантастычным” [5, 99]. 
Таямнічае ў казцы з’яўляецца тады, калі некаторыя вобразы казкі адрываюцца ад 
свайго міфалагічнага кантэксту. Адбываецца нейкі зрух, які і стварае ўражанне 
фантастычнасці. Фантастычнае, на думку французскага даследчыка Р. Кайуа, – гэта 
парушэнне агульнапрынятага парадку, умяшэнне ў межы паўсядзённага быцця нечага 
немагчымага, што супярэчыць яго непарушным законам, а не татальная падмена 
рэальнасці светам, у якім ёсць толькі дзівосы [5, 110–111]. Інакш кажучы, у казцы 
своеасабліва пераплятаецца міфалагічнае з рэальным. І абавязкова ёсць нейкія дэталі-
загадкі, якія не паддаюцца адназначнаму тлумачэнню. 
Гаворачы пра рэальнасць казкі, неабходна мець на ўвазе, што ў сучасных 

даследчыкаў і асабліва ў пісьменнікаў заўважаецца тэндэнцыя лічыць казкі поўнасцю 
рэальнымі творамі, але прыналежнымі да рэальнасці, вельмі далёкай ад нашай. Акрамя 
таго, яны гавораць і пра псіхалагічную рэальнасць, пра вышэйшыя духоўныя станы, 
пра якія мы таксама маем цьмянае ўяўленне. Так, адзін з самых слынных рускіх 
пісьменнікаў так званага метафізічнага рэалізму, шырока вядомы і на Захадзе, 
Ю. Мамлеяў піша: “… Казка па сутнасці – эквівалент рэалістычнай прозы ў намнога 
большай ступені, чым звычайна лічаць. Як правіла, у казцы мы бачым тры пласты. 
Адзін – выключна рэалістычны, у якім апісваюцца звышнатуральныя з’явы. Прычым, 
уключаючы, безумоўна, і намнога больш складаныя, чым тыя, якія імкнецца сёння 
вывучаць сучасная навука. Другі пласт – сапраўды сімвалічны, у якім даецца намёк на 
ўжо чыста метафізічную, дасягальную для розуму духоўную сферу, якая знаходзіцца за 
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межамі ўсялякай фенаменалогіі, аналагічна і за межамі звычайнай чалавечай 
свядомасці. І толькі невялікі трэці пласт (які прысутнічае, дарэчы, далёка не ва ўсіх 
выпадках) – розныя скажэнні, перабольшанні наконт рэальных звышнатуральных з’яў” 
[7, 264]. 
Выяўленую рэчаіснасць у мастацкім вобразе можна раздзяліць на дзве плыні: 

непазбежна прысутную паўсядзённую рэальнасць (большасць персанажаў казкі маюць 
мужчынскі ці жаночы пол, пэўны ўзрост і г. д.) і ўплыў цывілізацыйна-этнічных форм, 
розных сфер культуры. Так, шырока даследавалася сувязь казкі (а значыць – і яе 
вобразаў) з міфалогіяй. Далей: чарадзейная казка як з’ява фальклорная 
падпарадкоўваецца агульным законам уласна фальклору, у прыватнасці яна мае свае 
асаблівыя законы жанру, якія таксама накладваюць свой адбітак на мастацкія вобразы. 
Такім чынам, структура мастацкага вобраза ўключае ў сабе кампанент, які можна 
абазначыць як культурна-рэчаіснасны.  
У аснове казкі (ды нават у аснове міфалогіі) – рэальнае быццё, якое з’яўляецца 

якраз носьбітам таямнічасці. Што тычыцца героя, то асноўны персанаж казкі, як 
правіла, звычайны чалавек. У яго можа быць незвычайнае паходжанне – ад жывёлы ці 
ад расліны, а ў большасці выпадкаў ён – царэвіч, паляўнічы, купецкі ці сялянскі сын, 
салдат (не выключана і божаскае паходжанне, але пакуль яно з цяжкасцю паддаецца 
расшыфроўцы). Гэта што тычыцца мужчынскага полу. Сярод жаночых персанажаў 
іерархія іншая: з аднаго боку, часта дзейнічае падчарка, дзедава дачка і бабіна дачка, з 
другога боку, шмат жанчын-чарадзеек, што вядуць сваё паходжанне, відаць, ад 
каляндарных багінь тыпу грэчаскай Персефоны, славянскай Лады. 
Даволі часта галоўныя героі не названы па імёнах, указаны іх або сацыяльны 

статус: царэвіч, каралевіч, салдат, стралок, парабак, або сямейны – малодшы брат, сын, 
сястра, дзедава дачка, падчарка і інш. Пры гэтым неабходна мець на ўвазе, што “бабай” 
нашы продкі называлі не старую жанчыну, а жанчыну, якая нарадзіла хоць бы адно 
дзіця. Адпаведна ў казцы пачаў разумецца і “дзед”. Такім чынам, узроставы фактар тут 
не працуе. 
Вельмі часта галоўнага героя-мужчыну завуць Іван: Іван-царэвіч, Іван-дурань, Іван-

знайдзён, Іван-бядняцкі сын, Іван Падвей, Іван сучкін сын, Іван Дарагай і пад. Імя Іван 
для ўсходнеславянскай казкі – знакавае, і таму на ім неабходна спыніцца. 
Версіі папярэднікаў адносна імені Іван мы прыняць не можам. З гэтых версій самая 

папулярная наступная: імя запазычана са старажытнаяўрэйскай мовы, дзе гучыць як 
Іаан. Адбылося, хутчэй, наадварот. Палесціна ў ІІ тыс. да н.э. была апошнім у Азіі 
фарпостам індаеўрапейцаў, можна меркаваць, хетаў. Сяміцкія плямёны, што прыйшлі 
сюды, згодна Бібліі (а іншых гістарычных крыніц няма), з Егіпта, не толькі ўспрынялі 
больш высокую эканамічную культуру аселых земляробчых плямён, але ў значнай 
ступені – і духоўную культуру, у тым ліку імёны. Іван – самае, бадай, распаўсюджанае 
імя ў індаеўрапейскіх народаў, якое існуе ў розных фанетычных формах (Ян, Іаган, 
Жан, Джон і інш.). Нагадаем, што ўгора-фінскія народы, напрыклад, эстонцы, да 
нашага часу называюць усходніх славян “ванамі”, што азначае “земляроб”. Суседзі – 
паляўнічыя, рыбакі, качэўнікі – называлі так арыйцаў спрадвек. Акрамя таго, можна 
меркаваць, што такое папулярнае імя паходзіць ад імені бога Януса, значэнне якога 
захоўвалася нават у імперскі перыяд Рыма, пры тым, што бог гэты – надзвычай 
старажытны, можа быць, адзін з самых старажытных індаеўрапейскіх багоў. Расійскі 
даследчык А.В.Гудзь-Маркаў адзначае: “Янус – двутварны бог першапрычын і 
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пачаткаў. Відаць, у рымлян існавала паданне аб стварэнні свету Янусам. Да ўзвышэння 
Юпітэра лічылася, што Янус адкрываў нябесныя вароты, выпускаючы на неба Сонца… 
Імя бога Janus Pater прынята звязваць са словам “janua” – “дзверы”. Імя Януса называлі 
першым пры звяртанні да багоў… Янус ведае мінулае і будучае, і ён круціць вось 
Сусвету. Янус – старажытны індаеўрапейскі бог з шырокімі адпаведнасцямі (у 
прыватнасці ў ведычнай міфалогіі – брат і сястра блізняты Яма і Ямі), якія ўзыходзяць 
да эпохі духоўнага і матэрыяльнага адзінства індаеўрапейскіх народаў” [3, 161–162]. 
Сапраўды, гэта адзін з самых старажытных багоў свету, блізкі і сутнасна, і нават 
фанетычна да Ану – шумерскага бога неба.  
Паходжанне самага папулярнага не толькі казачнага, але і народнага імені – Іван – 

ад самага галоўнага бога нам уяўляецца найбольш верагодным. Ускосным напамінам 
пра бога Януса, які наўдаўжэй захаваўся ў Рыме, можа быць беларуская казка “Іван 
Іванавіч – рымскі царэвіч”. Можна меркаваць, што шмат якія прыгоды Івана ў казках – 
гэта далёкі ўспамін пра прыгоды міфічнага бога першапрычын, першапачаткаў Януса, 
падобныя да прыгод бога Індры ў Ведах, дзе менавіта Індры прысвечана большая 
частка міфаў. 
Варта звярнуць увагу і на такі цікавы факт. Калі прачытаць імя “Іван” наадварот, 

атрымоўваецца “Наві”. “Навь” – у старажытнасці назва іншасвету, у адрозненне ад 
“Яві” – бачнай рэальнасці. Іван якраз адпраўляецца ў іншасвет. Туды ж спускаецца 
сонца кожныя суткі. 
У казках адлюстраваны шматлікія з’явы сацыяльнага жыцця. Беларускі даследчык 

К. Кабашнікаў гаворыць пра “водгукі разнастайных забарон, якія рэгламентавалі 
гаспадарчы, сямейны і грамадскі быт нашых продкаў” [4, 6]. Знаходзяць тут адбіццё і 
розныя сямейныя калізіі, асабліва звязаныя з сіроцтвам дзяцей. 
У некаторых казках дзейнічаюць рэальныя гістарычныя персанажы. Асабліва гэта 

тычыцца казак быліннага тыпу. Сёння ўжо не патрабуе доказу тэзіс пра быліны як 
агульнае дасягненне трох брацкіх народаў – рускіх, беларусаў і ўкраінцаў. Тыя тэксты, 
якія ў рускіх, ды і тое на поўначы Расіі, дайшлі ў выглядзе былін, у беларусаў 
захаваліся як казкі. Сярод іх – найбольш распаўсюджаны цыкл пра Ілью Мурамца. Ілья 
– рэальны гістарычны персанаж, хоць не з Мурама, а з Чарнігаўшчыны, як даказаў 
вядомы рускі даследчык В. Кожынаў (з гарадка Муравійска, размешчанага паміж 
Кіевам і Чарнігавым) [6, 148]. Вядома, што Ілья быў “адным з першых кіеўскіх 
манахаў, хто пасяліўся ў Антоніевых пячорах у Кіеве. Яго нятленныя мошчы 
пералічаны ў апісанні Кіева-Пячэрскай лаўры сярод манахаў блізкіх пячор” [10, 331], 
але Жыціе святога не дайшло да нас.  
Запісаў казак пра Ілью Мурамца налічваюць сотні. У акадэмічным выданні 

“Чарадзейныя казкі” змешчаны тры казкі: “Пра Іллюшку”, “Як Ілля Мурамец пабедзіў 
Салаўя-разбойніка”, “Ілля Мурамец”. З адзінаццаці асноўных сюжэтаў пра Ілью 
беларускія казкі зафіксавалі тры: “вылечванне”, “двубой Ільі Мурамца і Салаўя-
разбойніка”, “Ілья Мурамец і Цмок (Змей)”. У названых вышэй казках сустракаюцца і 
іншыя гістарычныя персанажы: Дабрыня Нікіціч, Алёша Паповіч. Ва ўсялякім разе, 
гісторыкі літаратуры ведаюць іх прататыпы. 
У некалькіх казках згадваецца пра цара Васіля і царэвіча Васіля Васільевіча, ёсць 

казка пра цара Ігра. Рэальна на Русі існавалі вялікія князі Васілі, а яшчэ раней – князі 
Ігары, сярод якіх найбольш вядомыя Ігар Стары, сын Рурыка, і Ігар Святаслававіч – 
герой “Слова пра паход Ігаравы”. Але наўрад ці ў казках маюцца на ўвазе гэтыя 
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сапраўдныя гістарычныя дзеячы. Тут або можна прыняць за версію грэчаскае значэнне 
імя Васіль (Базіль) – “цар”, або ў імені заключаны намёк на касмаганічнае паходжанне 
казкі, паколькі дзень зімовага сонцаварота прыходзіцца на хрысціянскае свята Васіля. 
Бадай, толькі ў казцы “Іван Пракрасны і князь Ладымяр” заўважаны рысы 

рэальнага кіеўскага князя – Уладзіміра Святога (Хрысціцеля), які ў казцы названы 
“многаміласлівым” [9, 51]. Цар Гвідон (казка “Гвідон Саміхлёнавіч”), які даў імя і 
пушкінскаму персанажу (“Казка пра цара Салтана…”), магчыма, цар Кіпра і 
Кілікійскага Армянскага царства, які каранаваўся пад імем Кастанціна ІІІ (XІV ст.). 
Армянскі даследчык А. Анкіцян зусім выпадкова ў адным нямецкім сярэднявечным 
выданні знайшоў сапраўднае імя армянскага цара – Гвідон [1]. Ён быў сынам 
армянскай царэўны і кіпраскага цара Аморы Лузіньяна з французскай дынастыі. Іншыя 
імёны не паддаюцца ідэнтэфікацыі. 
Пра сацыяльныя стасункі герояў, іх становішча ў грамадстве пісалі дастаткова – 

асабліва савецкія аўтары. Бясспрэчна, паэтычны свет казкі – свет усё ж не рэальны, а 
ўмоўны, канчаткова канкрэтызаваць яго немагчыма. І ўсё ж сацыяльная іерархія ў 
казках празрыстая: цар упраўляе, аддае загады, яго нельга не паслухаць нават тады, 
калі загады па сутнасці невыканальныя; салдаты служаць, купцы гандлююць, часта 
падарожнічаюць. І ўсё ж сваёй умоўнай мовай, няпэўнасцю часу і месца дзеяння, 
маршрутаў персанажаў казка сцвярджае свет як бы да гісторыі, па-за гісторыяй. У ім 
дзейнічаюць героі з пэўным сацыяльным статусам, і ўсё ж яны – не гістарычныя. 
Магчыма, гэта неабходна для таго, каб героі – звычайныя людзі – маглі лягчэй 
уваходзіць у стасункі з абсалютна міфічнымі персанажамі – Бабай Югай (Ягой), 
Цмокам, Кашчэем, Салаўём-разбойнікам і інш. 

“Самастойнымі элементамі, устойлівымі ў сабе, могуць быць не толькі функцыі, 
але і імёны герояў, іх паходжанне, умовы месца” [8, 578]. Або пол персанажа. У 
пераважнай большасці выпадкаў, нават у адносінах міфічных і жывёльных персанажаў, 
ён вызначаецца лёгка. Аднак ёсць і цяжкія выпадкі, калі гаворка ідзе пра 
персаніфікаваныя вобразы Ліха, Гора або нябачных памочнікаў, якія выступаюць пад 
рознымі імёнамі: Шмат-розум, Мурза, Ніхто, Нешта і пад. Такі памочнік у шматлікіх 
казках эфемерны, нематэрыяльны, але, як не дзіўна, усемагутны. Часам у яго няма 
нічога, нават імені, а толькі мянушка, якая выклікае яго да дзеяння. Пры гэтым сам 
герой на фоне ўсемагагутнага памочніка выступае як нікчэмны, пасіўны чалавек. 
Магчыма, у дадзеным выпадку пад няпэўным і нябачным персанажам маецца на ўвазе 
Анёл-ахоўнік або душа добрага, умелага чалавека – продка. Вобраз патрабуе далейшых 
доследаў. 
У цэлым, калі ўгледзіцца ў полавыя прыкметы персанажаў, можна заўважыць, што 

казка сцвярджае ў жанчынах не жаночае, а Жаноцкае (менавіта з вялікай літары), 
Прыўкраснае, Прыгожае, у мужчынах – не мужчынскае, а Мужнае, Моцнае.  
Такім чынам, укладаючы ў кожны мастацкі вобраз у тэксце казкі сувязь з 

рэальнасцю, калектыўны аўтар надае гэтаму вобразу пэўнае прырашчэнне сэнсу, якое 
дазваляе яго адрасатам (слухачам ці чытачам казак) суаднесці гэты вобраз з нечым, ім 
ужо вядомым, а значыць, закладвае аснову для разумення казкі. Акрамя таго, сувязь са 
з’явамі з розных сфер жыцця насычае казку разнастайнымі культурнымі кодамі, надае 
ёй пэўныя сэнсы, робіць яе дзейсным сродкам уздзеяння на свядомасць адрасатаў. 
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БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА 

А. Белая (Баранавічы, Беларусь) 
ГУМАНІСТЫЧНАЯ КАНЦЭПЦЫЯ “СТЫЛЮ ЖЫЦЦЯ” Ў МАСТАЦКАЙ 

ПРАСТОРЫ ПАЭМЫ “НОВАЯ ЗЯМЛЯ” 
Адно з азначэнняў паняцця “цывілізацыя” сцвярджае, што гэта ўстойлівая 

гістарычная сістэма, якая аб’ядноўвае розныя этнасы праз агульнасць іх культурна-
гістарычнай ідэнтыфікацыі, агульнасць базавых культурных узораў (у тым ліку 
літаратурных тэкстаў, абавязковых для вывучэння падрастаючымі пакаленнямі) 
[Барадзіна 2000, с. 88]. 
Паэма Я. Коласа “Новая зямля”, спалучаючы ў сабе канкрэтна-гістарычнае, 

канкрэтна-нацыянальнае, агульначалавечае, бясспрэчна выступае ў якасці такога 
тэксту. “Лірыка эмоцый, настрояў, перажыванняў “спалучаецца тут з “тонкім, 
скрупулёзным, блізкім да навуковага... аналізам”, узаемадзейнічае “з імкненнем 
раскрываць унутраныя пабуджэнні і матывы чалавечых учынкаў, маральны змест 
паводзін чалавека ў свеце  [Тычына 1977, с. 432]. Дадзены артыкул уяўляе аўтарскую 
спробу “суаднесці запачаткаваную на індывідууме заходнюю ментальную мадэль” 
[Белая 2006, с. 185], супаставіць адну з сістэм еўрапейскага “любомудрия” з “жывым, 
цэльным “умозрением” усходнеславянскіх мысляроў і творцаў.  
Альфрэд Адлер (1870 – 1937) – стваральнік тэорыі асобы, якой ён сам даў назву 

“індывідуальная псіхалогія” (“individuum” – “непадзельны”), зыходзячы з таго, што ўсе 
праявы жыццёвай актыўнасці трэба разглядаць не ізалявана, а толькі суадносна з 
асобай у цэлым, у адзінстве свядомасці і бессвядомага. Многія канцэпцыі гэтай тэорыі 
сёння гучаць надзвычай сучасна [Хьел, Зіглер 2005, с. 161 – 197].  
Погляды Адлера заснаваны на тым, што людзі, па-першае, жывуць у згодзе са 

знешнім светам, а па-другое, заўсёды імкнуцца яго палепшыць. Гіпотэзу, згодна з якой 
у чалавецтва ёсць толькі адна канчатковая мэта – развіваць сваю культуру, вучоны 
пацвярджае пры дапамозе канцэпцыі стылю жыцця. Стыль жыцця (“жыццёвы план”, 
“пуцяводны вобраз”) – гэта унікальнае спалучэнне рыс, спосабаў паводзін і звычак, 
што вызначаюць непаўторную карціну існавання чалавека; комплекс паводзіннай 
актыўнасці, скіраванай на пераадоленне непаўнавартаснасці. Не адмаўляючы ў цэлым 
ролі спадчыннасці і навакольнага асяроддзя ў фарміраванні асобы, Адлер настойваў на 
тым, што гэта не простая сума двух уплываў: вызначальнай рысай чалавека з’яўляецца 
свабодная, усвядомленая актыўнасць, якая дае яму магчымасць распараджацца сваім 
лёсам  – людзі валодаюць творчай сілай, што ўплывае на кожную грань іх вопыту, 
робіць кожнага “архітэктарам” свайго ўласнага жыцця. 
У такой якасці чалавек можа быць успрыняты толькі ў руху па дасягненні асобасна 

значных жыццёвых мэт, якія найчасцей выбіраюцца індывідуальна. Дасягаючы 
вызначаных мэт, людзі не толькі павышаюць самаацэнку, а і знаходзяць сваё месца ў 
жыцці. 
Аднак вучоны разумеў чалавека не толькі як цэласную сістэму ўзаемасувязей, 

узятую паасобку, а як інтэгральную састаўляючую вялікіх сістэм – сям’і, супольнасці. 
Асноўныя прынцыпы сямейнага выхавання, якія здаўна склаліся ў беларускай сям’і і 
адлюстраваны ў паэме  
Я. Коласа, пацвярджаюць гэта. Галоўны з іх – рабі, як я. Другі – выхаванне пачуцця 
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гонару роду, адказнасць за яго добрае імя, клопат аб падаўжэнні роду, захаванні і 
памнажэнні яго традыцый. Коласу не ўласцівы назойлівы дыдактызм, але прынцып 
“рабі, як я” ў адносінах паміж яго героямі дзейсны. 
Сям’я, дом – натуральнае асяроддзе развіцця асобы, пачатак яе руху ў соцыуме. 
Дом, які не мае дзяцей, – “духоўна цёмны”, у той час як дом, што “свеціцца 

дзецьмі”, “па сутнасці імі асвячаецца, санкцыянуецца ў быцці сваім, у працы сваёй, у 
сваіх клопатах” [Розанаў 2003, с. 497 ]. У сям’і палясоўшчыка Міхала “дзяцей, як тых 
снапкоў на току!..” [Колас 1975, с. 22 ]. Месца кожнага ў сямейнай іерархіі (раздзел “За 
сталом”) і ў агульным укладзе жыцця строга вызначана традыцыяй. Гэта, аднак тая 
традыцыя, ва ўлонні якой здольна выспець навацыя. Коласавы героі маглі б задацца 
заканамерным пытаннем: “Права на новыя ўласныя каштоўнасці – адкуль вазьму я яго? 
З права ўсіх старых каштоўнасцей” [Ніцшэ 1990, с. 736]. 
На думку Адлера, стыль жыцця трывала замацоўваецца ў дзіцячым узросце, а ў 

далейшым гэтая структура толькі ўдасканальваецца і развіваецца, робячыся галоўным 
стрыжнем паводзін у будучым. 
Варта адзначыць, што з канцэпцыяй стылю жыцця ў тэорыі Адлера цесна звязана 

канцэпцыя сацыяльнага інтарэсу: мы, людзі, з’яўляемся сацыяльнымі стварэннямі і 
калі хочам глыбей зразумець сябе, то павінны ўлічваць сацыяльна-культурны кантэкст, 
у якім жывём. Лічыцца, што сацыяльны інтарэс з’яўляючыся прыроджаным, патрабуе 
аднак, усвядомленага развіцця і выхавання. Прыярытэт Адлер аддае мацярынскаму 
ўплыву: у ідэале маці праяўляе да дзіцяці ісцінную любоў, для яго яе стаўленне да 
людзей служыць ролевай мадэллю, узорам шырокага сацыяльнага інтарэсу. У гэтым 
кантэксце радок з паэмы “А дома з дзецьмі была маці” прачытваецца значна глыбей. 
Паказальна таксама і тое, што асобныя філасофска-публіцыстычныя адступленні ў 
“Новай зямлі” асацыіруюцца менавіта з ладам думак Ганны. “Найвялікшае ў вялікіх – 
гэта мацыярынскае. Бацька – заўсёды толькі выпадковасць”, – выказаўся ў свой час Ф. 
Ніцшэ [Ніцшэ 1990, с. 756]. Адлер, праўда, не нанастолькі катэгарычны ў вызначэнні 
ролі бацькі; бацька, як лічыць вучоны, пры ўмове яго пазітыўных адносін да жонкі, 
працы, грамадства – другая па важнасці крыніца ўплыву на развіццё ў дзіцяці 
сацыяльнага інтарэсу. Палітычная каштоўнасць бацькоўства сцвярджаецца іншым 
філосафам так: “Развіццё вышэйшай маралі залежыць ад таго, ці мае чалавек сыноў; 
гэта стварае ў ім не эгаістычны настрой, ці, дакладней, гэта пашырае яго эгаізм у часе і 
прымушае сур’ёзна праследаваць мэты, якія ляжаць за межамі працягласці яго 
індывідуальнага жыцця” [Ніцшэ 1990, с 437]. Міхал пераканаўчы ў сацыяльнай ролі 
бацькі, бо разумее, што  “зямля, навука”– гэта сілы, здольныя “счапляць” быццё ў 
самыя пераломныя яго моманты. 
Адлераўская канцэпцыя стылю жыцця цесна звязана з канцэпцыяй “фікцыйнага 

фіналізму”: нашы асноўныя мэты адносна будучыні з’яўляюцца фіктыўнымі, іх 
суаднесенасць з рэальнасцю нельга ні праверыць, ні пацвердзіць. У станоўчым сэнсе 
яны выступаюць арыенцірам у штодзённым жыцці, бо на думку Адлера, суб’ектыўнае 
чаканне таго, што можа адбыцца, больш значна ўплывае на асобу, чым мінулы вопыт 
(Фрэйд), таму што яе паводзіны вызначаюцца ўсведамленнем мэты, якая існуе ў 
актуальным успрыманні будучага. 
Рэалізацыі жыццёвай стратэгіі Міхала падпарадкаваны стыль жыцця ўсёй сям’і, 

што, на думку рускага філосафа І.А. Ільіна, азначае “жыць прадметна – звязаць сябе... з 
такой каштоўнасцю, якая надасць жыццю вышэйшы, апошні сэнс. <…> Сапраўдная 
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прадметнасць мае два вымярэнні: суб’ектыўна-асобаснае і аб’ектыўна-каштоўнаснае”, 
бо “мэты … бываюць правільнымі і ў зямным, эмпірычным плане, аднак ніколі не 
абмяжоўваюцца ім і не вычэрпваюцца” [Ільін 2003, с. 398]. 
Міхалава мэта аб’ектыўна стала фіктыўнай, аднак аказала каласальны ўплыў на 

імкненне героя да перавагі, цэласнасці, дасканаласці, даючы яму адчуванне 
Прадметнай напоўненасці. Ідэйна-мастацкі змест паэмы пераканаўча сведчыць аб тым, 
што стыль жыцця беларусаў натуральна сумяшчае традыцыйныя прагматычныя 
каштоўнасці і актуальныя рамантычныя ідэалы, якія злучаюцца на ўзроўні вышэйшых 
чалавечых каштоўнасцей. 
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А. Бельскі (Мінск, Беларусь) 
ЖАНР АПАВЯДАННЯ Ў ТВОРЧАСЦІ РЫГОРА СУНІЦЫ 

(ТЫПАЛОГІЯ, ПАЭТЫКА, СТЫЛЬ) 
У 2005 годзе выйшаў трохтомнік “Скрыжалі памяці”, яго склалі творы амаль 

пяцідзесяці пісьменнікаў Беларусі, якія загінулі ў гады Другой сусветнай вайны. “Няма 
цаны гэтай спадчыне, бо подпісы пад ёю… зроблены крывёю сэрца” [Бечык 1989, с. 
85]. Пошукавая праца пасля выхаду трохтомніка не прыпынілася. Літаратурнай 
знаходкай акурат і з’яўляецца адшуканы мною тэкст апавядання Рыгора Суніцы 
“Лыска”, які выяўлены ў філіяле Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі (г. Хімкі). 
Рыгор Суніца (1909—1941) — творчы псеўданім Рыгора Ціханавіча Лынькова. 

Пасля гібелі маці (1923) ім апекаваўся родны брат Міхась, які, працуючы ў бабруйскай 
акруговай газеце “Камуніст”, падтрымліваў яго на творчым шляху ў літаратуру. У 
1926—1927 гг. у “Камунісце” было змешчана каля дваццаці яго твораў. Сярод іх 
звяртае ўвагу адзіная спроба маладога літаратара ў жанры апавядання “Лыска”. Твор, 
надрукаваны пад псеўданімам “Рыгор Смелы”, уяўляе несумненную цікавасць хаця б 
па дзвюх прычынах: па-першае, гэта ўдалы празаічны дэбют 18-гадовага аўтара, які 
меў відавочныя перспектывы для творчага росту; па-другое, апавяданне з’явілася ў час 
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інтэнсіўнага развіцця малых форм у нашай літаратуры, калі ў новай сацыякультурнай 
сітуацыі выпрацоўваліся мастацка-жанравыя традыцыі ў даследаванні жыцця. 
З вершаў сярэдзіны 1920-х гг. Р. Суніца паўстае як тыповы маладняковец, тут 

гучаць бадзёрыя рытмы, увасоблены настрой маладога пакалення: радасць, аптымізм, 
душэўны ўздым. Аднак паступова ён набліжаўся да псіхалагічнай заглыбленасці ў 
паэтычным выяўленні, драматызму ў разуменні жыцця (“На сконе дзён” і інш.). 
Апавяданне “Лыска” пераконвае, што аўтар арыентаваўся на вопыт псіхалагічнага 
рэалізму, традыцыю якога закладвалі ў “нашаніўскі” час Ядвігін Ш., Я. Колас, 
М. Гарэцкі, З. Бядуля. Гэтыя пісьменнікі раскрылі складанасць існавання чалавека праз 
плынь яго думак і пачуццяў, выявілі глыбіні псіхалогіі вяскоўца, чалавека-пакутніка, 
якога ўкрыжоўвае “цяжар… жыцця”. Дастаткова прыгадаць жыццёвыя драмы сялян і 
дзяцей з апавяданняў З. Бядулі. Р. Суніца малюе жыццёвую сітуацыю, поўную 
драматызму. У сялянскай сям’і, якая пакутуе ад нястачы і жыве надзеяй на лепшае, 
напрадвесні здарылася бяда: цялушка Лыска не змагла расцяліцца, знахар Макар 
“выцяг насілу мёртвае цялё”, сканала і сама карова, на якую была надзея як на 
карміцельку дзяцей і сям’і. 
У жанрава-стылёвых адносінах гэта сацыяльна-бытавое апавяданне з яскрава 

выяўленай у ім псіхааналітычнай тэндэнцыяй. Лірычны пейзаж на пачатку твора 
экспліцытна ўключае ў сюжэтна-падзейны рух аповеду, які набывае разгортванне на 
аснове аб’ектывізаванага спосабу адлюстравання рэчаіснасці. Замалёўка вясновага 
абуджэння прыроды сведчыць пра ўменне аўтара дасягаць жывапіснасці праз 
вобразнасць мовы, прыёмы персаніфікацыі і паэтызацыі: “Ідзе вясна, буйнымі вятрамі 
сціраючы снег на палёх. Крышыцца лёд на рацэ, і вялікія крыгі, нібы плыты, 
пераганяюць адна другую, плывуць далёка, туды, дзе сінь неба зліваецца з мутнай 
вадой” [Сьмелы 1927, 8 мая, с. 2]. Пейзажны элемент з’яўляецца эмацыянальна- і 
сэнсаўтваральным, ён — сродак псіхалагізацыі: на фоне прыроды і ў лучнасці з ёй 
раскрываюцца пачуцці герояў апавядання Дзяніса і Ганны: “Вясна трохі скінула 
цяжару з яе плеч, з яе галавы. <…> Весялей было і за кроснамі сядзець, бо ў душы 
расцвітала вясна, святлей рабілася ў закончанай хаце-істопцы і званчэй раздаваліся 
дзіцячыя галасы на дварэ”; “З радасцю за работу браўся, разам з вясною клапатліваю, з 
светлым гоманам дню вясенняга” [Сьмелы 1927, 8 мая, с. 2]. Гэтак жа, як з вясной, 
думкі і трывогі Дзяніса і Ганны цесна спалучаны з іх Лыскаю, і гэта зразумела: малако 
— прадукт, які дапаможа выжыць сям’і. Карова для сялян — па сутнасці жыццёвае 
апірышча, з ёй звязана засцерагальна-спрыяльная функцыя ў штодзённым быцці, дзе 
“маленькая гаспадарка толькі дае магчымасць існаваць на свеце худым рэбрам, а не 
жыць…” [Сьмелы 1927, 8 мая, с. 2]. Дзяніс і Ганна з малітоўным піетэтам думаюць пра 
сваю карміцельку, яна для іх — сакральная, ахоўная істота. Невыпадкова карова Лыска 
атаясамліваецца з вясной, з лёсам дзяцей, будучыняй. З рэалістычнай праўдзівасцю, 
выразнай псіхалагічнай акрэсленасцю сітуацыі разгортваецца драматычны сюжэт 
твора, робіцца напружаным, кульмінацыйна-завостраным, пры гэтым на першы план 
выступае рух пачуццяў гераіні. Ганна як жанчына-маці прадчувае няшчасце, бяду для 
дзяцей, сям’і, свет для яе раптоўна страціў прывабнасць, унутранае і знешняе 
пачынаюць кантраставаць, калі яна пабачыла, што “ніяк не расцельваецца Лыска”: 
“Сумна было на сэрцы Ганны, нібы нейкая ноч-цыганка апусцілася на іхную хатку, на 
дзетак, на яе самую. Хістаючыся, хадзіла яна па хаце, па двары, як непрытомная. 
Радасць вясны знікла, захавалася дзесьці далёка, далёка ад яе сэрца. Чула яна, як бы 
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нейкі камень-цяжар гняце яе долу” [Сьмелы 1927, 11 мая, с. 2]. Вызначальным 
ўтваральнікам дзеяння робіцца пачуццёва-эмацыянальны стан Ганны, на вачах якой 
фактычна здзяйсняецца забойства іхняй карміцелькі. Каб паказаць увесь драматызм 
сітуацыі, празаік псіхалагічна суадносіць стан душы Ганны і адчуванні жывой істоты: 
“Лыска… моцна стагнала ад болю, нібы сказаць хацела Ганне: “Ратуй, калі спачуваеш 
майму болю, калі хочаш быць з малачком улетку”. Градам пасыпаліся слёзы ў беднай 
жанчыны, гледзячы на любімую Лыску. Як хацелася ёй чым-небудзь дапамагчы беднай 
жывёліне…” [Сьмелы 1927, 11 мая, с. 2]. Жаночая душа поўніцца адчаем, пакутуе, 
галосіць, заходзіцца ў немым енку. Стан гераіні раскрываюць эмацыянальна-ацэначная 
лексіка, псіхалагічна афарбаваныя параўнанні. Магчыма, ветэрынар змог бы ўратаваць 
Лыску, але Дзяніс падаўся па знахара — зрабіў так, як вялося на вёсцы: гаротнай, 
адсталай, забабоннай. Трагічная развязка ў творы — крах спадзяванняў сялянскай 
сям’і, яна сімвалізуе нядолю бядняцкай вясковай Беларусі. Аўтар перадае стан 
прыгнечанай, укрыжаванай чалавечай душы: “На лаўцы, нібы акамянеўшы пень, 
згорбіўшыся сядзеў Дзяніс. Чуў ён сябе вінавайцам усяго і ва ўсім. Пачарнела ў яго 
ўваччу, увесь свет змяшаўся ў адзін шэры клубок, звіты з гора і беднасці” [Сьмелы 
1927, 11 мая, с. 2]. Вясновы пейзаж напрыканцы твора адцяняе ўнутраны стан героя, 
гэтае ўзвышанае, святочнае апісанне кантрастуе з рэальным жыццём, лёсам вёскі, дзе 
чуюцца “стогны душы” (М. Гарэцкі). 
Апавяданне “Лыска” мае псіхалагічную і сацыяльную скіраванасць. І хоць многіх 

пісьменнікаў-маладнякоўцаў больш захапляла радасць пераўтварэнняў на вёсцы, яны 
віталі “жалезны крык” і славілі новы калгасны лад, Р. Суніца (Лынькоў) унік 
паспешлівасці, кан’юнктуры з абсалютызацыяй грамадскага, імкнуўся ісці ад праўды 
жыцця, балючых сацыяльных праблем сялянства, засяроджана ўзіраўся ў душэўны 
свет герояў і бачыў значнасць прыватнага, канкрэтнага ў чалавечым існаванні. 
Станаўленне яго стылю было падрыхтавана належнай развітасцю псіхалагічнай 
культуры нашай нацыянальнай прозы. 
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А. Бязлепкіна (Мінск, Беларусь) 
УЦЁКІ АД СВАБОДЫ І ГУЛЬНЯ ЯК НЕПАЗБЕЖНАСЦЬ 

Ў ТВОРЧАСЦІ А. БАХАРЭВІЧА 
Кніга А. Бахарэвіча “Натуральная афарбоўка” ўтварае своеасаблівы гіпертэкст, дзе 

кожны твор ўдакладняе папярэдні ці наступны, нават такім чынам, што без 
“папярэдніка” не паддаецца належнай дэшыфроўцы (напрыклад, апавяданні “Не 
кранаючы фігуры”, “Беларусы на крыштальных шарах”), а часам ключ да сапраўднага 
разумення аднаго тэкста знаходзіцца ў іншым (аповесць “Натуральная афарбоўка” і 
апавяданне “Усё, што ад нас засталося”). 
А. Бахарэвіч у сваёй творчасці разгарнуў стэрэатып пра талерантнасць беларусаў, 

максімальна гіпербалізаваўшы яго. У апавяданні “Беларусы на крыштальных шарах” 
ён прапанаваў успрымаць рахманасць беларуса-інтэлігента як дрэсіраванасць. У 
апавяданні “Не кранаючы фігураў” для шараговых прадстаўнікоў грамадства 
А. Бахарэвіч прапанаваў сваю метафару – Кашкіна, што “трывае які заўгодна боль” 
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[Бахарэвіч 2003, с. 56], істота ці нават расліна, як мяркуюць героі твора, на якой людзі 
могуць спаганяць сваю агрэсію. 
Гісторыя Стаха, героя аповесці “Натуральная афарбоўка”, – гэта гісторыя 

пераўтварэння чалавека інтэлектуальнага, але бяздарнага, што не ёсць заганай, у 
чалавека масавага ў разуменні Х. Артэгі-і-Гасэта (у прадстаўніка масы, які ганарыцца 
сваёй праналежнасцю да яе): А пралетарыят – ён волат, і, як многіх волатаў, яго 
вылучае безабароннасьць, дабрадушны характар, дзіцячая наіўнасьць ды ўласьцівасьць 
лёгка паддавацца чужым уплывам. Але – волат. І Стаху прыемна зараз пачувацца 
часткай гэтага волата <…> [Бахарэвіч 2003, с. 80]. 
У Стаха з’яўляецца магчымасць жыць паралельна двума жыццямі – жыццём 

інтэлектуала, абазнанага ў мастацтвах, і жыццём простага маляра. Недаацэнены ў сваім 
“жыцці інтэлігента”, Стах менавіта на Прадпрыемстве атрымаў ухвалу і падтрымку. І 
змяніў пагардлівае стаўленне да працы і новых калег, больш за тое – ён нарэшце адчуў 
сябе шчаслівым: Варочаючыся ўначы ў ложку, ён клаў пад шчаку сьветлае 
прадчуваньне заўтрашняга спатканьня з прадпрыемствам,<…> і бяссоньне 
скручвалася нарэшце ў нагах цёплым клубком ды засынала [Бахарэвіч 2003, с. 175]. 
Прывязаны да Прадпрыемства задаволенай патрэбай у самаактуалізацыі, Стах 

пачаў пераўтварацца ў Кашкіна. Ён пагадзіўся цярпець прыніжэнні за магчымасць 
заставацца на Прадпрыемстве: Вуснамі, тымі ж самымі, што пілі Таіну сьліну, <…> 
гэтымі вуснамі дакранацца да валасатых пальцаў мужчыны, якога Стах бачыў 
упершыню ў жыцьці... Звольніцца. Звольніцца заўтра ж. Стах сам не разумеў, што за 
сіла стрымлівае яго, і чаму вясёлае слова “Заява” цяпер ужо не выклікае ў яго таго 
ўздыму, які калісьці <…> ратаваў Стаха ад рамесьніцкай сьмерці. Цалаваць пальцы 
генэральнага... А, зрэшты, чаму б і не? [Бахарэвіч 2003, с. 162]. 
Злоўленага на прахадной з падкінутымі шрубкамі ў кішэні, Стаха ахоплівае роспач: 

Што ён будзе рабіць без прадпрыемства? Хто будзе маляваць газэту на наступны 
год? Вяртацца да свайго колішняга бязмэтнага жыцьця, дзе Стах ня ведаў ні славы, ні 
сэнсу? [Бахарэвіч 2003, с. 186]. І ён, ужо гатовы на ўсё, абы толькі застацца на 
прадпрыемстве, падпісаў дамову, якую можна параўнаць з дамовай Мефістофеля і 
Фаўста. Яна была, натуральна, пазбаўлена рэлігійнага кампанента (прадаваць душу не 
патрабавалася), але “прадаць” Прадпрыемству сваіх ненароджаных дзяцей – гэта і ёсць 
продаж душы, продаж свайго вечнага жыцця ў яго пазарэлігійным разуменні. 
Стаць Кашкіным – гэта значыць учыніць філасофскае самазабойства (Камю), 

адмовіцца ад спробы зразумець сэнс існавання ці ягоную абсурднасць, гэта значыць 
прыняць наяўную рэальнасць і прыстасавацца да яе. І калі экзістэнцыялісты верылі ў 
сілу чалавечага духу, то Стах якраз дэманструе сваю слабасць. А выбар і асабістая 
адказнасць (Сартр) у выкананні Стаха – гэта выбар на карысць адмаўлення ад 
адказнасці, выбар шляху найменшага супраціўлення. Зрэшты, у гэтым і ёсць пазіцыя 
аўтара: людзі нібыта самі абіраюць ролю Кашкіна, маючы адпаведны сацыяльны 
досвед ці асабістыя схільнасці: Выпадкова тут ніхто не апынаецца [Бахарэвіч 2003, с. 
124].  
Але адмовіўшыся ад свабоды як адказнасці, чалавек мусіць быць гатовы да таго, 

што гэтую адказнасць прыме нехта іншы і скарыстаецца ёю на свой густ: Насамрэч 
прадпрыемства, дзе ты, як табе здаецца, працуеш, ёсьць нічым іншым, як вялізным 
гульнёвым полем. <…> Радзівіл гуляе зь яшчэ адным чалавекам <…> гуляе зь ім у 
людзей <…> Сутнасьць вось у чым: трэба прыдумваць выпрабаваньні для фігураў 
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суперніка, каб тыя хутчэй пазвальняліся. <…> Вядома, выпрабаваньні мусяць быць не 
сьмяротнымі, а такімі … на мяжы. І абавязкова – жыцьцёва праўдападобнымі. <…> 
Суцешся, што паводле маіх зьвестак, ты – адна з галоўных фігураў. <…> Моцны, з 
пачуцьцём годнасьці адразу звольніўся б, я так мяркую [Бахарэвіч 2003, с. 217–219], – 
адкрыла таямніцу Стаху ягоная каханка Тая.  
Здаецца, на Прадпрыемстве гуляюць па правілах: чалавек-цацка можа сам зрабіць 

выбар. Але праблема ў тым, што сітуацыя не перажываецца героем як выбар. А хіба 
было іншае выйсьце? Усё выпадковае, імправізаванае, адвольнае, неспадзяванае 
палохае цябе. Усё заканамернае, прадугаданае, належнае – дае часовую палёгку 
[Бахарэвіч 2003, с. 223]. Шукаючы пэўнасці, герой і трапляе ў гульню з яе пэўнымі 
правіламі і абароненасцю ад часу. Але прытрымліванне правілаў гульні – гэта ілюзія. 
Гульня выходзіць за межы гульнёвай прасторы – за межы Прадпрыемства і за межы 
аповесці “Натуральная афарбоўка”.  
Маленькая Тая, Стахава выкрывальніца, для якой ён быў найперш чытачом яе 

рамана (помсты мужу-здрадніку), у межах аповесці застаецца нібыта па-за гульнёй. 
Але гэтая ж маленькая Тая, жонка бізнесмена, у апавяданні “Усё, што ад нас 
засталося”, Тая, якую любілі ўсе, сама робіцца ахвярай гульні, даведаўшыся пра 
ўяўную здраду мужа.  
Ствараецца своеасаблівая гульнёвая іерархія: першыя гуляюць другімі, якія ў сваю 

чаргу гуляюць трэцімі і так да бясконцасці і са зменай роляў у пэўных сітуацыях. Свет 
выглядае не як тэатр, але як гульня: калі ў тэатры акцёры ці нават вымушаныя акцёры 
ўсведамляюць, што знаходзяцца на сцэне і выконваюць ролі, то ў гульні асоба можа 
ўдзельнічаць як марыянетка, не ўсведамляючы сваёй ролі. І самая выйгрышная пазіцыя 
– з маральнага пункту гледжання – ні ў ролі гульца, ні ў ролі цацкі ў гульні не 
ўдзельнічаць: І цалкам верагодна, што якая–небудзь зь пешак, а можа быць, нават 
ферзь, выпала <…> і закацілася, напрыклад, пад ложак. Ёй знойдуць замену 
ўтрапёныя гульцы, а яна так і будзе ляжаць ля пыльнага плінтусу ў цемры, па–
філязофску назіраючы мітусьню прусакоў, – не патрэбная, на сваё шчасьце, ужо 
анікому [Бахарэвіч 2003, с. 226]. Хёйзінгава разуменне гульні як сур’ёзнасці [Хёйзінга 
2004, с. 82] даведзена ў аповесці А. Бахарэвіча “Натуральная афарбоўка” да максімуму: 
гулянне лёсамі людзей цяжэй і пакутлівей для ахвяр, чым нават гулянне іх жыццямі. 
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А. Верабей (Мінск, Беларусь) 
УЛАДЗІМІР КАРАТКЕВІЧ І ФРАНЦЫСК СКАРЫНА 

У. Караткевіч і Ф. Скарына з'яўляюцца значнымі постацямі беларускай літаратуры і 
культуры. Як слушна заўважыў А.Мальдзіс, У. Караткевіча яднаюць з Ф. Скарынай і 
М. Багдановічам незвычайнае, прарочае прадбачанне, іх патрыятызм, гуманізм і 
дэмакратызм, іх незвычайная працавітасць, іх шматграннасць дзейнасці і таленту, іх 
глыбокая далучанасць да вопыту айчыннай і сусветнай культур [Мальдзіс 2000, с. 36 – 
37]. 
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У. Караткевіч успрымаў Ф. Скарыну як выдатную фігуру беларускага Адраджэння. 
У нарысе "Зямля пад белымі крыламі" адзначыў, што Ф.Скарына "верна і аддана 
служыў свайму народу, быў гуманістам, адукаванейшым чалавекам свайго часу і 
змагаром за родную культуру і мову, мастаком", што ў прадмовах да кожнай кнігі 
"Бібліі" клікаў да ведаў, казаў пра неабходнасць памяркоўнасці да ўсіх народаў і вер, 
што "ў "Бібліі" Скарына бачыў крыніцу свецкіх ведаў, а пераклад яе стаў узорам 
беларускай літаратурнай мовы XVI ст." [Караткевіч 1990, т. 8, кн. 1, с. 506]. Высока 
ацэньваючы скарынаўскія прадмовы да "Бібліі", згадаў яго вядомае выказванне пра 
мудрасць, якая ў кнізе "як ядро ўв арэху" [Караткевіч 1990, т.8, кн. 1, с. 507]. Прывёў і 
славутыя, прасякнутыя любоўю да радзімы словы з прадмовы да кнігі "Юдзіф": 
"Паколькі ад нараджэння звяры, хадзячыя ў пустыні, знаюць ямы свая, птушкі, 
лятаючыя па паветры, ведаюць гнёзды свая, рыбы, плаваючыя па моры і ў рэках, 
чуюць віры свая, пчолы і тым падобныя бароняць вулляў сваіх, такаж і людзі, ігдзе 
зрадзіліся і ўскормлены суць па бозе, – да таго месца вялікую ласку імаюць" 
[Караткевіч 1990, т. 8, кн. 1, с. 507]. 
Шматгранна раскрыў У. Караткевіч асобу Ф. Скарыны ў эсэ "Вера ў сілу дабрыні, 

або Сын Беларусі, сын Прагі" і "Подзвіг Францыска Скарыны". У першым з іх, каб 
зразумець Ф. Скарыну як асветніка і гуманіста, глянуў на эпоху, калі ён жыў, стварыў 
яскравыя малюнкі тагачаснага жыцця ў Еўропе і Беларусі. На думку У. Караткевіча, 
заканамерным было тое, што ён свае кнігі "Бібліі" выдаваў на роднай мове, бо, як 
адзначыў у прадмове да адной з іх: "Іжэ мя літасцівы бог з той мовы на свет 
пусціў"[Караткевіч 1991, т.8, кн.2, с.294]. Адзначыў, што Кракаў, Падуя і Прага яму 
далі шмат як асяродкі рэнесанснай навукі і мастацтва. Трапна заўважыў: "Нейкая 
горкая іронія ёсць у тым, што ён пачаў выдаваць Біблію з "Кнігі Іава". Нібы прадбачыў 
свой нялёгкі шлях" [Караткевіч 1991, т. 8, кн. 2, с. 298]. Паказаў, як яго далейшыя 
пакручастыя жыццёвыя шляхі пацвердзілі гэта. 
Афарыстычна сказаў У. Караткевіч пра сутнасць выявы Юдзіфі з галавою 

Алаферна і вядомых радкоў з прадмовы да адной з яго кніг:"Няма на зямлі 
каштоўнасці большай, чым родны край" [Караткевіч 1991, т. 8, кн. 2, с.299]. Прывёў 
напоўненую глыбокім гуманістычным зместам думку Ф.Скарыны пра тое, "што 
абраных богам народаў няма, што ўсе браты і няма розніцы між імі" [Караткевіч 1991, 
т. 8, кн. 2, с. 300]. Заўважыў, што Ф. Скарына быў таксама і славуты лекар. Слушна 
адзначыў, што "ўсё жыццё ён бараніў людзей ад духоўнай і фізічнай смерці" 
[Караткевіч 1991, т. 8, кн. 2, с. 302]. 
У эсэ "Подзвіг Францыска Скарыны" глянуў на тагачаснукю эпоху і на яго самога 

вачамі яго сучаснікаў. Разважаючы пра разуменне Ф. Скарынай космасу, чалавека, 
навукі, паказаў выключную значнасць таго, што ён здзейсніў, слушна сцвердзіў, што "з 
катаржнай працы такіх, як ён (а для ўсходніх славян – з яго), пачынаецца ўзлёт 
гуманізму, ідэі раўнапраўя (хай сабе спачатку ўтапічнай), рэнесанс мастацтва, 
літаратуры, навукі" [Караткевіч 1991, т.8, кн. 2, с. 176]. 
У. Караткевіч у згаданых вышэй эсэ не толькі ўдумліва ахарактарызаваў Ф. 

Скарыну, але і выявіў глыбока асабістыя пачуцці і думкі, што ядналі яго са славутым 
папярэднікам, традыцыі якога ён плённа развіў у сваёй творчасці. 
У. Караткевіч да вобраза Ф. Скарыны звярнуўся ў вершы "Скарына пакідае 

радзіму", дзе, абапіраючыся на антычны і біблейскі вопыт, пранікнёна і ўзрушана 
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сказаў пра яго шлях з радзімы, пра яго глыбокую і моцную любоў да роднай зямлі, пра 
ўсведамленне ім значнасці сваёй асобы, пра сілу і веліч яго духу: 

        Яны не даждуць, што Скарына 
        Зямлю сваю пракляне: 
        Страціў не я Афіны, 
        Хутчэй Афіны – мяне. 
          [Караткевіч 1987, т. 1, с. 163] 
У рамане "Каласы пад сярпом тваім" падчас спрэчкі з шавіністычна настроеным 

Ямантам, які хацеў бы ўбачыць Польшчу "ад мора да мора", які беларусаў і літоўцаў 
лічыў галінамі польскага племені, а іхнюю мову дыялектам польскай, Віктар, 
старэйшы брат Кастуся Каліноўскага, у абурэнні прывёў наступныя доказы: "А Кірыла 
Тураўскі, а паданні? А тое, што наша друкаваная "Біблія" з'явілася раней, чым у многіх 
у Еўропе? А тое, што законы Статута літоўскага склалі мы?.. А тое, што трыста год 
мовай княства была беларуская мова?.." [Караткевіч 1989, т. 5, с. 169]. 
У. Караткевіч, звяртаючыся да славутых постацяў і значных падзей беларускай 

мінуўшчыны, увасабляў уласны патрыятычны ідэал. Прадаўжаючы традыцыі Ф. 
Скарыны, ён у сваіх творах па-мастацку дасканала ўзвялічыў Беларусь і яе людзей. 
Так, у вершы "Беларуская песня" стварыў велічны гімн у гонар дарагога яму 
беларускага краю. У рамане "Каласы пад сярпом тваім" паказаў гераічную і трагічную 
мінуўшчыну Беларусі, яе мужных, таленавітых і працавітых людзей, выявіў веліч і 
духоўную моц свайго народа. Сапраўднай мастацкай энцыклапедыяй Беларусі 
з'яўляецца яго нарыс "Зямля пад белымі крыламі". 
Алесь Загорскі, галоўны герой рамана "Каласы пад сярпом тваім", калі апынуўся ў 

Маскве, купіў у гандляра "Біблію" Ф. Скарыны. Нібы з ганебнай няволі выкупіў блізкі, 
дарагі і неацэнны скарб: "Гандлявалі Скарынай. Гандлявалі даўнінай. Гандлявалі ўсім: 
розумам, праўдай, сумленнем" [Караткевіч 1989, т. 5, с. 308]. У. Караткевіч, як і героі 
яго твораўАлесь Загорскі, Андрэй Беларэцкі, Гервасій Выліваха, Юрась Братчык, 
ратаваў ад бяспамяцтва і знікнення свой народ, абуджаў у ім нацыянальны гонар. 
У рамане "Хрыстос прызямліўся ў Гародні" адзін з герояў кардынал Лотр згадвае, 

што "вось яны выдалі сваю Біблію і цяпер пачнуць чытаць самі" [Караткевіч 1990, т. 6, 
с. С. 21], маючы на ўвазе "Біблію" Ф.Скарыны. Там жа пісьменнік, усведамляючы 
няспыннасць Адраджэння, звяртаецца і да постаці Ф. Скарыны, калі здзекліва, 
пагардліва і адначасова са спагадай і шкадаваннем піша пра царкоўнікаў: "Цёмныя і 
брудныя, нават фізічна, яны не думалі, што плаванне Калумба і выданне Скарынай 
Бібліі на зразумелай мове – ёсць два ўдары з серыі смяротных удараў, якія наносіць 
іхняй догме новы Чалавек" [Караткевіч 1990, т. 6, с. 23]. 
Адраджэнскія і гуманістычныя ідэі Ф. Скарыны пра патрыятычнае служэнне сваму 

народу і Бацькаўшчыне, пра дасканалага чалавека, пра гарманічнае грамадства яскрава 
і непаўторна ўвасобіў У.Караткевіч у легендзе "Ладдзя Роспачы" і рамане "Хрыстос 
прызямліўся ў Гародні", творах, у якіх звярнуўся да XVI ст., калі жыў Ф. Скарына. 
Гервасій Выліваха з легенды "Ладдзя Роспачы" і Юрась Братчык з рамана "Хрыстос 
прызямліўся ў Гародні" з'яўляюцца яскравым увасабленнем тагачаснага чалавека, 
актыўнага, неспакойнага, вясёлага і гарэзлівага, які вызваляўся з путаў царкоўных 
догмаў і засвойваў эстэтычныя і духоўныя набыткі, што неслі новыя часы. 
Напрыклад, з любоўю і цеплынёй піша У. Караткевіч пра Юрася Братчыка. Ён 

кемлівы, знаходлівы, вясёлы і гарэзлівы, махляр і прытворшчык. Але адначасова гэта 
мысляр і пакутнік, праўдашукальнік і змагар. У ім выявіўся дух тагачаснай Беларусі. У 
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адной з ключавых сцэн, у сне Юрася Братчыка, У. Караткевіч, як і Ф. Скарына, 
звярнуўся да "Бібліі", каб у новых умовах выявіць свае глыбока патрыятычныя 
пачуцці, раскрыць мару пра дасканалае і справядлівае грамадства. Як народная і 
аўтарская мара пра лепшае жыццё, з'явілася перад вачамі Братчыка, які ў сне трапіў у 
рай, і тая зямля, з якой ён узнёсся на неба: "Абдзёртая і няшчасная пры ім, абрабаваная 
ваяводамі і войтамі і драпежнымі набегамі чужынцаў, яна зараз распасціралася перад 
ім у нятленным ззянні вечнай красы". І гучала на ёй "пяшчотная і цвёрдая, 
прыўкрасная, вечная, неўміручая беларуская мова" [Караткевіч 1990, т. 6, с. 467]. 
Прыведзеныя вышэй прыклады красамоўна сведчаць, што патрыятычны пафас, 

гуманістычны змест, мастацкая дасканаласць моцна яднаюць У.Караткевіча і 
Ф.Скарыну. 

Літаратура  
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Ж. Гізун (Мінск, Беларусь) 
ІДЭЙНА-ЭСТЭТЫЧНЫЯ ПРАГРРАМЫ “УЗВЫШША” І “ПЕРЕВАЛА”: 

ВОПЫТ ТЫПАЛАГІЧНАГА ПАРАЎНАННЯ 
Гісторыя літаратурных аб’яднанняў 20-30-х гг. ХХ ст. з’яўляецца адной з самых 

цікавых старонак савецкай літаратуры і вельмі паказальная для характарыстыкі 
агульных заканамернасцяў літаратурнага руху названага перыяду. У сувязі з гэтым 
вялікую спакусу для даследчыка ўяўляе параўнанне творчасці пісьменнікаў 
беларускага літаратурна-мастацкага згуртавання “Узвышша” і рускай садружнаці 
пралетарскіх пісьменнікаў “Перевал”.  
На існаванне тыпалагічных падабенстваў у дзейнасці гэтых аб’яднанняў звярталася 

ўвага ў трэцяй кнізе “Нарысаў па гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей”, 
аднак далей іх канстатацыі справа не пайшла, у той час, як канкрэтны аналіз 
прыводзіць да пераасэнсавання ступені ўплыву літаратурных маніфестаў на мастацкую 
практыку. 
Адметнасць літаратурнага развіцця 20-30-х гг. ХХ ст. палягае ў празмернай 

заідэалагізаванасці тагачаснай культурнай прасторы ўвогуле: формы палітычнага 
жыцця ўплывалі на ўсе астатнія сферы грамадскага ладу. У літаратуры гэты ўплыў 
выявіяўся ў імклівым стварэнні шматлікіх аб’яднанняў. Невыпадкова вельмі часта 
прынцыпы, паводле якіх яны фармаваліся, мелі не эстэтычны, а ідэалагічны падтэкст, 
чым і абумоўлівалася з’яўленне так званай “групаўшчыны”. 
Першапачаткова прадстаўнікам новага літаратурнага пакалення гэта падавалася 

натуральным як працяг рэвалюцыйнага пераўтварэння рэчаіснасці. Аднак па меры 
выпрацоукi ўласнай творчай манеры пісьменнікаў не магла не насцярожыць падмена 
спецыфічных рысаў мастацкай творчасці ідэалагічнымі крытэрыямі. Таму 
заканамерным уяўляецца тое, што ў стракатай разнастайнасці літаратурных груп таго 
часу ўсё-ткі з’явіліся такія, якія пакінулі па сабе след не толькі гучнымі назвамі. 

“Узвышша” было створана ў маі 1926г., хаця як ідэйна-эстэтычнае адзінства яно 
ўзнікла менавіта ўнутры “Маладняка”. “Перевал” быў заснаваны ўлетку 1924г. 
А.Варонскім і ўтвараўся першапачаткова з маладых пісьменнікаў, якія выйшлі з 
літаратурных групаў “Октябрь” і “Молодая гвардия”.  
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Эстэтычныя разыходжанні з пануючымі ў літаратуры тэндэнцыямі ў абодвух 
аб’яднаннях былі аднаго парадку, што яны і адлюстравалі ў сваіх маніфестах, якія, 
праўда, мелі вельмі мала канкрэтыкі. Яны павінны былі сцвердзіць толькі наяўнасць 
агульнага разумення сэнсу мастацкай творчасці. Гэта тычылася ў роўнай ступені і 
“Узвышша”, і “Перевала”. 
Так, у зборніку “Перевал” за 1925 г. адзначалася: “Галоўнае ў творчай платформе 

“Перевала” заключалася ў адстойванні “сапраўднага мастацтва”, “ісціннай 
мастацкасці” ... група вяла барацьбу супраць грубай крытыкі і бестактоўнага стаўлення 
да пісьменніка, за супрацоўніцтва з савецкімі пісьменнікамі-папутнікамі, за 
выкарыстанне вялікай класічнай літаратуры” [Шешуков 1970, с. 263]. 
Нягледзечы на такую адцягненасць гэтыя маніфесты ўсё-ткі мусілі засведчыць 

імкненне да сур’ёзнага тэарэтычнага абгрунтавання творчай платформы. Тут мы 
сутыкаемся з цікавай супярэчнасцю. З аднаго боку, тэарэтычныя распрацоўкі павінны 
былі адмежаваць новаствораныя аб’яднанні ад ужо існуючых менавіта па эстэтычным 
крытэрыі. Гэтым самым яны выступалі, па-першае, супраць празмернай 
засхематызаванасці і ідэалагізацыі літаратурнай творчасці ва ўмовах суцэльнага 
палітычнага кантэксту, а па-другое, супраць таго, што А.Варонскі назваў “літаратурнай 
хлестакоўшчынай”, - супраць дылетанцкага падыходу да літаратурных спраў. 
Нездарма, менавіта “Узвышша” і “Перевал” сцвердзілі сябе як першыя аб’яднанні, у 
якіх былі прафесійныя крытыкі і тэарэтыкі літаратуры. Аднак усе тэарэтычныя 
распрацоўкі (і ўзвышаская ідэя “аквітычнай творчасці”, і перавальскія лозунгі 
“мацарціянства”, “дзвіжніцтва” і інш.) з’яўляліся, па сутнасці, адначасова з самімі 
аб’яднаннямі, інакш кажучы, папярэднічалі канкрэтнай мастацкай практыцы. 
Атрымлівалася, што тэарэтыкі новых аб’яднанняў займаліся стварэннем тых жа 

самых прадпісанняў, супраць якіх выступалі, толькі на іншым узроўні: яны таксама 
спрабавалі вызначыць вектары літаратурнага развіцця, ствараючы штучныя 
эстэтычныя схемы. 
Па вялікім рахунку, гэта можна расцэньваць як ігнараванне актуальных тэндэнцый 

развіцця літаратуры, што не магло не прывесці да пэўнага канфлікту “тэарэтыкаў” і 
“практыкаў”. Праўда, тэарэтыкі “Перевала” неаднойчы падкрэслівалі, што аб’яднанне 
“не прадпісвала сваім чальцам следваць нейкім фармальным канонам і пакідала за імі ў 
гэтым сэнсе найвялікшую свабоду” [Лежнев 1930, с. 6]. Гэтак жа і ўзвышаўцы 
абвяшчалі свабоду фармальнага выбару. Аднак, калі імкнуцца да аб’ектыўнасці, трэба 
адзначыць, што гэта было не зусім так. Канфлікт гэты, праўда, не знаходзіў 
адлюстравання ні ў гучнай палеміцы, ні ў арганізацыйных праблемах, што 
тлумачылася прынцыповай зычлівасцю адносінаў унутры калектыву; ён выяўляўся ў 
своеасаблівым “паралельным” развіцці літаратурна-крытычнай і мастацкай практыкі. 
Займаючыся больш распрацоўкай адцягненых тэарэтычных пытанняў, крытыкі часта 
пакідалі па-за ўвагай творчасць сяброў свайго ж згуртавання, не бачачы ў іх 
адлюстравання дэклараваных прынцыпаў. Пісьменнікі ж, у сваю чаргу, не толькі 
ігнаравалі гэтыя прынцыпы, але часам і супярэчылі ім на канцэптуальным узроўні 
сваімі творамі. Калі і можна знайсці прыклады таго, што пісьменнікі спрабавалі 
рэагаваць на працы сваіх калег, калі мастацкі твор з’яўляўся “вынікам эксперыменту, 
тэарэтычна абгрунтаванага крытычнай думкай” [Мушынскі 1975, с. 251], то давядзецца 
ўсё-ткі адзначыць, што спробы гэтыя былі не надта ўдалыя. Так адбылося з раманам 
К.Чорнага “Сястра”, напісаным пад уплывам ідэй А.Бабарэкі пра неабходнасць 
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адлюстравання горада як нацыянальнага прадстаўніка краіны, альбо з   аповесцю 
П.Слётава “Майстэрства”, якая мусіла прапагандаваць адзін з пяці перавальскіх 
лозунгаў – лозунг “мацарціянства”. Прыкладаў такіх няшмат: пісьменнікі не мелі 
патрэбы ў вывярэнні сваёй стылёвай манеры па штучна створаных эстэтычных 
арыенцірах, яны ўспрымалі аб’яднанне як магчымасць працаваць у спрыяльных 
умовах, аддаючы час выключна творчасці, а не арганізацыйным інтрыгам. 
У беларускім і рускім літаратуразнаўстве адназначна прызнаецца вялікае значэнне 

разгляданых аб’яднанняў ў гісторыі літаратуры. Аднак да гэтага часу творчасць 
пісьменнікаў ацэньваецца, зыходзячы менавіта з дэкларацый і маніфестаў. Між тым, 
калі звярнуцца да іх канкрэтнага аналізу, немэтазгоднасць такога падыходу зробіцца 
відавочнай. Як узвышаўскія, так і перавальскія маніфесты не фармавалі кірункі 
рэальнага развіцця літаратуры і не вызначалі творчасці пісьменнікаў, якая 
зрэалізавалася хутчэй не дзякуючы тэарэтычным распрацоўкам, а у значнай ступенi 
насуперак ім. Акрамя таго, шэраг тыпалагічных падабенстваў абумоўлены і 
характэрнымі рысамі функцыянавання літаратуры ў 20-30 гг. ХХ ст., якія былі 
ўласцівыя не толькі беларускаму і рускаму літаратурным працэсам, але і ўсёй 
тагачаснай савецкай літаратуры ўвогуле. 
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С. Грымута (Гродна, Беларусь) 
СІМВАЛІЗМ У ПАЭЗІІ М. БАГДАНОВІЧА  

І Ю. БАЛТРУШАЙЦІСА 
Дзве зоркі, аддаленыя ад нас у часе, але нязменна яркія, − Максім і Юргіс. Шмат 

што ў жыцці творцаў было сімвалічна пярэчлівым, але сталася правільным і 
заканамерным. Сам няўмольны лёс наканаваў абодвум пражыць па-за межамі роднай 
зямлі, удалечыні аддаючы ёй увесь плён магутных талентаў.  
Так, яны адчулі на сабе подых Часу – творчасць прыпала на збег стагоддзяў з 

неад’емнай ідэяй выніковасці, межавасці і, натуральна, абнаўлення. Асоба 
Ю.Балтрушайціса выспельвалася на ўлонні “рускага духоўнага рэнесансу”. Ён зрабіўся 
адным з неардынарных прадстаўнікоў рускага сімвалізму (адзін з жыццёвых 
парадоксаў літоўца). Перад Ю. Балтрушайцісам стаяла досыць празрыстая задача – 
развіць і паглыбіць ідэі еўрапейскага мадэрнізму, выявіўшы непаўторнасць уласнага 
бачання і не збіўшыся на дэкадэнцтва і эстэцтва. У той жа час М.Багдановічу і ягоным 
паплечнікам выпала неверагодна складаная місія нанова адбудоўваць лінію развіцця 
беларускай літаратуры і адначасна выводзіць яе на шырокія абсягі сусветнага 
існавання.  
Багдановічаўскі “Вянок” з’явіўся ў друку ў 1913 годзе, яскрава прапісаўшы шлях да 

эстэтычнага ідэалу, да гармоніі творчасці. Мяркуем, што невыпадковым было сугучча 
думкі паэта: “...няма красы без спажытку, бо сама краса і ёсць той спажытак для 
душы”[Багдановіч 2001, Т.2, с. 51] з філасофіяй Уладзіміра Салаўёва, што жывіла рускі 
сімвалізм. “Для Ул.Салаўёва не існуе ніякай чыстай красы як супрацьлеглай усякай 
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матэрыі. Наадварот, краса толькі і мае сэнс – ствараць рэчаіснасць”[Ермилова 1989, 
с. 6]. Максім-кніжнік у беларускай літаратуры напоўніцу адкрыў прыгажосць ночы, 
таямнічасць змяркання, непаўторнасць зораў, бору, убачыў іх красу і веліч, нязвыклае 
суладдзе. Менавіта ён апаэтызаваў адвечныя нацыянальныя і народныя сімвалы 
(васілёк, страцім-лебедзь і інш.). 
Даследчык П. Васючэнка выказаў наступную думку: “Асабліва значны ўплыў 

эстэтыка французскага сімвалізму зрабіла на творчасць М. Багдановіча, якога можна 
назваць “верленістам” ужо за пераклад 22 вершаў французскага паэта на беларускую 
мову”[Васючэнка 2004, с. 44]. Насамрэч, многія характэрныя матывы творчасці 
французскіх сімвалістаў (эстэтызацыя смерці, хваравітасць існавання і інш.) 
відазмяніліся і адлюстраваліся ў вершах беларускага паэта. Заўважым, аднак, што і 
рускі сімвалізм з яго цікавасцю да фальклорна-міфалагічнай аўтэнтычнасці быў 
сугучны творчым пошукам М.Багдановіча. Так, сімвал заўсёды мае на мэце памяць. 
Думаецца, нашаму паэту было блізкім меркаванне Вячаслава Іванава: “Сімвалы – 
перажыванні забытага і страчанага набытку народнай душы”[Ермилова 1989, с. 5]. 
Багдановічава “зачарованае царства” ці не было такім паглыбленнем-пагружэннем у 
стыхію фальклору? Сімвалічна-таямнічыя вобразы лесуна, вадзяніка, русалак, змяінага 
цара толькі прыадчыняюць браму народных скарбаў. Але і яны ўключаюцца ў паэтаў 
роздум аб загадкавасці Сусвету, таямнічасці Кону. На паверхні лесуновага возера-
люстэрка нібы ў прызме праламляюцца мінулае, сучаснасць і будучыня: 

Як у нязнаны свет акно, 
Ляжыць, халоднае, яно, 
Жыццё сабою адбівае 
І ўсё, што згінула даўно, 
У цёмнай глыбіні хавае.[Багдановіч 2001, с. 53] 
Ю. Балтрушайціс належаў да т.зв. старэйшага пакалення рускіх сімвалістаў. Ён 

цалкам прачуў сутнасць філасофіі “ўсеадзінства” Ул. Салаўёва і “тэорыі сінтэзу” – 
мастацтва і жыцця, розных відаў мастацтва. Чарговы жыццёвы парадокс: абодва 
зборнікі паэта (“Земные ступени”, 1911; “Горная тропа”, 1912) з’явіліся ў друку, калі 
загаварылі ўжо пра заняпад сімвалізму як кірунку. Рускія сімвалісты бачылі 
неабходнасць у перадачы сапраўднага сэнсу рэчаў і з’яў праз сімвал. Услухоўванне ў 
быццё, пранікненне ў рэальнасць дазваляюць наблізіцца да асэнсавання “вышэйшай 
рэальнасці”. Насамрэч, адлюстраванне праяў Абсалютнага (вышэйшага) у адзінкавым 
патрабуе засяроджанасці, пільнага ўзірання, Цішыні (скразны вобраз-сімвал у паэзіі Ю. 
Балтрушайціса): 

Людское слово ведь находит 
Лишь имя пустоцвету дел,  
И лишь безгласье нас уводит  
За человеческий предел…[Балтрушайтис 1969, с. 115] 
Сімвалічныя вобразы ў творчасці літоўца даволі сталыя і зямныя: зерне, сейбіт, 

нявольнік, пустэльнік, цішыня, замок, маятнік, святло, крыж, імгненне, сон, жэрабя і г. 
д. Яны, натуральна, маюць філасофскі сэнс, праз іх выяўляюццца духоўны і зямны 
пачаткі, супярэчнасці быцця: 

Рабы одной галеры в блеске дня, 
Уходим мы, 
С отдельной болью жребий свой кляня, 
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В отдельность тьмы...[Балтрушайтис 1969, с. 93] 
“Узыходжанне” – асноўны матыў паэзіі і жыцця літоўскага творцы. У М. 

Багдановіча хутчэй “заглыбленне” – у свет нацыянальнага і праз нацыянальнае – да 
сусветнага. Але нязменна - рух абодвух паэтаў да сябе, да Бога, да таямніц быцця і 
Сусвету.  
Так, у Ю.Балтрушайціса чытаем: 
Для нас − земля последняя ступень... 
В ночных морях она встает утесом, 
Где человек, как трепетная тень, 
Поник, один, с молитвенным вопросом... 
                                   [Балтрушайтис 1969, с. 93] 
Падобнае адчуванне часовасці існавання (“Хто мы такія? Толькі падарожныя, - 

папутнікі сярод нябёс”[Багдановіч 2001, с. 278]) прысутнічае і ў паэзіі М. Багдановіча. 
Але ў той жа час ёсць у вершах беларускага паэта заклік да атрымання асалоды ад 
унікальнасці жыцця (“Жывеш не вечна, чалавек, - Перажыві ж у момант 
век!”[Багдановіч 2001, с. 121] або “Калі хочаш праўдзіва ты жыць, дык пей чару 
любую, Але толькі да дна”[Багдановіч 2001, с. 451]). 
Зоркі і бездань – скразныя вобразы філасофскай лірыкі – прысутнічаюць у паэзіі М. 

Багдановіча і Ю. Балтрушайціса як вызначальныя. Яны сімвалізуюць складаны шлях 
чалавека да разумення законаў быцця і Вечнасці (часам непазнавальна-недасягальных), 
дзе “Ўсё так проста і так неразгадана” [Багдановіч 2001, с. 241]). Часта у творах 
паэтаў гэты пошук падсвечваецца матывам адзіноты лірычнага героя. Так, у 
Балтрушайціса: 

Труден путь над бездной 
К неземному краю... 
К вечной тайне звездной 
Руки простираю! [Балтрушайтис 1969, с. 141] 
Нязвыклая мелодыка, сугучча рытму і рыфмы, адшліфаванасць радка на мяжы 

геніяльнасці – сталыя характарыстыкі вершаў абодвух творцаў.  
Максім Багдановіч і Юргіс Балтрушайціс – паэты-філосафы, мысляры з нязменным 

узіраннем у ледзь улоўную сувязь чалавека і Сусвету, у таямнічае яднанне мікракосму 
і макракосму. Паэзія іх бачыцца бясконцым дыялогам на абсягах Вечнасці... 

Бачу я, з прыродай зліўшыся душой, 
Як дрыжаць ад ветру зоркі нада мной, 
Чую ў цішы, як расце трава. [Багдановіч 2001, с. 62] 
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А. Дуброўскі (Мінск, Беларусь) 
КАТЭГОРЫЯ МЕТРА: РАСШЫРАНАЕ РАЗУМЕННЕ 

Адным з найбольш важных фактараў, неабходных для разумення рытмічнай 
арганізацыі верша, мы лічым усведамленне фундаментальнай дыхатаміі метра і рытму. 
Існуе вялікая неабходнасць звяртацца да гэтага пытання, бо, як прадказваў У.Я. 
Халшэўнікаў у сваім пасляслоўі да выдання 1975-га г. твораў В.М. Жырмунскага, 
«фантастычныя вершазнаўчыя тэорыі працягваюць з’яўляцца» [Холшевников 1975, с. 
650]. Так, А.А. Нікалаеў у сваёй «інтанацыйнай маўленчамузычнай тэорыі 
вершавання» сцвярджае, што «…метр – усяго толькі адна з функцый рытму…» 
Супрацьпастаўленне метра і рытму гэты аўтар называе памылковым і нават прыдумаў 
назву для гэтай «памылкі» – «памылка Андрэя Белага» [гл. Николаев 1998].  
Ю.М. Лотман пісаў: «Рэальнасць мастацкага тэксту заўсёды існуе ў двух 

вымярэннях – і твор мастацтва на кожным структурным узроўні можа быць апісаны 
двума спосабамі – як сістэма рэалізацыі некаторых правіл і як сістэма іх парушэнняў. 
Прычым сама “плоць” тэксту не можа быць атаясамлена ні з тым, ні з іншым аспектам, 
узятым асобна. Толькі адносіны паміж імі, толькі структурнае напружанне, 
сумяшчэнне несумяшчальных тэндэнцый ствараюць рэальнасць твора мастацтва» 
[Лотман 1999, c. 53]. Метр – гэта ўзровень мадэлей, рытм – узровень інтэрпрэтацый. У 
вершазнаўстве вядомы напрамак, які ідзе ад В. Брусава і займаецца толькі адным 
бокам верша – эмпірычным. «Тэндэнцыя гэтая, працягнутая В. Пястам, С. Бабровым і 
А. Квяткоўскім, аказалася значна менш плённай, чым спробы апісання рускага 
класічнага верша як супярэчнасці паміж некаторай структурнай схемай і яе 
рэалізацыяй, што ішлі ад Белага, хаця і ў палеміцы з ім» [Лотман 1999, c. 56]. В.М. 
Жырмунскі і Б.В. Тамашэўскі распрацавалі ў пачатку 1920-х гг. тэорыю 
супрацьпастаўлення рытму і метра. Менавіта гэты прынцып прымаўся К. Тараноўскім, 
У.Я. Халшэўнікавым, М.Л. Гаспаравым, П.А. Рудневым, групай акадэміка А.М. 
Калмагорава і шэрагам іншых даследчыкаў. В.М. Жырмунскі даваў наступнае 
вызначэнне: «Рытм ёсць рэальнае чаргаванне націскаў у вершы, як вынік 
узаемадзеяння натуральных уласцівасцей моўнага матэрыялу і ідэальнага метрычнага 
задання» [Жирмунский 1975, c. 7]. Эмпірычна дадзены паэтычны тэкст успрымаецца 
на фоне ідэальнай структуры, якая рэалізуе сябе як рытмічная інерцыя, «структурнае 
чаканне» [Лотман 1999, c. 56-57].  
Цікавая пазіцыя А.С. Яскевіча. Хаця ён лічыць метр «перцэпцыйнай ілюзіяй у 

адносінах да рэальнасці, якая адбываецца ў вершы» [Яскевич 1991, с. 190], але не 
адмаўляецца ад гэтай катэгорыі. Вучоны звяртае ўвагу на тое, што «даныя сучаснай 
псіхалогіі (а са свайго боку і матэматычныя даныя) даюць падставу выказаць здагадку 
пра наяўнасць у нашым успрыманні нейкай матрыцы ідэальных узораў, якая дазваляе 
праводзіць аналогіі, мысленнае выраўноўванне аб’ектаў навакольнага свету, што 
адступаюць ад нормы, і аблягчае, такім чынам, працэс апазнавання, характарыстыкі, 
лічэння іх» [Яскевич 1991, с. 190]. І вось чым цікавая гэтая цытата. Прынята думаць, 
што само паняцце «метр» мае сэнс толькі пры размове пра сілаба-танічнае і антычнае 
вершаванне. Мы ж лічым, што не трэба так абмяжоўваць гэтую важную катэгорыю. 
Калі сапраўды метр – гэта матрыца ідэальных узораў, якая існуе ў нашым успрыманні, 
то яна гэтаксама працуе і пры чытанні танічных вершаў і нават верлібраў, аўтаматычна 
пераафармляючыся пад іх структуру, дзякуючы чаму мы, з аднаго боку, адрозніваем 
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рытміку акцэнтнага верша ад рытмікі сілаба-танічнага, а з другога – нават самы 
разняволены верш успрымаем менавіта як верш, а не як прозу. 
Калі казаць у катэгорыях мовазнаўства, то метр адносіцца да эмічных тэрмінаў, 

рытм – да этычных. Першыя выкарыстоўваюцца для адзінак-інварыянтаў (фанема, 
марфема, лексема і г.д.), другія – для адзінак-варыянтаў (фон, або алафон, морф, або 
аламорф, лекса, або алалекса, і г.д.). Мы прытрымліваемся таго меркавання, што 
«толькі дыялектычны ўлік прысутнасці і барацьбы рэальных супрацьлеглых фактараў 
(метр і рытм; зададзенасць і жывая стыхія мовы; скандоўка і натуральныя націскі…) 
можа дапамагчы зразумець зыбкую амбівалентнасць верша» [Егоров 2001, c. 23]. 
Гэтыя словы Б.Ф. Ягорава пра амбівалентнасць верша прывялі нас да думкі пра тое, 
што пытанне суадносін метра і рытму мае пад сабою глыбокую філасофскую аснову. 
Эсэнцыя і экзістэнцыя (сутнасць і існаванне) – гранічна абстрактныя катэгорыі, 
рэальнасць жа заўсёды амбівалентная. Верш – гэта не «голы метр», але і не «голы 
рытм». Гэта дыялектычная суаднесенасць схемы і яе рэалізацыі, аналагічная 
варыянтна-інварыянтнай будове моўнай сістэмы і – шырэй – варыянтна-інварыянтнай 
структуры рэчаіснасці. 
Калі разумець метр як інварыянт, а не проста як указанне на прыналежнасць верша 

да «стопнай» сістэмы вершавання, то гэтая катэгорыя набывае універсальнасць. 
Вар’іраванне рытмічных форм у танічным вершы – гэта, па сутнасці, рэалізацыя 
розных варыянтаў аднаго інварыянта. Калі ж гэтае вар’іраванне выходзіць за пэўныя 
рамкі, то мы ўспрымаем дадзены твор ужо як іншую версіфікацыйную форму. Вось 
гэтыя «пэўныя рамкі» і з’яўляюцца той формулай (у кожнай сістэме вершавання яна 
свая), якая і стварае «метр» – у расшыраным значэнні. Метрычнае чаканне існуе ў 
любой сістэме вершавання (толькі амплітуда яго розная), а значыць, існуе і парушэнне 
гэтага чакання. Нават у верлібры супадзенне міжрадковай паўзы з паўзай сінтаксічнай 
(у сінтаксічным верлібры) і іх несупадзенне (у антысінтаксічным) уяўляе сабою 
менавіта гэты механізм – спраўджанне метрычнага чакання (а задае яго ўжо першы 
радок – сваёй даўжынёй, сінтаксічнай структурай і нават апорнымі акцэнтамі) або яго 
парушэнне. І механізм гэты не менш складаны, чым у іншых сістэмах вершавання. Яго 
складанасць тут прадвызначаецца прамежкавым станам верлібра паміж вершам і 
прозай. І вось тут узнікае пытанне: як разумець метр у адносінах да прозы? 
Гаворачы пра рытм прозы, А.С. Яскевіч піша: «Нейтральная маўленчая 

інтанацыя… ва ўмовах мастацкага маўлення нечакана пачынае адыгрываць 
своеасаблівую ролю метра, як бы нейкага рытмічнага канона, які дае няхай 
аўтаматызаванае, але ўсё ж апярэджванне (предвосхищение) рытму…» [Яскевич 1991, 
с. 63]. Такім чынам, наша расшыранае разуменне метра расшыраецца яшчэ больш, і ў 
гэтым няма нічога страшнага, наадварот – тэарэтыка-літаратурная думка павінна 
імкнуцца да універсальнага асэнсавання сваіх фундаментальных катэгорый. 
Метрычнае чаканне ў вершы фарміруецца канонам дадзенай канкрэтнай сістэмы 
вершавання, а метрычнае чаканне ў прозе – наадварот, фарміруецца канонам 
нейтральнага (натуральнага) маўлення (ідзе «знізу», а не «зверху»). Складанасць 
верлібра і заключаецца ў тым, што яго рытміка арыентавана адразу на два тыпы 
метрычнага чакання – празаічны і вершавы. Метрычнае чаканне ў прозе адрозніваецца 
ад метрычнага чакання ў вершы якасна, але гэта не значыць, што яго не існуе. 
Аднак паняцце метрычнага (у расшыраным сэнсе) чакання не толькі паказвае 

адрозненне мастацкай прозы ад верша, але і адрозненне таго і другога ад натуральнага 
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маўлення. У мастацкай прозе, як і ў вершы, парушэнне метрычнага чакання стварае 
мастацкі эфект. У натуральным маўленні такое парушэнне (напрыклад, з прычыны 
інверсіі) стварае эфект ненатуральнасці: «гаворыць як па пісаным». Гэтым і 
тлумачыцца тое, што мы заўсёды адрозніваем на слых мастацкую прозу ад 
натуральнага маўлення. І не толькі мастацкую прозу, але і тэксты астатніх пісьмовых 
функцыянальных стыляў: афіцыйна-справавога, навуковага, публіцыстычнага. 
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М. Казлоўская (Мінск, Беларусь) 
СТАНАЎЛЕННЕ ЖАНРУ ТРАГЕДЫІ  
Ў БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ 

Сусветная драматургія двух апошніх стагоддзяў дэманструе тэндэнцыю да 
жанравай інтэграцыі. Між тым, праблема жанравай атрыбуцыі п’ес не траціць сваёй 
актуальнасці: суаднясенне тэксту з ідэальнай мадэллю літаратурнай формы, якой і 
з’яўляецца жанр, задае кірунак чытацкай рэцэпцыі твора. 
Вялікую цікавасць пры даследаванні прыроды жанру выклікаюць п’есы, якія 

рэпрэзентуюць неаформленую, адкрытую драматургічную сістэму. 
Пашырэнне жанравага дыяпазону беларускай драмы, яе пераход на якасна новы, 

невядомы народнаму тэатру ўзровень асэнсавання быцця прыпалі на пачатак ХХ ст. і 
суправаджаліся зваротам да замежнага мастацкага досведу.  
У еўрапейскай літаратуры мяжы ХІХ−ХХ стст. адбывалася станаўленне новай 

драматургічнай парадыгмы, якая прыйшла на змену арыстоцелеўскаму мастацтву. 
Адной з найважнейшых характарыстык некласічнай драматургіі было канчатковае 
разбурэнне жорсткага жанравага канона і стварэнне новых жанраў, напрыклад, 
экзістэнцыйнай трагедыі. Адпаведны жанр у беларускай літаратуры рэпрэзентаваны 
творчасцю Францішка Аляхновіча (1883-1944). Жанравая атрыбуцыя п’есы 
Ф. Аляхновіча «Цені» (1919) і з’яўляецца мэтай дадзенага даследавання. 
Трансфармацыю жанру трагедыі абумовілі светапоглядныя змены, што адбываліся 

ў еўрапейскай культуры цягам ХІХ ст. Класічная канцэпцыя трагедыі грунтавалася на 
ўпарадкаванай сістэме светабудовы, цэнтрам якой была сэнсастваральная ідэя (Бог, 
Абсалютная ідэя, Розум). Сама магчымасць трагічнага, паводле П. Паві, 
прадугледжвала «ўсёмагутнасць трансцэндэнтнасці і трываласць каштоўнасцяў, якім 
герой вырашае падпарадкавацца» [Пави 1991, с. 387]. Філасофскім падмуркам 
некласічнай трагедыі сталіся канцэпцыя А. Шапенгаўэра пра ірацыянальнасць свету, 
сутнасцю якога ёсць «невыказнае гора, жалоба чалавецтва, перамога злосці, кплівае 
панаванне выпадку і немінучая пагібель праведнага і нявіннага» [Шопенгауэр 2005, 
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с. 416]; погляды Ф. Ніцшэ, які канстатаваў смерць Бога, што выявіла глабальны крызіс 
класічнай культуры і спарадзіла «ўяўленне пра рэчаіснасць як пра бясконцы жах» 
[Бентли 1978, с. 312]. 
Маніфестам некласічнай трагедыі быў трактат М. Метэрлінка «Скарб пакорлівых» 

(1896). Бельгійскі драматург сцвярджаў: «Існуе штодзённая трагедыя, якая больш 
рэальная і глыбокая і бліжэй тычыцца нашай сапраўднай існасці, чым трагедыя вялікіх 
прыгод. <…> Сапраўды-трагічнае не проста матэрыяльнае альбо псіхалагічнае. Яно 
раскрываецца не ў завершанай барацьбе аднаго жыцця супраць другога, не ў барацьбе 
аднаго жадання з другім альбо ў вечным разладзе паміж жарсцю і абавязкам» 
[Метерлинк 1994, с. 59]. Мэта трагедыі, паводле М. Метэрлінка, − «паказаць існаванне 
якой-небудзь душы ў ёй самой, пасярод бясконцасці, якая ніколі не бяздзейнічае» 
[Метерлинк 1994, с. 59]. Персанажам «трагедыі кожнага дня» становіцца слабы, 
дэгераізаваны чалавек, закінуты ў вечнасць, не здольны нічога супрацьпаставіць 
Невядомаму/Смерці, бо «смерць кіруе нашым жыццём, і жыццё не мае іншай мэты, 
апрача смерці. Наша смерць − форма, у якую вылілася нашае жыццё, і яна ж стварыла 
наша аблічча» [Метерлинк 1994, с. 23]. Адпаведна, некласічная трагедыя прапануе 
надзвычай песімістычны вобраз універсуму, дзе аднаўленне страчанай гармоніі 
(абавязковае для класічнай трагедыі) немагчыма, бо свет знікае разам са смерцю 
чалавека, які з’яўляецца яго цэнтрам. 
Даследчыкі прапанавалі шэраг жанравых азначэнняў для п’есы Ф. Аляхновіча 

«Цені», кожнае з якіх падкрэслівае пэўны бок зместу твора, задаючы кірунак для яго 
інтэрпрэтацыі: драма [Няфёд 1996, с. 12; Ковель 1999, с. 50], бытавая меладрама 
[Лаўшук 1997, c. 13], філасофская трагедыя [Харытончык 1997, c. 46]. П’еса мае 
некалькі ўзроўняў прачытання. Яе можна інтэрпрэтаваць і як меладраму, 
засяродзіўшыся на адзюльтэрнай калізіі твора, і як экзістэнцыйную трагедыю, якая 
шукае адказ на пытанне: «Што ёсць чалавек на аграмадным усясветным абшары?» 
[Аляхновіч 2005, с. 61]. Ф. Аляхновіч акцэнтуе ўвагу менавіта на духоўных праявах 
быцця, што падкрэсліваецца частым выкарыстаннем у тэксце слова «душа» (яно 
ўжываецца ў п’есе 61 раз найчасцей з негатыўнымі азначэннямі («калекая», «хворая», 
«кволая», «пустая», «ахаладзеўшая», «палахлівая» і пад.)). 
Беларускага драматурга, як і М. Метэрлінка, цікавіць унутраны досвед душы пры яе 

сутыкненні з Каханнем і Смерцю. Сустрэча звычайных, дэгераізаваных персанажаў з 
ірацыянальнасцю быцця, увасобленай у вобразе Матыльды, выяўляе хісткасць 
створанага імі свету, паказвае іх знявечанасць. Героі не ўмеюць кахаць і спагадаць 
адно аднаму. Яны не могуць супрацьстаяць Невядомаму, нават прыспешваюць сваю 
смерць (заканчваючы жыццё самагубствам), бо жыццё не мае сэнсу, а персанажы не 
здольныя да яго стварэння: невыпадкова таленавіты скрыпач Сцяпан становіцца 
«музыкам-чорнарабочым», які «за міску стравы прадаў сваю душу» 
[Аляхновіч 2005, с. 59]. Матыльда прапануе ідэю смерці як хараства, вяршыні жыцця: 
«У смерці, таксама як і ў жыцці, ёсць хараство» [Аляхновіч 2005, с. 61]. Яна прымушае 
герояў паглядзець у вочы смерці, нарэшце задацца галоўным пытаннем: «Хто я? Хто 
такі? які я?» [Аляхновіч 2005, с. 64]. Але героі надта слабыя, каб разгадаць таямніцу 
ўласнай душы, што прыводзіць аўтара да песімістычнай высновы: чалавек − не вянец 
стварэння, а «малюсенькі чарвяк, які капошыцца на сваёй зямлі, каторая бясконца 
нудна круціцца, круціцца, круціцца ў нябесным абшары...» [Аляхновіч 2005, с. 61]. 
Такім чынам, станаўленне «сур’ёзных» жанраў у беларускай драматургіі пачатку 

ХХ ст. адбывалася пераважна ў рэчышчы некласічнай драматургічнай парадыгмы, пра 
што сведчыць аналіз жанравай прыроды п’есы Ф. Аляхновіча «Цені». Экзістэнцыйная 
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праблематыка, паэтыка стварэння вобраза героя (дэгераізацыя персанажа, увага да 
жыцця душы) і сітуацыя (трагізм штодзённасці), у якую закінуты герой, дазваляе 
інтэрпрэтаваць твор як некласічную трагедыю. 
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Л. Карпава (Мінск, Беларусь) 
ЖЫЦЦЁВАЕ І ТВОРЧАЕ КРЭДА ЯДВІГІ БЯГАНСКАЙ: АКСІЯЛАГІЧНЫ 

АСПЕКТ 
Ядвіга Бяганская ўвайшла ў родную літаратуру перш за ўсё як дзіцячая 

пісьменніца. Раскрываючы прыгажосць навакольнага свету, дорачы радасць 
першаадкрыцця, пасяляючы веру ў невынішчальнасць дабра і справядлівасці, яна 
заўсёды вяла маленькага чытача да асваення сапраўдных маральных вяршынь.  
Нарадзілася Ядвіга Іосіфаўна на ўзмежку зімы і вясны. Магчыма таму, ёй 

наканавана было "ўсё жыццё пераадольваць, як холад зімы, пакутлівы холад чалавечых 
душ і саграваць словам, сэрцам, спагадаю іншых людзей – гэтым яна нагадвала сабой 
вясновы прамень" [Канапелька 1997, с. 14].  
Першыя вершы Я. Бяганскай друкаваліся ў часопісе “Малады араты” (1926), газеце 

“Беларуская вёска” (1927) у пару яе шчаслівай маладосці. З нізкай жа вершаў “Над 
Калымой ні воблачка, ні хмаркі…” чытач змог пазнаёміцца на старонках “ЛіМа” 
(1997), калі аўтаркі, на вялікі жаль, ужо не стала. Няма ведама як захаваныя, уцалелыя 
пры перыядычных вобысках лагерных баракаў, гэтыя творы даносяць да нас сённяшніх 
настальгічны сум па мілай сэрцу Бацькаўшчыне, па родных і блізкіх людзях, поўняцца 
пранізліва-тонкім светаадчуваннем пісьменніцы.  
Надзея, Любоў, Вера ды непатольнае жаданне менавіта праз гэтае Богам 

блаславеннае трыадзінства дастукацца да чалавечых сэрцаў і прымусілі былую 
настаўніцу пачаць пісаць для дзяцей. 
Удалым дэбютам стала аповесць “Далёка на Поўначы”. У час, калі яшчэ не была 

выдадзена “Дзіцячая энцыклапедыя”, не існавала “Клуба кінападарожнікаў”, Я. 
Бяганская пазнаёміла дзяцей беларусаў з загадкавай Чукоткай. Нязмушана ўведзеныя у 
тэкст шматлікія звесткі пра паляванне на пясцоў, адзежу і ярангі з аленіх шкур, 
рытуальныя танцы шаманаў, пра тое, што і як здабывае зверабойная флатылія і г. д., не 
могуць не імпанаваць дапытліваму дзіцячаму розуму. Паступова да персанажаў твора, 
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а за імі і да чытачоў прыходзіць упэўненасць, што твая Радзіма – вялікая і неабсяжная, 
яе немагчыма не любіць, ёю немагчыма не ганарыццца. 
Аповесць вызначаецца кампазіцыйнай прадуманасцю, псіхалагічнай выверанасцю. 

Яе падзел на паасобныя невялічкія раздзелы-апавяданні аказваецца вельмі зручнымі, 
бо не стамляе чытацкую аўдыторыю. Адначасова кожны з іх, як асобнае шкельца ў 
калейдаскопе, займае адпаведнае месца ў агульным малюнку-узоры. 
Падобную структуру мае і аповесць “Ля самага сіняга мора”, якая пераносіць 

чытача у сонечную спякоту паўднёвага лета. На беразе Чорнага мора адбываецца 
сустрэча-знаёмства трох хлопчыкаў, якія, падобна гайдараўскім цімураўцам, шукаюць 
магчымасць зрабіць як мага больш добрых спраў. Пры гэтым дадатным становіцца 
выкарыстанне аўтаркай элементаў прыгодніцкага жанру, што, безумоўна, спрыяе 
ўзмацненню дзіцячай увагі і цікаўнасці. 
Разважаючы пра ідэйна-мастацкія задачы і спецыфічныя сродкі юнацкай аповесці, 

А. Адамовіч падкрэсліваў, што ў ёй у першую чаргу павінна падкупляць “наіўнасць 
прастаты, непасрэднасці” [Адамовіч 1981, с. 187]. Менавіта такой “наіўнасцю 
прастаты, непасрэднасці” палоняць аповесці і апавяданні Я. Бяганскай, а наяўнасць 
высокіх духоўных арыенціраў у мастацкім свеце падобных твораў служаць 
своесасаблівым этычным камертонам, які прымушае чытачоў выпрацоўваць уласную 
пазіцыю ў дачыненні да прапанаваных яму аксіялагічных асноў. 
Карціна ж колеравага свету, якую мадэлюе пісьменніца ў сваіх творах, – надзвычай 

яркая, шматколерная: звіваюцца “вялізныя агністыя змеі”, лунаюць у небе “дзівосныя 
волаты-птушкі, узмахваючы сваімі пурпуровымі крыламі” [Бяганская 1988, с. 13], 
ствараючы казку паўночнага ззяння; бесперапынна змяняе колеравыя адценні мора ад 
“зеленавата-шэрага”, “ліловага” да “серабрыста-сіняга” [Бяганская 1988, с. 103]; 
раскрывае сваю “зялёную кнігу” беларускі лес, які, “як чалавек, можа сумаваць, 
радавацца, злавацца, смяяцца” [Бяганская 1988, с. 190]. Выхоўваючы эстэтычны густ 
чалавека, які расце, аўтарка прывучае яго быць уважлівым да той ці іншай прыроднай 
з’явы, ацэньваць яе прыгажосць, незвычайнасць, атрымліваць асалоду ад бачанага. 
Колер жа тут з’яўляецца магчымасцю спазнання свету і абуджальнікам фантазіі. 
Што тычыцца жанравай прыроды пераважнай большасці апавяданняў, то яе 

дакладна вызначыла літаратуразнаўца М. Б. Яфімава, назваўшы “псіхалагічнымі 
навеламі” [Яфімава 1979, с. 90]. Сапраўды, выпадкі-гісторыі, што пакладзены ў іх 
зместавую аснову, – простыя, праўдзівыя. Часта пазначаныя настаўніцкай практыкай і 
аўтабіяграфізмам, яны, як правіла, засяроджваюць увагу на зрухах ў настроях і 
душэўных перажываннях персанажаў, часта маюць нечаканыя развязкі. Дзякуючы 
збалансаванасці жыццёвых і мастацкіх элементаў, такія творы пазбаўлены адкрытага 
маралізатарства і меладраматычнасці. Апавяданні не прапануюць ісціну як урок і 
павучанне. Аксіёматыка тут становіцца праблематыкай твораў. Тонкім чуццём 
педагога пісьменніца беспамылкова ўгадвае кірунак думак падлеткаў, іх адпаведную 
рэакцыю, умее закрануць, магчыма, і расчуліць, але галоўнае – не пакінуць абыякавымі 
і прымусіць разабрацца ва ўласных памкненнях.  
Не ў адным творы Я. Бяганскай адгукаецца рэха Вялікай Айчыннай вайны. 

Дзякуючы дакладна падабраным аўтаркай уразлівым дэталям, ёй удаецца не толькі 
выклікаць нянавісць да войнаў, да любой праявы антыгуманнага стаўлення да 
чалавека, але і сцвердзіць, што гістарычная памяць народа павінна быць трывалай, як 
трывалай павінна быць і повязь пакаленняў. 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 531 

Такім чынам, даходлівыя, ясныя па форме выказвання творы Я. Бяганскай для 
дзяцей і пра дзяцей скіраваны на тое, каб абудзіць у маленькага чытача самыя лепшыя 
пачуцці, выхоўваць дабрыню і спагаду, таварыскасць і справядлівасць, адданасць 
Бацькаўшчыне і любоў да жывой прыроды, навучыць паважаць і засвойваць сістэму 
адвечных агульначалавечых каштоўнасцей. 
Пройдзе час і, падсумаваўшы пражытае і здзейсненае, Бяганская напіша галоўную 

кнігу свайго жыцця – аўтабіяграфічную аповесць “Мая Галгофа” (1978, 1990). Слова 
Прапаведніка сапраўдных маральных каштоўнасцей наўрад ці можна ўспрыняць 
душой без ягонай самааддачы, без належнага, бездакорнага ў маральна-этычным плане 
ягонага асабістага прыкладу. Да таго ж, каб перамагчы страх за смерць родных людзей, 
а таксама страх перад уласнай смерцю, неабходна, зразумела, мець нешта такое, што 
жыве ў душы – каштоўнасці ідэальныя, духоўныя. Не счарствеўшы душой, захаваўшы 
вялікую чалавечую годнасць, мужна прайшла Я. Бяганская інфернальныя 
выпрабаванні. Былі, вядома, роспач і слёзы, камянела, здаецца, спынялася сэрца ад 
бачанага вакол. Аднак вера, святая чалавечая ды мацярынская вера дала сілы выжыць, 
дачакацца волі і справядлівасці.  

“Мая Галгофа” – гэта моцны і глыбока кранальны твор, шчырая споведзь мужнай 
жанчыны, якая трапіла ў пякельны калаўрот сталінскага ГУЛАГа і здолела выстаяць. 
Гэта споведзь душы, якая не мела спакою, бо павінна была расказаць людзям праўду 
пра тыя завейныя часы, каб ведалі, каб не забываліся, каб не знішчалі божыя ды 
людскія законы быцця, а яшчэ, каб верылі ва ўрачыстасць Дабра на Зямлі. 
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С. Кузьміна (Мінск, Беларусь) 
ДУХОВНО-ЦЕННОСТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ 
ПРОЗЫ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ В. БЫКОВА «ЧАС ШАКАЛОВ» И 

РОМАНА Е. ГРИШКОВЦА «РУБАШКА») 
Повесть В. Быкова «Час шакалов» (1998, первая публикация 2005) и романа 

Е. Гришковца «Рубашка» (2005) объединяет проблема мировоззренческих ориентиров 
современника. Духовно-нравственные приоритеты, считают оба писателя, влияют на 
картину мира и собственно человеческий статус в обществе. Писатели обнажают 
внутренние мотивы той или иной модели поведения, рефлексию героев об истинных 
целях жизни и ее смысле. Главный герой повести Быкова не случайно носит фамилию 
Ступак: он хочет совершить какой-нибудь поступок, как ему кажется, во имя 
общественного блага, но у него, бывшего воина—афганца, ценностная шкала 
оказывается перевернутой. Он выброшен из полноценной жизни: оставлен женой, не 
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имеет ни работы, ни жилья. Ступак представляет опасность для общества: он 
агрессивен, не укоренен в бытии, не имеет позитивной цели, отчужден от общества и 
семьи, несостоятелен как личность. 
В своем последнем произведении В. Быков заостряет проблему совести и 

гражданского выбора, внутреннего самоопределения и национальной ментальности. 
Традиционная для писателя тема войны и предательства преображается в тему войны 
как внутреннего состояния личности, пытающейся хаос личной жизни 
гармонизировать войной против устоявшихся правил и заповеди: «Не убий». Не 
случайно первое название повести — «Убийца». В предисловии к повести М. Тычина 
подчеркивает, что «Быкова очень сильно интересовал парадоксальный, алогичный, 
абсурдный процесс взаимозамены добра и зла, когда считавшееся добром 
превращалось на наших глазах в зло, и наоборот, когда недавно абсолютные истины 
обретали оттенок относительности и необязательности»91. Ступак претерпевает в 
определенном смысле мировоззренческую эволюцию, но в ее основе лежит не 
духовное возрастание личности, а простое желание сытно есть и сладко спать: «Ему 
даже показалось, что он обхитрил жизнь» [Быков 2005, с. 105]. В конце повести герой 
не знает, какой еще поворот сделает его судьба, добро или зло лежит в основе его 
выбора. «Ступак думал, что его жизнь куда-то повернула. И кто знает, каким боком 
она еще может повернуться потом. Все-таки жизнь каждого движет своя сила, порою 
злая, недобрая сила» [Быков 2005, с. 111]. 
Е. Гришковец в романе «Рубашка» создает образ современника, который, на 

первый взгляд, благополучен, имеет творческую профессию — он архитектор, 
общается с интересными людьми, обладает весом и влиянием в обществе. Но это — 
лишь поверхностный слой его жизни, которая имеет «форму», но лишена позитивного 
содержания. Поверхностность восприятия жизни, при излишней рефлексивности, 
суетность и лицедейство, мечтательность и безответственность, пьянство и 
использование других людей в своих целях, — та «рубашка», которую герою удается 
сбросить под утро как грязный хлам. Герою Гришковца наяву «снятся» видения, 
связанные с боевыми операциями. Он испытывает минуты счастья, так как в этих 
военный операциях он — сильный, мужественный, волевой мужчина, верный слову и 
дружбе. В снах-видениях он вспоминает об идеалах и поступает как человек, начисто 
лишенный эгоцентризма, жажды личного жизненного успеха любой ценой, 
самоутверждения и самовосхваления. Эта «параллельная жизнь», где «было хорошо» 
[Гришковец . 2005, С.53], имеет некий высший смысл, тогда как в реальности этот 
смысл едва нащупывается, и то в образе малознакомой женщины. Идеалы снов-
видений героя никак не совпадают с действительностью.  
Через ряд деталей столичной жизни, ситуаций, в которые попадает его герой, автор 

высказывает собственную боль о современном духовном состоянии человека в 
насквозь катастрофичном мире, пропитанном чувством конца и страха смерти, 
предательства и одиночества.  
Герой В. Быкова меняет свою гражданскую одежду на униформу, что 

принципиально изменяет его жизнь. Герой Е. Гришковца видит, что осталась всего 
одна свежая рубашка, все остальные — «усталые и замызганные». В культурной 
традиции одежда является символом статуса и внутреннего состояния личности. Так, 
например, «белые одежды» символизируют чистую совесть и безгрешность.  
                                                   
91 Тычина М. Сумерки свободы // Быков В. Час шакалов. М., 2005. С. 14. 
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Идея «воскресения» личности, восстановление ее, если и не как образ и подобие 
Божие, но как образ человеческий — вот та духовная сверхзадача двух, таких разных 
писателей, которая объединяет их художественные поиски и решения. И В. Быков, и 
Е. Гришковец пишут о том, что общество расслоено, атомизировано, человек растерян, 
не имеет высших духовных ценностей, у него утрачены морально-нравственные 
ориентиры, он живет суррогатной жизнью и от этого очень страдает. При этом оба 
этих писателя заостряют проблему нравственной ответственности личности и за свои 
поступки, и за свои потаенные мысли. Ибо идеи, рожденные «в подполье» ночного 
сознания личности, могут стать дневным кошмаром общества.  
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М. Мартысевіч (Мінск, Беларусь) 
ТРАНСФАРМАЦЫЯ АНТЫЧНАГА МІФА 
Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ 

Антычнасць аказала вялікі ўплыў на ўсю наступную традыцыю еўрапейскай 
культуры. У прыватнасці, міфалогія старажытных грэкаў стала своеасаблівай 
“крыніцай Іпакрэны”, з якой творцы розных эпох, нацыянальнасцей і відаў мастацтва 
запазычваюць “вечныя” сюжэты, рэалізуючы з дапамогай распаўсюджаных міфалагем 
ўласныя ідэалагічныя і эстэтычныя задачы. Прычым у мадэрнай і постмадэрнай 
літаратуры дзеля рэалізацыі гэтых задач часцей за ўсё адбываецца трансфармацыя 
міфалагемы. Разгледзім, якім чынам трансфарміруюцца сюжэты некаторых 
старажытнагрэчаскіх міфаў у беларускай паэзіі пачатку ХХ стагоддзя. 
Міф пра Арфея і Эўрыдыку, уведзены ў літаратурны дыскурс рымскім паэтам 

Авідзіем Назонам у “Метамарфозах”, – адна з самых распаўсюджаных міфалагем 
сусветнай літаратуры: міфічны фракійскі спевак Арфей, поруч з Апалонам, стаў у 
заходняй культуры ўвасабленнем творцы. Паводле міфічнага сюжэта, Арфей спусціўся 
ў царства Аіда па каханую жонку Эўрыдыку, якая памерла ад укусу змяі. Зачараваны 
спевамі, Аід дазволіў Арфею забраць жонку ў свет жывых пры ўмове, што, выходзячы 
з Аіду, Арфей не азірнецца на каханую. Іх правадніком наверх быў бог Гермес. Арфей 
не вытрымаў і азірнуўся, страціўшы жонку ў другі раз [Мифы 1992, с. 656]. У 
еўрапейскай паэзіі да гэтага міфу звярталіся В. Гюго, Р. М. Рыльке, П. Валеры, Г. 
Апалінэр, у рускай – В. Брусаў і М. Цвятаева. У сучаснай беларускай літаратуры ў 
прозе да яго звярталася Л. Рублеўская (апавяданне “Арфей і Эўрыдыка” з цыклу 
“Старасвецкія міфы горада Б.”), у паэзіі – І. Бабкоў. Але найбольш поўным 
скарыстаннем “арфічнага топасу” ў сучаснай паэзіі і найбольш радыкальнай яго 
трактоўкай з’яўляюцца вершы “Арфей, Эўрыдыка, герпес” А. Хадановіча і “Арфей” С. 
Прылуцкага.  
Культурная аснова абодвух твораў не толькі антычны сюжэт, але і яго 

інтэрпрэтацыя Рыльке ў вершы “Арфей, Эўрыдыка і Гермес”. У вершы Прылуцкага да 
Рыльке адсылае эпіграф (“Ты цемра, што мяне радзіла...” [Прылуцкі 2006, с. 176]), і 
абраная аўтарам форма белага вершу, у цэлым яго творчасці не ўласцівая. Хадановіч 
спасылаецца на Рыльке іранічным каламбурам у назве свайго верлібру. Ад 
старажытнагрэчаскага міфу паэты пакідаюць агульную канву, накладаючы на яе 
сучаснасць. У Хадановіча Арфей – вулічны музыка: “Некалі ён іграў на скрыпцы/ у 
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падземным пераходзе,/ і граў так, што з усіх бакоў збіраліся/ бяздомныя коткі й 
скінхэды/ і першыя клаліся ля другіх/ зачараваныя музыкаю” [Хадановіч 2005, с. 129]. 
Падземным царствам робіцца мінскі метрапалітэн, і папярэджанне, якое дае Арфею 
Аід, укладаецца ў вусны дыспетчарак: “Паважаныя пасажыры,/ не падыходзьце да 
краю платформы!/ Не заходзьце за абмежавальную лінію!/ І не азірайцеся,/ напрамілы 
Бог, не азірайцеся!..” [Хадановіч 2005, с. 129]. Эўрыдыка, якая нечакана пацалавала 
Арфея ў падземным пераходзе, надзяліўшы яго герпесам, пасля таго, як Арфей 
парушыў забарону і азірнуўся, “аслупянела, / зрабіўшыся калонаю з выявай дзяўчыны/ 
(Цяпер яе лёгка знайсці на станцыі метро/ сярод іншых персанажаў Якуба Коласа)” 
[Хадановіч 2005, с. 130-131]. Антычны сюжэт у Хадановіча выступае ў адзінстве з 
біблейскімі матывамі (жонка Лота, леў побач з ягнём і г.д і сучаснасцю, увасобленай у 
энэргетыцы мінскага метро, з беларускай літаратурнай традыцыяй яго нітуюць цытаты 
з класічных твораў, з якімі таксама адбываецца трансфармацыя: “Зорка Венера 
ўзышла…”/ Не, гэта не пачатак рамансу (…) Гэта пазыўныя ў мінскім метро” 
[Хадановіч 2005, с. 129]. 
Прылуцкі па-іншаму інтэрпрэтуе канву міфа. “Як і заўжды, на Варшаўскім мосьце 

выходзіш з машыны” [Прылуцкі 2006, с. 176], – беларуска-польская мяжа бачыцца 
брэсцкаму паэту пераправай Харона праз Стыкс, а падарожныя – гэта “няўяўныя 
зборышчы душ (...) каля шапікаў з дрэнным фаст-фудам” [Прылуцкі 2006, с. 176]. 
Прылуцкі расказвае пра “метамарфозы лёсаў”. Яго Арфей не творца, ён – герой 1990-
х, гандляр-чаўнок: “Знерваваным Арфеем ганяеш да Беластоку,/ а твая Эўрыдыка – 
палонная ў царстве айчыны”[Прылуцкі 2006, с. 176]. Тут мае месца істотнае 
адступленне ад міфічнага сюжэту. Царства Аіда ў Прылуцкага – радзіма, Беларусь, 
зямны свет – гэта “Польшча, “нібыта-свабода”. Арфей – жыхар падземнага свету, дзе 
яго чакае Эўрыдыка. Яго лёсам кіруе “дзяжурны змены, мытнік Гермес”. Калі 
наступіць час, і ў Арфея скончыцца віза, “дзяжурны Гермес” загадае яму вяртацца, і ён 
паедзе “назад, каб неяк уладкавацца/ качагарам у штольні Аіду, пад бок да сваёй 
каханай”[Прылуцкі 2006, с. 178]. 
У цыкле вершаў Веры Бурлак, аб’яднаных, назвай “Сірынга”, ужыта іншая 

міфалагема, якая сустракаецца ў “Метамарфозах” Авідзія – гісторыя ляснога бога Пана 
і німфы Сірынгі: ратуючыся ад пераследу юрлівага Пана, німфа ператварылася ў 
трыснёг, з якога бог зрабіў сабе жалейку [Мифы 1992, с. 439]. Але, падобна да аўтараў 
“арфічных” вершаў, паэтка трансфармуе міф, а менавіта тыражуе сюжэт, даючы 
некалькі яго варыянтаў, што і абумоўлівае кампазіцыю твору, часткі якога вельмі 
разнародныя. У кожнай з частак Сірынга ператвараецца ў штосьці новае і адпаведна 
стаецца тым ці іншым іструментам: “Пан грае на валынцы, бо сірынга ператварылася ў 
авечку”; “Пан грае на горне, бо Сірынга ператварылася ў катушку меднага дроту” і г.д. 
У частцы “Пан грае на барабане, бо Сірынга засталася Сірынгай і не захацела спяваць” 
паэткай ужыты такі прыём сучаснай паэзіі, як “уцелаўленне” міфу: “Яна сказала: я 
лепш памру – /і памерла./ А Пан плакаў./ Пан хадзіў пануры/. А Пан зрабіў барабан з 
ейнае скуры” [Бурлак 2003, с. 23]). На ўзроўні формы ўцелаўленне зместу адцяняецца 
гукаперайманнем: “Слухайце, як спявае Сірынга, Сірынга, Сірынга, Калі на ёй грае 
Пан, Слухайце, як спявае Сірынга, Сірынга, Сірынга, Гэта я вам кажу, сама Сірынга, 
Слухайце, як спявае Сірынга, Сірынга, Сірынга, Найлепшы ў свеце барабан”[Бурлак 
2003, с. 24]. 
У пачатку ХХІ стагоддзя “антычны код” беларускай постмадэрністычнай паэзіі 

зазнаў пэўныя змены. Імкненне “ахапіць неахопнае” саступіла месца больш цэласнаму, 
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сінтэычнаму падыходу да складання тэкстаў на аснове антычных матываў. Паэтамі 
пачатку ХХІ стагоддзя кіруюць не асветніцкія мэты і не імкненне прадэманстраваць 
адукаванасць і эрудыцыю. Іх цікавіць непасрэдная праца з топасамі: узнаўленне 
“вечных” сюжэтаў сродкамі сучаснай паэтыкі – поўным спектрам паэтычных формаў 
ад сілаба-тонікі да расхістаных памераў і верлібру. 

Літаратура  
Джэці (Вера Бурлак) За здаровы лад жыцьця. Вершы/ Джэці (Вера Бурлак) – Мн.: І. П.Логвінаў, 

2003. – 102 с. 
Мифы народов мира в 2 т. / редкол.: С.А. Токарев (гл. ред) [и др.]. – М.: Сов. энциклопедия, 1992. – 

Т.2. – 1992. – 719 c. 
Прылуцкі С. Арфэй./ Poetinis Druskininkų ruduo 2006: almanachas. – Vilnius: Vaga, 2006. – 319 с. 
Хадановіч А. From Belarus with love. Збірка поезій./ А. Хадановіч Київ: Факт, 2005 – 144 с. 

Т. Мураўёва (Мінск, Беларусь) 
СІНТАКТЫКА ВОБРАЗАЎ У МАСТАЦКІМ СТЫЛІ  

АЛЕСЯ РАЗАНАВА 
Для паэтычнага тэкста істотным з’ўляецца не толькі якія вобразы раскрываюцца ў 

творы, але і як яны раскрываюцца. Такім чынам, семантычны аналіз заўсёды 
знаходзіцца ў непарыўнай сувязі з сінтактычным. Сінтактыка вобраза прадстаўляе 
сабой сукупнасць сродкаў і прыёмаў, якія выкарыстоўвае аўтар для яго стварэння. Па 
сутнасці, вобраз – гэта форма мыслення ў мастацтве, іншасказальная, метафарычная 
думка, якая раскрывае адну з’яву праз іншую. Арыгінальная сінтактыка прываблівае да 
сябе і чытачоў, і даследчыкаў.  
Творчасць Алеся Разанава, паэта-наватара, з’яўляецца яскравым прыкладам гэтага. 

Яго вершаказы, новая форма ў беларускай паэзіі, вызначаюцца менавіта сваёй 
неардынарнасцю раскрыцця вобраза. Ён прэзентуецца ўжо ў самой назве і, здаецца, 
вырастае не з сэнсу слова, а з яго фанетычнага гучання. Своеасаблівая “гульня слоў”, 
якая па сваёй сутнасці пераўзыходзіць асананс і алітэрацыю і выходзіць на новы 
ўзровень выразнасці, стала візітоўкай Алеся Разанава. Кожны вобраз – гэта, часцей за 
ўсё, канкрэтны прадмет ці паняцце (дуб, горад, лес, пячора, воўк, гузік і г.д.), аднак у 
вершаказе ён набывае максімальна абстрактнае значэнне, для яго парушаюцца звыклыя 
межы часа і прасторы. Сюжэт вершаказаў статычны і, здаецца, недаказаны (але 
завершаны). Вершаказы ўвогуле вылучаюцца лагічнасцю сваёй пабудовы, калі кожная 
“выснова” гарманічна выходзіць з папярэдніх “тэзісаў”, аднак пакідаючы чытам 
шырокі прастор для сатворчасці.  
Фанетычнае гучанне слова з’яўляецца пэўным “стартам”, першай кропкай, з якой і 

пачынаецца раскрыццё сутнасці: 
Лебяда туліцца да людзей, а людзі любяць яе больш за любое іншае зелле, ведаючы: 

дзе лебяда, там смутак не смутак, голад не голад, бяда не бяда. [Разанаў 1999, с. 432] 
Дзверы – перагародка, але “дзіравая”, рубеж – але схільны да “дзезерцірства”, 

забарона – але не зацвярдзелая: раз-пораз яна “рэвізуецца”, і тады замест яе зеўрыць 
прахон. [Разанаў 1999, с. 372] 

Дарога – як рака: разгаліноўваецца на шматлікія прытокі – сцежкі і цячэ паўз 
двары, гарады, агароды, усё закранаючы сабой і ўсё пакідаючы за сабой. [Разанаў 
1999, с. 373] 
Вобразы вершаказаў, якія раскрываюцца праз мноства сваіх магчымых значэнняў, 

рэпрэзентацый, выконваемых функцый, набліжаюцца да канцэптаў. Кожны вершаказ – 
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гэта адзін, максімум два вобразы, аднак у межах гэтага, як і ў семантычным полі 
канцэпта, мы назіраем вялікую колькасць мікравобразаў, вобразаў-знакаў, 
падпарадкаваных агульнай мэце. Вобраз вершаказа з аднаго боку з’яўляецца элементам 
сістэмы (тэкста), а з другога – сам з’яўляецца сістэмай. Уменне адным трапным 
параўнаннем стварыць запамінальны вобраз – гэта, напэўна, сведчанне таленту аўтара. 
Напрыклад, значэнне дуба як сімвала мудрасці (дрэва ведаў) раскрываецца менавіта 
праз мікравобраз – “...пад ім – сівы дзед: вясковы буда” [Разанаў 1999, с. 370] 
Вершаказы “Воўк”, “Певень”, “Месяц”, “Госць”, “Зіма”, “Муха”, “Малако”, “Мёд” і 

інш. выдатна ілюструюць другі сінтактычны прыём – раскрыццё вобраза праз 
фанетычнае гучанне слова на розных мовах. Па сутнасці, асноўны прынцып застаецца 
нязменным, аднак тут у большай ступені заўважаецца вылучэнне мікравобразаў: 

Украінскі мед найлепшая яда і мядзведзю і людзям. 
Рускі мёд насычаны, нібы ёд: ён і пячэ і гоіць. 
Праславянскі medъ адмысловы сродак для медытацыі... 
...Ірландскі mid дае сілу ідалам і розум – людзям. [Разанаў 1999, с. 447] 
Такая сінтактыка вобраза (напрыклад, увядзенне “нацыянальнага” размежавання 

для паняццяў, якія, па сутнасці, яго не маюць) адкрывае шырокі прастор для 
семантычнага аналізу. Цікавы і той факт, што паказ падабенства гучання слова на 
розных мовах сведчыць пра спрадвечнасць, агульначалавечую каштоўнасць згадваемай 
з’явы. 
Вобраз таксама можа раскрывацца праз супрацьпастаўленне (ці, лепш сказаць, праз 

супастаўленне) дзвюх падобных ці матэрыяльна звязаных паміж сабой рэчаў: 
напрыклад, маланка і гром, голад і холад, ключ і замок, аладка і блін. Алесь Разанаў не 
імкнецца сцвердзіць поўную антанімічнасць, ён імкнецца паказаць менавіта гармонію 
супрацьлегласцей, пранікаючы ў саму сутнасць, прыроду з’явы: 

Маланка лёткая, гром грувасткі, маланка маляўнічая, гром красамоўны, маланка – 
змест, гром – форма... 

Маланка жне, гром малоціць, маланка – серп, гром – молат; яны такія розныя, 
такія непадобныя, але іх яднае гармонія. [Разанаў 1999, с. 387] 

Ключ – клічнік, замок – пытальнік, ключ – модус, замок – атрыбут, ключ – учынак, 
замок – з’ява, ключ належыць мужчыне, замок жанчыне, ключ – неба, замок – зямля. 
[Разанаў 1999, с. 444] 

Аладка – на Каляды, блін – на Вялікдзень, аладка – на сняданак, блін – на абед, 
аладка пахкая, блін бліскучы, аладка ладкуецца ў далонь, блін плішчыцца ў жменю; 

але аладка гэткая ж смачная, як і блін, а блін лепіцца з таго ж самага цеста, што 
і аладка. [Разанаў 1999, с. 449] 
Апошні прыклад ілюструе яшчэ адзін сінтактычны прыём стварэння вобразнасці – 

тэорыю абзаца. Яе асноўны сэнс заключаецца ў тым, што абзац прадстаўляе сабой 
адзінае структурна-сэнсавае цэлае кампазіцыйнага ўзроўня, паколькі спалучэнне 
сказаў, якімі заканчваецца адзін абзац і пачынаецца другі, не мае дастаткова выразных 
граматычным межаў. Аднак паміж імі назіраецца пэўны разрыў, пераход думкі. Такім 
чынам абдываецца акцэнтуацыя на пэўныя рысы, важныя моманты, характарыстыкі 
вобраза, прычым сродак акцэнтуалізацыі ўласна сінтактычны. Для стварэння вобраза 
аўтарам, можа ўжывацца мікрасегментацыя тэкста, падзел тэкста на абзацы значна 
меншыя, чым звычайна. У якасці абзаца можа выступаць адзін сказ ці частка сказа, як 
мы і назіралі вышэй. 
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Сінтактыка вобразаў у мастацкім стылі Алеся Разанава вызначаецца сваёй 
неардынарнасцю і, у пэўнай ступені, прадвызначае сатворчасць паэта і чытача. Аднак 
ад апошняга патрабуецца не проста зразумець, а адчуць, уявіць, убачыць сутнасць. 
Кожны вобраз вабіць да сябе сваёй адначасовай прастатой і складанасцю, 
матэрыяльнасцю і абстрактнасцю, актуальнасцю і пазачасавасцю. Алесь Разанаў – 
сапраўдны майстар слова. Яго творчасць – гэта імкненне спасцігнуць свет, імкненне 
зразумець кожны знак адной вялікай сістэмы, гэта гармонія зместу і формы. Творчасць 
Алеся Разанава прасякнута духам сучаснасці і веліччу мінуўшчыны. 

Літаратура 
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П. Навойчык (Мінск, Беларусь) 
ТРАГІЗМ МАЛОЙ ПРОЗЫ В. БЫКАВА КАНЦА ХХ СТ. 

Паводле слушнай заўвагі М. Тычыны, назвы твораў В. Быкава "Жураўліны крык", 
"Мёртвым не баліць", "Абеліск", "Сотнікаў", "Знак бяды" і інш. — гэта "не проста 
назвы, а этапы нашага духоўнага сталення" [Тычына 2005, с. 9]. Эвалюцыя творчасці 
В. Быкава ішла па шляху асэнсавання вайны як трагедыі чалавецтва. Пісьменнік 
валодае выключным майстэрствам у прыватным лёсе "маленькага чалавека" — 
салдата, малодшага афіцэра, партызана адлюстроўваць праблемы агульначалавечыя, 
філасофскія, разважаць над сэнсам быцця, калі трагічныя вузлы жыцця становяцца 
маральным выпрабаваннем галоўных герояў, а іх гібель — не паражэннем, а 
перамогай. 
У 60—70-я гады ХХ ст. вайна ў творах В. Быкава паўстае як абсалютнае зло, 

перамагчы якое асобны "маленькі чалавек" не можа, але мусіць супрацьстаяць яму, каб 
сцвердзіць уласную годнасць. Менавіта таму ў аповесці "Сотнікаў" трагічным 
з'яўляецца вобраз Рыбака, а не Сотнікава. Рыбак вельмі позна зразумеў, што, 
становячыся на бок фашыстаў, ён адразае сабе шлях у сваё ранейшае жыццё. У такой 
сітуацыі натуральна можа пачуваць сябе толькі той, хто свядома стаў на бок зла — 
стаў ЗЛА-чынцам. Быкаў не разглядае жыццё як абсалютную каштоўнасць, якую 
неабходна захаваць любым чынам. Героі яго твораў гінуць не "гераічна", не пафасна, 
таму што ўвага аўтара сфакусіравана не на практычнай выніковасці іх учынкаў 
(здаецца, яна ці не наўмысна заніжана, як, да прыкладу, у аповесці "Дажыць да 
світання"), а на псіхалагічнай, духоўнай матывацыі ўчынку. Ваяваць "маленькаму 
чалавеку" з пануючым злом можна, знішчыць зло немагчыма. Парадаксальна, але тым 
важней наяўнасць такога супраціву, тым больш ён каштоўны, бо не абяцае заступнікам 
дабра ніякіх выгод. Такім чынам, у 60—80-я гады ў творах В. Быкава трагізм развязкі 
меў жыццесцвярджальны пафас: "Героі вайны прымалі абсурд вайны як абсурд жыцця 
і дзейнічалі, ахвяравалі сабой дзеля перамогі над гэтым абсурдам" [Локун 2005, с. 202]. 
У творах В. Быкава 80-х гадоў ХХ ст. пачынае разглядацца як час панавання зла, 

несправядлівасці і даваенны перыяд, сталіншчына. Тое, што прагучала ў "Жураўліным 
крыку" яшчэ як матывацыя паводзін Пшанічнага, у аповесцях "Знак бяды", "У тумане", 
"Сцюжа" і асабліва ў "Аблаве" распрацоўваецца як самастойны тэматычны пласт. 
Калектывізацыя і раскулачванне, барацьба з "ворагамі народа" былі адмысловай 
формай вайны савецкай дзяржавы супраць савецкіх жа грамадзян. Трагізм вобраза 
Хведара Роўбы ("Аблава") ў тым, што яго родны сын, узначаліўшы аблаву, знішчыў у 
душы бацькі ўсякае спадзяванне на перамогу справядлівасці. Аднак гібель Роўбы ў 
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багне — ужо не маральная перамога героя, як у ваенных аповесцях. Хведар не бачыў 
далейшага сэнсу свайго жыцця і выбіраў смерць ад безвыходнасці. 
Менавіта па гэтым шляху — страты героямі твораў сэнсу жыцця — развівалася 

творчасць В. Быкава ў наступнае дзесяцігоддзе. Каб паўней выразіць сваё новае 
разуменне ўзаемастасункаў "маленькі чалавек" — "сусветнае зло", пісьменнік выносіць 
дзеянне за межы другой сусветнай вайны. Змяняецца не толькі змест, але і форма — 
адбываецца зрух у бок малафарматнасці: апавядання, прытчы, алегарычнай казкі. 
Нават сціслая "быкаўская аповесць" становіцца яшчэ больш кароткай ("На Чорных 
лядах", "Пакахай мяне, салдацік" і інш.). 
Трагедыйнае гучанне становіцца ўсеахопным. Так, у ранейшых творах 

увасабленнем зла была вайна, пэўныя з'явы ўнутрыграмадскага жыцця, з якімі можна і 
трэба было змагацца. Цяпер жа ва ўспрыманні герояў зло стала ўсюдыісным, жыццё 
ператварылася ў суцэльны абсурд, супрацьстаяць якому яны не бачаць сэнсу. Калі 
герой апавядання "Сцяна", дзякуючы неймаверным высілкам, неспатольнай празе 
жыцця, робіць лаз скрозь турэмную сцяну, ён трапляе не на волю, а… у другую камеру 
з шыбеніцай. Гэтая метафара прадчуваецца, дамысліваецца ў аповесці "На Чорных 
лядах" — жыццё, гуманна падоранае сябрамі самаму маладому змагару, цалкам 
верагодна апынецца працягам яго пакут. Паводле слушнай заўвагі В. Локун: "Проза 
сярэдзіны і другой паловы 90-х адлюстроўвае абсурд як з'яву ўсепаглынальную і 
непераможную." [Локун 2005, с. 202]. Сапраўды, смерць, гібель героя ў творах 90-х 
перастае быць актам барацьбы і маральнай перамогі над злом, што выразна праявілася 
ў апавяданні "Жоўты пясочак" (1994). 
У нядаўнім мінулым толькі Аўтух зацята імкнуўся ізалявацца ад улады і 

аднавяскоўцаў, якія падпарадкаваліся новым парадкам, весці ўласную гаспадарку. Яго 
паводзіны нагадваюць палкае жаданне Сцепаніды ўзарваць мост, аднак спаліць сябе, як 
гэта зрабіла, зразумеўшы сваю паразу, Сцепаніда, Аўтух не збіраецца. Таму выснова 
В. Локун: "…матыў бунту знікне ў апавяданні "Жоўты пясочак", — цалкам 
абгрунтавана [Локун 2005, с. 202]. 
Адсутнасць пратэсту з боку несправядліва асуджаных адлюстроўвае сутнасць 

быкаўскага трагізму. У апошняй сваёй дарозе да месца расстрэлу з усіх толькі 
крымінальнік Зайкоўскі, які не мае ілюзій адносна гуманнасці ўлады, адмаўляецца 
выцягваць машыну з гразі. Астатнія ж пакорліва выконваюць загад кáта-нкусаўца 
Косцікава. Іх гібель не абумоўлена маральным ці фізічным супрацівам гвалту, 
сцвярджэннем якойсьці ідэі. Гэта паслухмянае выкананне савецкімі грамадзянамі 
свайго грамадзянскага абавязку — іх аб'явілі "ворагамі народу", і хаця яны не згодныя, 
яны падпарадкоўваюцца без усялякага памкнення ўратавацца. Нават перадсмяротнае 
жаданне Сурвілы легчы ў асобную яму, яго кароткі адчайны маналог — не супраціў 
несправядлівасці, а крыўда, роспачная канвульсія духу. Каб бунтаваць, трэба 
ўсведамляць, што ўлада не памылілася, ўраўняўшы ў перадсмяротнай шарэнзе і 
крымінальніка, і паэта, і хлебароба, і рабочага, што для карных органаў зусім абыякава, 
хто трапіў у іх рукі: шчыры камуніст Шастак, несвядомы беларускі паэт Гром ці 
злодзей Зайкоўскі. "Час настаў, відаць, зусім непрыдатны ні для тых, ні для іншых", — 
слушна заўважае Валер'янаў, але таксама цярпліва пераносіць усе здзекі лёсу. 
Пісьменнік нібыта наўмысна падкрэслівае будзённасць расстрэлу: "Здаецца, 
нескладаная работа, але штодня адно й тое ж. Вязуць і вязуць, нібы баранаў, калі таму 
будзе канец?" — стомлена разважае Косцікаў. Згадка пра паслухмяных "баранаў" 
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невыпадковая — гэта выразны намёк на біблейскіх ахвярных ягнят, якіх забівалі на 
адкупленне грахоў чалавека перад Богам. Толькі, як у Новым запавеце, сусветнае зло 
патрабуе найвышэйшай ахвяры — чалавечай. 
Т. ч., пакорлівасць і пакутнасць — вось тыя рысы, якія з'яўляюцца вызначаюць 

прозу В. Быкава канца ХХ ст. Увогуле ж, героі-пакутнікі — не новыя тыпы ў 
беларускай літаратуры. Яшчэ ў нашаніўскі перыяд беларускі чытач звык да вобраза 
мужыка, несправядліва скрыўджанага лёсам. Гэты вобраз без асаблівых змен 
"вандраваў" з твора ў твор і малавядомых аўтараў, і нават класікаў, а пазней быў 
таленавіта ўвасоблены М. Гарэцкім у вобразе Хомкі ("Ціхая плынь"). У ім лёгка 
пазнаецца біблейскі матыў "беднага Лазара". Аднак, калі ў творах нашаніўскіх аўтараў 
трагізм жыцця мужыка-беларуса выяўляўся ў сацыяльнай, нацыянальнай 
абяздоленасці, то ў творах В. Быкава 90-х трагізм заключаецца ў тым, што людзі 
страцілі жаданне жыць, зняверыліся, а забойства людзей стала клопатнай будзённай 
"работай". 
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П. Навуменка (Мінск, Беларусь) 
МАЛАЯ ПРОЗА “УЗВЫШША” I ЯЕ ЗНАЧЭННЕ Ў ФАРМIРАВАННI 

АЙЧЫННАЙ ПРАЗАIЧНАЙ ТРАДЫЦЫI 
Даследчыкi эвалюцыi жанраў у сучасным лiтаратуразнаўстве нiколi не разглядаюць 

празаiчныя жанры паасобку. Гэта справядлiва: у сучаснай лiтаратуры жанравыя межы 
рухомыя i размытыя; некаторыя навукоўцы ўвогуле абыходзяцца без азначэння 
«апавяданне», залучаючы пад тэрмiн «a story» агулам i апавяданне, i навелу, i аповесць, 
не вельмi акцэнтуючы, такiм чынам, увагу на «маласцi» жанравай формы. Затое вельмi 
часта засяроджваюць увагу на iншым: малая проза ў лiтаратуры выконвае вельмi 
важныя функцыi, стан яе сведчыць пра агульную сiтуацыю ў лiтаратуры, з’яўляецца 
iндыкатарам пэўнага этапу, перыяду, нават лiтаратурнай эпохi. Апавяданне ў любой 
сiстэме нацыянальнай прозы першым пройдзе па цалiку сучаснасцi, зафiксуе адметныя 
рысы часу, абазначыць вехамi шлях для «цяжкой прозы», адлюструе ўзровень 
мастацкага мыслення i глыбiню зроку не асобнага празаiка, а ўсёй лiтаратуры.  

«Актывiзацыя» апавядання заўсёды была «артпадрыхтоўкай» перад наступам 
вялiкiх празаiчных форм, прадвеснiкам таго, што лiтаратура набрала «крытычную 
масу», энергiю для аповесцi i рамана, як справядлiва i тое, што здрабненне навелiстыкi, 
нявызначанасць крытэрыяў мастацкай якасцi, спаўзанне ў «экзатычную» тэматыку i 
эксперыментатарства ў галiне формы для новай i навейшай беларускай лiтаратуры 
сведчыла пра яе мякка кажучы крызiсны стан. 
На працягу ХХ стагоддзя малая проза Беларусi перажыла не так ужо i шмат 

перыядаў ажыўлення. Гэта – 2-я палова «нашанiўства» (10-я гады ХХ ст.), гэта, 
безумоўна, канец 50-х—60-я з iнерцыяй у 70-я. Але найбольш ярка i перспектыўна 
апавяданне разгарнулася як цэласная сiстэма ў 20-я гады, i самым адметнай старонкай 
у гэтай сiстэме стала менавiта ўзвышэнскае апавяданне. 
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Але зараджэнне ўзвышэнскага апавядання прыпадае на тыя гады, калi нiякага 
«Узвышша» не было нават у праекце. У навелiстыцы таго ж К.Чорнага, К.Крапiвы, 
А.Мрыя ўжо з 1923–24 гг. блiскаюць жывыя агеньчыкi мастацкiх знаходак, жывых , а 
не хадульна-iдэйных тыпаў, трапных дэталяў, жыццёвых калiзiй. Толькi ў будучых 
узвышэнцаў? Не, не толькi. Хросны бацька ўзвышэнскай навелiстыкi – Я.Колас, ягоная 
малая проза ў пачатку20-х—маяк для таленавiтай часткi новай генерацыi пiсьменнiкаў, 
што заблудзiлi ў iдэйна-фармалiстычным маладнякоўскiм тумане, у тым лiку i для тых, 
хто ва «Узвышша» не пайшоў ( скажам, для М.Зарэцкага ). Але эпiцэнтрам мастацкiх 
пошукаў стала ўсё ж узвышэнскае апавяданне, яно ж мае i пэўныя тыпалагiчныя рысы, 
што дазваляюць аб’яднаць неаднародны пласт навелiстыкi пад такiм азначэннем. 
Гэта, дарэчы, наводзiць на роздум аб iснуючым навуковым падыходзе да вывучэння 

феномена «Узвышша». Ягоная гiсторыя ў нашай навуцы пачынаецца з артыкула 
А.Бабарэкi «З далiн на ўзвышшы», з камунiката, змешчанага ў №1 за 1927 г., з 
манiфестаў, аквiтызму, заяў аб мастацкiх арыенцiрах, але толькi не з лiтаратуры i 
ўнутраных працэсаў у ёй. Але,магчыма, спачатку будучыя ўзвышэнцы напрацавалi 
пэўную мастацкую практыку, а потым ужо аб’ядналiся, падганяючы камунiкаты пад 
жывую лiтаратуру, а не наадварот? 
Што дазваляе нам гаварыць пра навелiстыку колькасна невялiкай группы 

пiсьменнiкаў, што праiснавала лiчаныя гады, як пра найбольшы ўсплёск «малой 
прозы» за ўсю айчынную лiтаратурную гiсторыю, пра тыпалагiчнае адзiнства 
ўзвышэнскага апавядання i канцэнтрацыю ў iм мастацкiх пошукаў для прарыву ў 
вялiкiя празаiчныя формы? Перш за ўсё адзiнства мастацкiх крытэрыяў, як знешнiх, 
што тычацца формы, так i ўнутраных: мастацкай канцэпцыi, героя, iдэi. 
Маладнякоўскае апавяданне, якое храналагiчна папярэднiчала ўзвышэнскаму i 

судакраналася з iм, таксама мае рысы праграмнасцi. Але не лiтаратурнай па сваёй 
сутнасцi, а iдэалагiчнай – яно цалкам сканцэнтравана на вiртуальным, як сказалi б 
сёння, пошуку новага ў чалавеку i жыццi. Паварот на 180 градусаў ад гэтай праграмы, 
падкрэсленая арыентацыя на жыццёвую рэальнасць i быў пачаткам узвышэнскага 
апавядання ў маладнякоўскай лiтаратуры. 
Азначае гэта, што мы маем справу з лiтаратурным «фотакапiраваннем» рэчаiснасцi, 

своеасаблiвым мастацкiм летапiсаннем? Зусiм не. Безумоўна, адной з важных рысаў 
узвышэнскага апавядання стане знешняя непрэтэнцыёзнасць формы, яно iмкнецца да 
класiчнай прастаты i стройнасцi ( некаторая своеасаблiвасць калюгавых апавяданняў 
тлумачылася зноў жа адметнасцю мастацкiх задач ). Канкрэтыка эстэтычных задач 
зрабiла непатрэбным усялякае мастацкае штукарства. Адбiлася «змена вехаў» i на 
жанравай спецыфiцы: апавяданне ўзвышша прадстаўлена фактычна ў трох 
«раздзелах»: сацыяльна-бытавое, сацыяльна-псiхалагiчнае i сатырычнае. Cюжэтнасць, 
не кажучы ўжо пра прыгоднiцкi элемент, для ўзвышэнскага апавядання з’ява 
другасная. 
Зусiм не выпадкова менавiта гэтыя мастацкiя асаблiвасцi малой узвышэнскай прозы 

праз некалькi гадоў стануць падставай для абвiнавачванняў у «буржуазным 
нацыяналiзме», якiя потым, на працягу дзесяцiгоддзяў, пяройдуць у нiбыта «чыста 
лiтаратурную» кампанiю барацьбы з бытавiзмам. Але М.Шолахаў, аўтар вяршыннага 
рамана савецкай лiтаратуры, заўсёды падкрэслiваў, што для яго быць бытапiсальнiкам 
– гэта ганарова. Ды толькi Шолахаў у лiтаратуры меў асаблiвы статус, а той, хто яго не 
меў, як А.Кулакоўскi цi Я.Брыль у першыя пасляваенныя гады, будуць жорстка 
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лупцавацца крытыкай за колькi дэталяў жывога побыту вёскi, што не адпавядалi 
вобразу «краiны ўсеагульнага шчасця». 
Адлюстраванне рэальнага побыту i нораваў, сутнасцi сацыяльных, грамадскiх, 

чалавечых узаемаадносiн ва «узвышэнскiм» апавяданнi дазваляла маладым празаiкам 
рэалiзаваць адразу некалькi глабальных лiтаратурных задач. Па першае, гэта 
страхавала iх ад спаўзання ў фантазii на тэму недалёкага ўсталяваня iстотна новых, 
дасканалых, рэвалюцыйных варункаў жыцця, больш таго, прымушала задумацца – цi 
вядзе ход грамадскiх працэсаў да чаго-небудзь добрага ўвогуле? Па-другое, уважлiвае 
адлюстраванне жыцця i праз сацыяльна-бытавую прозу, i праз сатыру дазволiлi 
ўзвышэнцам выпрацаваць так неабходныя для прозы i асаблiва раманiстыкi крытэрыi: 
хто ёсць хто ў рэальным жыццi, якая перспектыва ў пэўных грамадскiх слаёў i груп, на 
што можа абаперцiся Беларусь, пiшучы ў 20-я з чыстага лiста сваю новую гiсторыю? I, 
нарэшце, уласна лiтаратурны, але цi не першасны ў творчым плане аспект: гэта 
адкрывала шлях у твор паэтычнай стыхii народных узаемаадносiн, традыцый, звычак, 
усяго ладу народнага жыцця, жывому бляску мовы: усяму таму, што новы час абвясцiў 
аджылым i варожым. 
Недарэмна «пралетарская навамова» (New Speak паводле Дж. Оруэлла) у прозе 

ўзвышэнцаў катэгорыя, вартая хiба iронii. Яна вiдавочна супрацьпастаўленая стыхii 
мовы народнай, як i мове беларускай – увогуле. Недарэмна Л.Калюга будзе ўводзiць у 
сваё апавяданне героя падкрэслена нефункцыянальнага, без кроплi грамадзянскай 
мэтанакiраванасцi i карыснасцi («Лук’ян – кааперацiўскi сабака»), але такога жывога, 
каларытнага i самакаштоўнага. 
Малая проза «Узвышша», такiм чынам, намецiла найбольш перспектыўны шлях 

развiцця прозы 20-х i несумяшчальнасць яе эстэтыкi з афiцыяльнай iдэалагiчнай 
эстэтыкай «рэвалюцыйнай эпохi», што i засведчылi 30-я гады. 

У. Навумовіч (Мінск, Беларусь) 
ЭВАЛЮЦЫЯ БЕЛАРУСКАЙ АПОВЕСЦІ XX СТАГОДДЗЯ:  
ЭТАПЫ СТАНАЎЛЕННЯ І ГАЛОЎНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ 

Беларуская аповесць XX ст. у многім адлюстроўвала агульныя працэсы, акія 
адбываліся ў мастацкай прозе на працягу многіх і многіх дзесяцігоддзяў. Аповесць 
адыграла значную ролю ў развіцці і станаўленні беларускай літаратуры ў цэлым, у яе 
жанрава-стылевым узбагачэнні. Эвалюцыйныя пераўтварэнні ў беларускай аповесці 
найбольш заўважны, яны даволі характэрныя і тыповыя, з асаблівай дакладнасцю 
перадаюць перапетыі эстытычнага станаўлення творчай індывідуальнасці пісьменніка. 
Так падыход да жанрава-выяўленчай характарыстыкі беларускай аповесці дазваляе 
гаварыць аб пэўным яе феноме ў беларускай літаратуры, адметнасці, выключнасці яе 
ролі і вялікім значэнні ў выяўленні творчай індывідуальнасці мастакоў слова, у 
напаўненні разнастайным ідэйна-мастацкім зместам і дынамікай жанравых форм 
жывога літаратурнага працэса. Аднак доўгі час вывучэнне беларускай аповесці як 
жанрава-выяўленчага феномена амаль зусім адсутнічала. Не шанцавала жанру аповесці 
і ў літаратурна-мастацкай крытыцы, менавіты як фенаменалогіі жанра, як адпаведнай 
ідэйна-мастацкай і стылёва-адметнай структуры. Пры тым само існаванне аповесці як 
адной з эстэтычных форм спасціжэння жывой паўсядзённай рэчаіснасці ніколі не 
адмаўлялася. Але спецыфіка светабачання, эстэтыка, адметнасць структуралістычнага 
ўспрыняцця заставаліся ўбаку. 
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Аповесць сінтэзуе шматлікія прыкметы прозы: будзеннасць існавання і сімволіку 
іншасказання, драматызм сітуацыі і псіхалагізм паводзін, нечаканасць змен і паваротаў 
у лёсах, у якіх, як сонца ў кроплі вады, адбіваюцца гістарычныя лёсы народа, краіны. 
Аповесць – жывое сведчанне часу, факт гісторыі чалавека і чалавецтва. Зрухі ў 
свядомасці часамі яшчэ не зусім усведамляюцца самімі героямі, але менавіта ў 
аповесці вельмі часта ўжо гучаць мастацкія абагульненні, дасягаецца канцэнтрацыя 
філасофскага і маральнага зместу. 
Развіццё беларускай аповесці XX стагоддзя звязаны, найперш, з іменамі Я.Коласа, 

М.Гарэцкага, В. Ластоўскага, З.Бядулі. Былі закладзены трывалыя рэалістычныя 
традыцыі. 
Раннія беларускія аповесці вылучаліся жыццёвай канкрэтыкай, псіхалагізмам, 

праўдзівасцю характараў, яснасцю думкі і пачуцця, стылёвай аднароднасцю.  
У далейшым класічныя рэалістычныя традыцыі і ў жанры аповесці, як, зрэшты, і 

апавядання (раман толькі зараджаўся ў беларускай прозе), адыйшлі на другі план, іх 
проста не заўважалі маладыя творцы. Беларуская аповесць пачынала свае развіцце 
нанава, “з нуля”. Нацыянальныя культурныя традыцыі ў беларускіх аповесцях 
ігнараваліся. На першы план выходзіла сімволіка – абагуленае мастацтва. Першае 
дзесяцігоддзе XX стагоддзя характарызавалася эклектычнасцю літаратурнага развіцця, 
разнастайнасцю літаратурных рухаў, груповак, вялікай колькасцю самых 
неверагодных эстэтычных маніфестаў, мазаічнасцю стыля. За прозай таго перыяду 
трывала замацавалася назва арнаментальнай. Кожны мастацкі твор у той час 
утрымліваў у спецыфічнай роўнавазе адзнакі самых розных стыляў. Стылевыя 
дамінанты перапляталіся, ствараючы своеасаблівы арнамент. 
У бурлівай плыні пераўтварэння рэчаіснасці нараджаліся і новыя стылі: фраза 

рубленая перамяжоўвалася з казачным біблейскім зачынам, незавершаныя думкі з 
частымі шматкроп’ямі павінны былі стварыць глыбіню падтэксту. 
У 30-ыя гады беларуская літаратура становіцца нібыта вуліцай з аднабаковым 

рухам. У творах пераважаў пафас будаўніцтва новага жыцця. Паэты і празаікі едуць на 
пярэдні край змагання “за вугаль, за нафту, за свежы хлеб, “за кожны гектар на 
балоце”[С.Дарожны, 1929, с.7] 
Гэта была вытворчая літаратура. Зяўляюцца аповесці П.Броўкі “Каландры”, якую 

паэт прывёз з Добрушскай папяровай фабрыкі “Герой працы”. 
Можна з упэўненасцю сцвярджаць, што беларуская аповесць як цэласная жанрава-

выяўленчая структура цалкам сфарміравалася ў беларускай літаратуры яшчэ да другой 
сусветнай вайны. 
Літаратура перыяду Вялікай Айчыннай вайны цалкам гераічнага зместу. Варта 

вылучыць аповесць К.Чарнага “Скіп’еўскі лес”(1941-194), над якой класік беларускай 
прозы працаваў усе гады вайны. У 1945 годзе з’яўляецца ў свет аповесць І.Шамякіна 
“Помста”. 
Рубеж 50-х гадоў – праяўленне палярных крайнасцей, адчайныя намаганні асобных 

аўтараў супрацьстаяць “бесканфліктнасці” у прозе, пераадолець яе. Аповесці насілі 
выразны кнсерватыўны характар. 
У 60-ыя гады ў беларускай літаратуры “жыццё нібыта загаварыла само.” З’яўляецца 

спавядальная аповесць. У гэтым жанры працавалі М.Стральцоў, Ул. Караткевіч, 
Б.Сачанка, І.Чыгрынаў, В.Адамчык, Я.Сіпакоў, І.Пташнікаў, І.Навуменка, А.Кудраввец 
і інш. 
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Але не паспеўшы, як след, “паспавядацца”, “выгаварыцца”, на старонках шматлікіх 
аповесцяў ізноў “вярнулася” вытворчая тэматыка. 
Так з’явілася, канстатуючая літаратура. Для яе ўзнікнення былі свае аб’ектыўныя 

прычыны. Канец 60-х і пачатак 70-х гг. характэрныя паваротам да асэнсавання ў прозе 
вынікаў навукова-тэхнічнай рэвалюцыі (НТР) і яе ўплываў на чалавека. На першы план 
вылучаюцца вытворчыя праблемы. 

“Вяртанне з небыцця” слынных імёнаў, матэрыялаў айчыннай гісторыі адбывалася 
асабліва інтэнсіўна ў аповесці, якая дзеля гэтых задач з’яўлялася вельмі прыдатнай. 
Дастаткова прыгадаць аповесці У.Караткевіча “Сівая легенда” (1961), “Цыганскі 
кароль” (1961), “Ладдзя роспачы” (1968), “У снягах драмае вясна” (1989). 
Змена парадыгм у развіцці беларускай аповесці у другой палове 70-х гадоў XX 

стагоддзя відавочная. Адчуваўся паварот да інтэлектуалізацыі аповесці. Гэта проза 
думак, проза ідэй. Рацыянальны пачатак пераважаў над эмацыянальным захапленнем 
светам. У літаратуры большала інтэлектуальная (мыслярская) аснова твораў, 
нязмушана адчуваўся паварот да аналітыкі, да змены не толькі інструментарыя ў прозе, 
але і гучання, яе самой. 
Стала зразумелым, што мастак слова, калі ён ідзе ад жыцця, ад уласна перажытага 

вопыту, а не ад схемы, не ад зараней прадуманых сілагізмаў, дык такі творца 
абавязкова прыходзіць да аналітычна-канцэптуальнага раскрыцця мадэлі свету і 
чалавека ў змене дзён, эпох, фармацый. 
У гісторыі развіцця беларускай аповесці XX гадоў у сярэдзіне 80 –х і пачатку 90-х 

адбываўся паварот да філасофска-канцэптуальнага раскрыцця чалавека і свету. 
Аповесці В.Быкава набылі сімвалічны сэнс, станавіліся сваеасаблівымі жыцейскімі 

прытчамі “ад Быкава”. “Жураўліны крык” (1960), “Трэцяя ракета” (1962), “Альпійская 
балада” (1964), “Адна ноч” (1965), “Пастка” (1965) – раскрывалі ўжо не толькі 
чалавека і абставіны на вайне, але паказвалі “работніка” на фронце, ставячы асобу 
перад прыняццем важнейшых лёсавызначальных рашэнняў. Васіль Быкаў узняў 
беларускую аповесць на новую вышыню ідэйна-эстэтычнай дасканаласці. 
Зусім невыпадкова, што менавіта ў жанры аповесці мастакі слова прыйшлі да 

адточаных аксіяматычных жыццёвых “формул”, якія раскрывалі агульначалавечае ў 
чалавеку, нацыянальнае ў глабальным свеце сярод “племя зямлян” (А.Адамовіч), 
асабістае ў грамадсказначымым. 
Беларуская аповесць, як і літаратура ў цэлым, падрыхтоўвала змены ў грамадскім, 

палітычным, эканамічным жыцці, якія адбываліся ў канцы XX стагоддзя на Беларусі. 
Шляхі беларускай аповесці – гэта шляхі да чалавека, шляхі ад чалавека да чалавека. 
Заўсёды ў аснове руху літаратурнага развіцця жанру аповесці знаходзіўся чалавек. 

А. Сабуць (Гродна, Беларусь) 
КУПАЛАВА СПАДЧЫНА Ў МАСТАЦКАЙ IНТЭРПРЭТАЦЫI 

ПОСТМАДЭРНОВАЙ ПАЭЗII 
Адзін пяе, другі – сапе –  
Працуюць творчыя натуры 
Не для культуры, для сябе, 
Але ж выходзіць для культуры, −  
       ... 
Няўжо й Купала, як і мы, 
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Таксама не дзеля культуры?.. [Дранько-Майсюк 
Л. 1990, с.113] 

У беларускай літаратуры адраджэнскі феномен як на пачатку ХХ, так і напрыканцы 
ХХ-пач.ХХI-га стагоддзяў выступае як мастацка-эстэтычная дамінанта. Разгадкі 
прычын нацыянальных «крыўд і бед» ахутаны таямнічым арэолам міфалагемы 
«забранага краю». Паэтычная міфатворчасць Я.Купалы ўтварыла тое сілавое поле, у 
абсягу якога знаходзіцца і сённяшняя постмадэрновая паэзія. Дакладней, больш 
слушна будзе весці размову пра постмадэрновую сітуацыю, ці сітуацыю 
постмадэрнізму ў беларускай паэзіі. Дарэчы, постмадэрновая свядомасць мае пэўныя 
абмежаванні: гэта свядомасць толькі пэўных творцаў з пэўнымі перакананнямі. Ёсць у 
гэтай прасторы і свой філосаф-тэарэтык, якога ж і «няма», ды й у друку з’явілася нават 
свая абрэвіятура ПМ. Заявіла пра сябе адпаведнае літаратуразнаўства, якое аналізуе 
творы праз пошук цытат (А.Жалкоўскі, М.Ямпольскі). 
Так, без свабоды няма сапраўднага мастацтва. Насамрэч, вымушаная эміграцыя — 

найвялікшая кара-трагедыя для творцы, на якую ён бывае несправядліва асуджаны. У 
Я.Купалы — унутраная т.зв. «аграбленая» эміграцыя. Цана якой — «забраны край». У 
збалелага Купалы-паэта, які накладваў на сябе рукі, каб яшчэ выжыць, — палёт у 
раздвоенасці (у снах і на яве, з «яснай явы» — у «ночнае царства», палёт ад «родных 
ніў» у бязмежнасць): «Мне бацькаўшчынай цэлы свет, / Ад родных ніў я адвярнуўся... / 
Адно... не збыў яшчэ ўсіх бед: / Мне сняцца сны аб Беларусі!» [Купала 1993, с.163]. 
Скрушна-таямнічым бачыцца Купалаў астатні, завяршальны палёт у вечную немату, 
калі балеснай бядой на яве і ў снах была Беларусь. Бо маліць за незнарок учынены 
грэх, на які зблудзіўся, — ці не ёсць найбольшае пакаранне?.. Купала стаў «казённым» 
песняром. Ці было, аднак, гэта здрадай, калі была вера? Купала ў адначассі дэклараваў: 
«У народ і край свой толькі веру // І веру ў самаго сябе» [Купала 1993, с.43]. У вершы 
«Паўстань...» паэт не бачыць у сваім народзе ні прарока, ні ваяра, ні Уладара, каб 
«адбудаваць свой збураны пасад» [Купала 1993, с.303]. Таму, відаць, невыпадкова ў 
творчасці Я.Купалы заяўляюць пра сябе такія паняцці, як «паэт і чэрнь», «паэт і 
натоўп», на што ў свой час літаратуразнаўства справядліва звярнула ўвагу. Зразумела, 
народны дух увасабляецца ў паэтавым уяўленні ў іншасвеце: гэта купалавы цьмяныя, 
таямнічыя «нешта», «патаемнае», «яно», «безназоўнае». Эвалюцыю купалавага 
паэтычнага мыслення (і самога жыццёвага шляху паэта) досыць арыгінальна падаў 
дасведчаны купалазнаўца П.Васючэнка праз наступныя сімвалічныя мадэлі: шлях–
кола–прарыў кола–разлад–палёт [Васючэнка 2004, с.47-112]. Вядома, што тагачасныя 
творы Купалы як народнага паэта – па-за эстэтычнай крытыкай. Велічны рамантызм 
Купалы-лірыка быў цалкам выветраны, абездухоўлены. Ды й сам Купала разумеў 
мастацкую пустэчу сваіх «вершанятаў» (А.Лойка), называючы іх дрындушкамі. Услед 
за купалавым «А суд гісторыі цяжкі!» час даказаў неаспрэчнасць ісціны 
луцкевічаўскай характарыстыкі Янкі Купалы як прарока Адраджэння. 
Неўтаймоўная бунтарская прырода купалавага мыслення падкрэслівала 

абсурднасць і драматызм быцця, пачуццё адзіноты ў змаганні за «долю людскую» ... І ці 
не ягоная яснабачная вера ў Праведнасць лучыць сённяшніх наступнікаў са 
светаглядам задумнага Мысляра. Аднак хто яны, «найноўшыя» купалавы наступнікі? 
Разважаючы пра дыскурс беларускага літаратурнага авангарду, яго росквіт і заняпад, 
малады даследчык тэорыі інтэрпрэтацыі, філасофіі мастацтва Макс Шчур называе 
беларускі авангард нічым іншым, як «працай над памылкамі беларускай савецкай 
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літаратуры» [Шчур 2003, с.439]. Паэты «маладой хвалі» мадэлююць свой творчы 
імідж. Iм сімпатычны чэхаўскі запавет адносна таго, што грамадзянскі абавязак 
літаратара – быць не лекарам, а болем грамадства. Таму так смела і няўрымсліва 
спяшаюцца яны «паліць», «сплёўваць», нарэшце — «узарваць» «маленькую 
літаратурную бомбачку!» [Вішнёў 2001, с.47]. Адной такой «маленькай літаратурнай 
бомбачкай» і сталася купалава спадчына. 
Скажам адразу, дзяшовая спекуляцыя на купалавым аўтарытыце – сведчанне 

хворай рэфлексійнай нацыянальнай свядомасці постмадэрновай паэзіі. Культавае для 
беларускай літаратуры класічнае купалаўскае «А хто там ідзе?», або інакш «Хто 
мы?» (як трапна заўважыў С.Мінскевіч) само сабой пераўтварылася ў «Вось мы!» 
[Голем 2006, с.319], маючы на ўвазе, што «мы» — гэта аніякія не тутэйшыя, а менавіта 
творцы. Гэтая сентэнцыя «Вось мы!» (чытай: творцы – толькі мы) запаланіла дзялянку 
«найноўшых», якія «загуляліся» дарэшты. 
Так, верш аднаго з самых «змрочных» постмадэрністаў I.Сідарука «А хто там ня 

йдзе?» з прыпісаным псеўданімам (Не-Купала) ёсць свядомая правакацыя, дзе 
падменьваецца не толькі аўтарства, але і сама ідэя шэдэўра: «ня йдуць» толькі 
беларусы. Бо найбольш вабная моц купалавага верша, што ўтрымлівае генетычны код 
беларускага народа, — менавіта ў другім радку першай страфы. Тут Купала бачыў 
годных «людзьмі звацца» беларусаў у «агромністай грамадзе» сярод іншых народаў, 
на «пачэсным пасадзе». Таму гэткая сусветная цікавасць да купалавага шэдэўра, які 
спадаром Сідаруком проста-такі зганьбаваны праз «нейкага смердзюка у калясцы», 
«паненку ці бабцю з касою», «дурку, ачмурку, аблуду»...[Сідарук 1994, с.13-14]. 
Рэтрансляцыя фіналу верша, зведзеная ў НIШТО. Не назавеш ачышчальнай тэрапіяй да 
згаданага купалавага верша і гуменюкоўскіх «слімакоў у драных ботах!» на запытанне 
«...ты гаворыш, а хто там ідзе?» [Гумянюк 1994, с.12], і парадыйную цытацыю Джэці 
«быць безыменнай малпай» [Джэці 2003, с.39] у сугалоссе класічнаму «людзьмі 
звацца». Што да апошняй, постмадэрновыя «сцёбы» Джэці самаіранічна то 
«размазваюць па сьцяне» Купалу (в.«Янку Купалу»), то «абуджаюць...этруску», калі 
«сьняцца сны па-беларуску» (в.«Сны па-беларуску»). 
Саркастычнай з’едлівасцю напоўнена цытацыя метрарытмічнага наследавання 

Купалу «Ту-ды сю-ды – тыды...» У.Гарачкі. Так праз паліндромныя каламбуры Купала 
пераўвасобіўся ў Тыкдыкскага каня з вядомага анекдота: «ты-ды-ты-ды-ды-ты, / Ды і я 
– ты-ды-ды. / Я ды ты, ты ды я, / Ты ды я, я ды ты» [Гарачка 2004, с.21]. Ці не выглядае 
гэта перасмешніцтвам з «няроўнага» Купалы: пра т.зв. «няроўнасць» Купалы хадзіла ў 
народзе эпіграмка «Янка Купала піша як папала». Не выключэнне тут і 
рытмадынамічны ўяўны купалаўскі шабаш відмаў, зданяў. 

«Часава-прасторавыя кактэйлі» (выраз С.Балахонава) паэта, барда і перакладчыка 
А.Хадановіча нясцерпна разбураюць усялякія стэрэатыпы. Той, хто «піша для 
адукаваных вар’ятаў», для каго Верлен «задурнаваты», хто абышоўся без 
беларускамоўных літаратурных куміраў, пры ўсім сваім іранічным аптымізме ўсё ж 
«перайначыў» беларускага класіка. У сваёй інтэртэкстуальнай паэзіі гэты «прарок 
беларускіх пакемонаў» (Дз.Серабракоў) зашмат накаламбурыў, сумясціў аб’екты, 
злакалізаваныя ў рэальным і віртуальным светах: гэта палёт хлопчыка-копчыка і 
пралёт генія ў гатэлі («Хлопчык і копчык»), гэта паходня «па кастрышчах па 
касьцёлах па касьцях» тых, «хто ідзе» («дэжа вю»), гэта блуканне шчасця «паміж 
пустак і балот балот балот» («Сто дваццаць год Садому») [Хадановіч 2004, с.28, 90, 
91]. Праўда, творчая самасць Хадановіча сілкуецца веданнем правілаў гульні (пры 
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мінімуме перакананняў) і міфічных рэаліяў. Насамрэч, згаданы вышэй палёт над 
безданню абарочваецца для купалавых герояў і для самога ж Купалы падзеннем (у 
прамым і пераносным сэнсах). Нездарма ж маленькі хлопчык (в. «Хлопчык і лётчык») 
хацеў паляцець туды, дзе «іншы парадак і лад». Зусім як аўтар. Тым часам «шызалянт» 
Хадановіч «бамбіць» «несмяротную лірыку» сваім жартам, які «не дагнаць, не спыніць, 
не стрымаць без паўлітра» [Хадановіч 2004, с.86]. Фінальнае вышуканства ёсць 
«вялікім паэтычным сметнікам» (В.Трэнас). 
Так, для «найноўшых» відовішчы нацыянальнага апакаліпсісу выглядаюць зусім 

звыклымі рэчамі. Грубая інтэрпрэтацыя Купалавага слова як знешняй атрыбутыкі 
становіцца разменнай манетай, рэкламным ролікам, урэшце, — фактам масавай 
культуры. Што прынеслі бумбамлітаўцы літаратуры чарговы раз? Як трапна акрэсліць 
у сваім аўтарскім жанры пятрогліфу непадробны П.Васючэнка, «аскепкі патрушчаных 
статуй Глебкі або Броўкі, пілавінне друкарскага станка Скарыны, расчлянёны труп 
купалаўскага гімну «А хто там ідзе?» ...» [Васючэнка 2003, с.122]. 
Такім чынам, прычыны звароту постмадэрновых творцаў да купалавай спадчыны 

як аб’екту інтэрпрэтацыі наступныя: 1) універсалізм творчасці Купалы як Прарока; 2) 
недахоп факталогіі або, наадварот, панаванне шматварыянтных міфаў пра купалава 
унутранае досыць таямнічае духоўнае жыццё, што і служыць асновай для 
зласнаваценькай і «бязвіннай» шматслойнай інтэрпрэтацыі; 3) разнастайнасць прыёмаў 
пісьма (асацыятыўнасць, недамоўленасць, цьмянасць). Так ці інакш няўдзячная 
інтэрпрэтацыя схематызуе, сацыялагізуе народнасць Купалы. Больш за тое, прызнаем, 
што неасэнсаванае прачытанне купалавай спадчыны правакуе маладых паэтаў не да 
гульні па правілах як мастацкаму прыёму, а да ўсведамлення амаль што беспрасветнай 
мінорнасці, одумнай людской адчужанасці, нават суіцыдальных комплексаў, якія 
наўрад ці «расчаруюць» гэты «забраны край». 
У Купалы – смех скрозь слёзы. 
У постмадэрністаў – слёзы скрозь смех. У такім разе, хто ж смяецца апошнім? Хіба 

найноўшыя — з таго, што «беларусы ж нічога не маюць» (бо і постмадэрнізм іх 
«проста здох» (С.Мінскевіч), «крыху памёр» (Ю.Пацюпа)), або з таго, што «беларусы 
ж нікога не маюць»: ні свайго філосафа Акудовіча, якога «няма», ні свайго непачутага 
Прарока-Купалу. Насамрэч, ці ўжо так і «ўратуюць свет», ці запануе «здаровы лад 
жыцця», калі, па-Джэці, «Далоў эстэтыкаў! Свабоду графаманам! / Яны адзіныя, хто 
духам шчэ ня спіць» [Джэці 2003, с.6]. Перафразуючы Юліуса Фучыка, гэта ўжо будзе 
рэпартаж з пятлёй на шыі. На шыі беларускай літаратуры. Ці пра такую Беларусь 
марыў-сніў Прарок-Купала? 
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А. Шышко (Мінск, Беларусь) 
ДРАМАТУРГІЯ МАКСІМА ГАРЭЦКАГА 

ЯК МАСТАЦКАЯ АЛЬТЭРНАТЫВА ПРОЗЕ ПІСЬМЕННІКА 
(НА МАТЭРЫЯЛЕ П”ЕСЫ “ЖАРТАЎЛІВЫ ПІСАРЭВІЧ”) 

Парадокс “двух Гарэцкіх” выявіў яшчэ ў канцы 20-х гг. у “спробе манаграфіі” па 
творчасці пісьменніка Ант.Адамовіч на старонках часопіса “Узвышша”. Ант.Адамовіч 
адзначае, што М.Гарэцкі адным з першых паспрабаваў зазірнуць ў таямніцы чалавечай 
душы, у яго псіхалогію. Гэта быў адносна новы крок у развіцці беларускай літаратуры, 
і даследчык падрабязна аналізуе творы, у якіх пісьменнік спрабуе разабрацца ў 
філасофіі народнага быцця, спасцігнуць тайны жыцця і смерці, сэнс людскога 
існавання. А вось закранаючы драматычныя творы М.Гарэцкага, крытык адзначае 
толькі тое, што яны, акрамя “Антона”, не адпавядаюць той мастацкай канцэпцыі, якая 
характэрна прозе пісьменніка, і не звяртаюць на сябе асаблівай увагі. “Іншы” Гарэцкі - 
не псіхолаг, а, хутчэй, быта- ці нораваапісальнік, для маладога узвышэнскага крытыка 
не з’яўляецца так бы мовіць, перспектыўным аўтарам. 
Манаграфія Ант.Адамовіча прадказала будучыя падыходы да аналізу творчасці М. 

Гарэцкага -- па вялікім рахунку, амаль усе, хто звяртаўся да разгляду творчай 
спадчыны пісьменніка, падрабязна спыняліся на прозе М.Гарэцкага, абыходзячы 
ўвагай яго драматургію (А. Лойка, М. Мушынскі, А. Адамовіч, Дз. Бугаёў, І. Чыгрын).  
Сапраўды, Гарэцкі-празаік і Гарэцкі-драматург нібыта належаць да розных 

эстэтычных плыняў, трымаюцца розных мастацкіх канцэпцый адлюстравання і 
асэнсавання жыцця і сутнасці нацыянальнага характару. Проза пісьменніка імкнецца 
ліквідаваць дэфіцыт “індывідуалізму” ў беларускай літаратуры, якая традыцыйна 
арыентавалася на масавае, сацыяльнае, “агульнанацыянальнае”. Гэта не азначала, што 
Гарэцкі-празаік замыкаецца ў межах унутранага свету пэўнай асобы. Ён спрабуе 
асэнсаваць праз індывідуальны лёс, унутранае жыццё героя гістарычны лёс Беларусі, 
перспектывы яе далейшага развіцця. Тут пісьменнік -- выдатны майстра 
інтэлектуальнай, псіхалагічнай прозы. А вось Гарэцкі-драматург паўстае перад намі з 
зусім іншага боку, быццам дэманструе, што не толькі інтэлектуальная, псіхалагічная 
проза, а і іншыя сродкі могуць быць не менш эфектыўнымі і перспектыўнымі ў 
паўнавартасным адлюстраванні жыцця. Такім чынам, мы маем як бы двух Гарэцкіх: 
проза яго глыбока псіхалагічная, падтэкставая,рэфлектыўная, а драматургія наадварот 
– жыццесцвярджальная, нораваапісальная, яскрава паказвае нацыянальны каларыт. 
Драматычныя творы пісьменніка здзіўляюць сваёй высокай культурай, але, на жаль, да 
сённяшняга часу не ацэнены належным чынам. Гэты так званы парадокс “двух 
пісьменнікаў у адным” саслужыў Гэрэцкаму не вельмі добрую службу.  
З гэтага боку паказальным з’яўляецца лёс апошняй п’есы М. Гарэцкага 

“Жартаўлівы Пісарэвіч”. Твор не быў уключаны ў Збор твораў, хаця астатнія 
драматычныя абразкі пісьменніка туды ўвайшлі. У наш час “Жартаўлівы Пісарэвіч” 
выйшаў толькі ў выданні 1990 г. Упершыню частка гэтай п’есы – “шматок драмы” – 
пад назвай “Жарты пана Пісарэвіча” апублікавана ў газеце “Наша будучыня” ў 1922 г. 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 548

Поўнасцю яна надрукавана ў “Полымі” ў 1925 г.: ў кніжным варыянце твор выходзіць 
ў 1928 г. Пасля гэтага п’еса не перавыдавалася аж да пачатку 90-х гг. Той жа аўтар 
першай манаграфіі па творчасці М.Гарэцкага Ант.Адамовіч адзначыў выхад новага 
твора пісьменніка невялікім артыкулам ва “Узвышшы”, у якім гаварылася пра тое, што 
М.Гарэцкі звярнуўся да новай тэмы ў беларускай літаратуры – тэмы ўцякацтва – і што 
“Жартаўлівы Пісарэвіч” па сцэнічных вартасцях недастаткова распрацаваны твор. На 
жаль, вартасць многіх драматычных твораў у той час ацэньвалася менавіта са 
сцэнічнага боку, хаця па змесце твор мог быць лёгкаважны, а канфлікт у ім неглыбокім 
(напрыклад, некаторыя п’есы Ф. Аляхновіча). І гэтым ізноў жа заклаў благую 
традыцыю: беларускія літаратуразнаўцы бачаць у “Жартаўлівым Пісарэвічу” хіба 
толькі тэматычнае наватарства. 
М.Гарэцкі не выкарыстоўвае апісальных сродкаў для перадачы ўнутранага стану 

галоўнага героя, не заглыбляецца ў яго псіхалогію (па-першае, той жанр, да якога 
звярнуўся аўтар, гэтага не дазваляе; па-другое, тых невялікіх рэплік, жартаў нам 
дастаткова для таго, каб зразумець самыя глыбокія зрухі душы Пісарэвіча). Герой 
сапраўды паўстае ў нетыповым для яго становішчы, у чужым краі, у выгнанні, хаця, па 
вялікім рахунку, беларус і ў сваім краі, як чужынец (нездарма М.Гарэцкі не 
размяжоўвае сваіх герояў па моўных адзнаках, усе размаўляюць па-беларуску, хоць 
Пісарэвічы і знаходзяцца ў Расіі). Але задумай аўтара не быў паказ уцекача, беларуса ў 
чужым краі, гэта толькі мастацкі прыём для рэалізацыі іншай мастацкай задачы. 
М.Гарэцкі паспяхова выпрабоўвае іншую мастацкую метадалогію, адрозную ад той, 

якая характэрна прозе пісьменніка. Ён разумее, што і ў звычайных, натуральных, 
бытавых абставінах чалавек раскрываецца поўнасцю, можна заўважыць і зразумець 
самыя глыбокія зрухі яго душы (няхай сабе Пісарэвіч і знаходзіцца ў нетыповым для 
яго асяроддзі, успрымаецца астатнімі як чужынец, мы па кантрасце з іншымі выразна 
бачым яго натуру, характар, які выразна праецыруецца менавіта праз побытавыя 
замалёўкі, народны гумар і каларыт 
Відавочна, што тая мастацкая канцэпцыя, якая ў роўнай ступені характэрна амаль 

усёй драматургічнай спадчыне М.Гарэцкага і не толькі ёй (успомніце таго ж М.Гогаля 
ці Г.Флабера, або Я.Коласа, Л.Калюгу, А.Мрыя), давала вельмі шырокія магчымасці 
для поўнага і шматбаковага адлюстравання рэчаіснасці, для раскрыцця як станоўчых 
так і адмоўных бакоў у жыцці.  
М.Гарэцкі паказвае нам жывы кавалак рэчаіснасці, нічога не трэба дадумваць, 

шукаць, усё, як на далоні: высокае і нізкае, трагічнае і камічнае. Мы маем магчымасць 
самастойна разабрацца ў складанасцях жыцця. Але, на жаль, “самастойна разбірацца” ў 
той час не дазвалялі, усё павінна было быць прапушчана праз прызму афіцыйных 
поглядаў на тую ці іншую падзею, з’яву, а тым больш у тых пытаннях, што датычылі 
нацыянальная самаідэнтыфікацыі.  
Знешне аб”ектывізаваны, без аўтарскага або пабочнага каментарыя паказ нёс у 

сабе, тым не менш, прыхаваны (не вельмі старанна!) падтэкст, выразную аўтарскую 
спробу нацыянальнай ідэнтыфікацыі беларуса. Мусіць, удаласцю гэтай спробы – ад 
мастацкіх сродкаў яе рэалізацыі да канчатковага выніку – і тлумачыцца нешчаслівы 
лёс драматургічнай спадчыны М.Гарэцкага і п”есы “Жартаўлівы Пісарэвіч”. 
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СТАРАЖЫТНАЯ БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА 

Н. Гальго (Мінск, Беларусь) 
АПОВЕСЦЬ “ПАКУТЫ ХРЫСТА” Ў КАНТЭКСЦЕ РУКАПІСНАЙ 

ТРАДЫЦЫІ: ХРАНАЛОГІЯ СПІСАЎ 
Рукапісная традыцыя сярэднявечнага помніка ўключае мноства варыянтаў, 

існаванне якіх абумоўлена спецыфікай сярэднявечнай літаратурнай творчасці. 
“Сярэднявечны твор (курсіў мой. – Г.Н.), – піша П. Зюмтар, – быццам вагаецца, 
абмежаваны <...> арэолам, у якім адбываюцца бясконцыя мутацыі ...”[Зюмтор 2003, с. 
70 – 71]. У сувязі з гэтым вывучэнне і аналіз твора старажытнай літаратуры мэтазгодна 
пачынаць з даследавання яго рукапіснай традыцыі.  
Трэба адзначыць, што ў адрозненне ад іншых твораў беларускай перакладной 

літаратуры, гістарыяграфія якіх абмяжоўваецца ў асноўным каментарыямі да 
выданняў, даследаванне гісторыі тэксту помніка мае даўнія традыцыі. На дадзены 
момант выяўлена чатыры спісы аповесці “Пакуты Хрыста”∗ (далей прыводзіцца іх 
кароткае апісанне ў храналагічнай паслядоўнасці): 

1. Самы ранні спіс ПХ датуецца канцом XV ст. Спіс уваходзіць у рукапісны зборнік 
Расійскай нацыянальнай бібліятэкі (г. Санкт-Пецярбург) Q. I. № 391, у якім займае лл. 
1 – 38 [Поўнае апісанне зборніка гл: Карский 1897, с. 964 – 1036]. У рукапісу аповесць 
змешчана без загалоўка. Пач.: “Мука Господа нашого Исуса Христа од преворотных 
жидов таким обычаем сталасе есть”. Кан.: “Про тож нине, братья наймилейша, 
тое чтение, которое чули есте, Никодем писмом жидовским пописал. А потом, по 
исходячих летех многих, пришол до Иорусолема цесарь великий Теодосиюс а тамо тое 
почитание нашол на ратуши Пилата старосты, у явных книгах пописане. А тако 
черес того цесаря ку нашому познанию пришли по узыченью Господа Бога нашого Исус 
Христа, которому буди хвала, честь, слава и держава на веки веком. Амень” ∗. У 
рукапісу твор падзелены на главы: “Капитулюм“ [л. 13 адв.], “Матка божья” [л. 15], 
“Секвитур капитулюм” [л. 19 адв.], “О бичеванию и о умучению Бога” [л. 21 адв.[, “О 
погребению Господа” [л. 22 адв.], “О пороженьи Пилатовем” [л. 22 адв.], “О з мертвых 
устанию” [л. 25], “То писали на листех Каринус да и Ленциюс” [л. 27], “О скажении 
пекла так писано” [л. 29], “Сведечство з мертвых Божьего устания” [л. 30], “Как Пилат 
писал лист до цесаря Тиберия” [л. 30 адв.], “Сведечство з мертвых” [л. 31], “О няцьстве 
и выбавлению Иесеп” [л. 34], “О вказанию Есепове” [л. 35 адв.], “Как Христос вынял 
Есепа от жидов” [л. 37]. Мова спісу беларуская з вялікай колькасцю лексічных і 
граматычных паланізмаў.  

2. Другі па часу напісання спіс ПХ знаходзіцца ў складзе рукапіснага зборніка 
канца XV – пачатку XVI ст. у Дзяржаўным гістарычным музеі ў Маскве (па каталогу 
Маскоўскай сінадальнай бібліятэкі № 367, па апісаннню А.В. Горскага і 
К.І. Неваструева № 203), у якім займае лл. 354 – 435 адв. [Поўнае апісанне зборніка гл.: 
Горский, Невоструев 1859, с. 628 – 641]. У рукапісу помнік мае загаловак “О умучении 
пана нашего Есуса Криста”. Пач.: “Мука Господина нашого Исуса Христа от 
пръвородных жидов такым обычаем сталасе есть”. Кан.: “Про тож нине, братья 

                                                   
∗ Далей ПХ. 
∗ Спасылкі аформлены ў адпавелнасці з правіламі, прынятымі ў ТОДРЛ. 
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милаа, тое чтение, которое чули есте, Никодем писмом жидовским пописал. А 
потом, по исходячих летех многих, пришол до Иерузалиме цесарь великий Теозиюс а 
тамо то почитание нашол в ратуши у Пилата старосты, у явных книгах пописаны. А 
тако черес того цесаря ку нашому познанию пришли. По выпрошению Господа нашого 
Исус Христа, которому буди хвала, честь и слава в веки веком. Аминь”. Спіс 
падзелены на главы: “О плачи матки о сыну” [л. 381 адв.], “О устани Кристусове из 
мертвых” [л. 407], “Посланья Тиверею цесарю” [л. 419]. Мова спісу руская са 
шматлікімі беларускімі моўнымі рысамі.  

3. Трэці спіс помніка знаходзіцца ў скарапісным зборніку бібліятэкі графа 
А.С. Уварава № 1897 канца XVII ст., які захоўваецца ў Дзяржаўным гістарычным музеі 
[Поўнае апісанне зборніка гл.: Леонид 1894, с. 275 – 282]. У рукапісу твор мае назву 
“Сказание о страсти и о распятии Господа нашего Иисуса Христа Сына Божия, и о 
плачи его Богоматере пресвятыя госпожи владычице нашей пречистей Богородицы и 
приснодевы Марии, и о предании о проклятом Июде, како предал Господа нашего 
Иисуса Христа Сына Божия на распятие препроклятым июдеом” [лл. 125 – 151]. Пач.: 
“Мучение Господа нашего Исуса Христа Сына Божия от перворожденных жидов, 
како, которым обычаем, немилостивеи, окаяннии жидове советовали ...” На дадзены 
момант з-за немагчымасці грунтоўна даследаваць дадзены спіс мы называем яго сярод 
спісаў твора, не змяшчаючы пры гэтым ніякай яго характарыстыкі.  

4. Чацвёрты спіс аповесці знаходзіцца ў скарапісным зборніку XVII ст. са збору 
Вяземскага Q.35, які захоўваецца ў Расійскай нацыянальнай бібліятэцы [Поўнае 
апісанне зборніка гл.: Описание 1902, с. 194 – 196]. У рукапісу ён мае назву “Сказание 
о страсти Господни, и о плачи пречистей Богородицы, и о препроклятом Июде, како 
предаст Господа проклятым июдеом на распятие” [лл. 1 – 26 адв.]. Пач.: “Мука 
Господа нашего Иисуса Христа о перворожденных жидов, которым обычаем 
сталося”. Аповесць тут пададзена ў няпоўным выглядзе. Тэкст абрываецца эпізодам 
зняцця цела Хрыста з крыжа і кароткім плачам Багародзіцы: “И воставши, едва 
можаше, стала у главы сына своего умершаго, и прегоркими слезами лице свое 
мочяше, и воздыхающе, плачющи, главу свою биюще руками своими, глаголющи: “О 
смутная мати! О жалостная дево! Откуль ду тебе прииде таковая жалость? Что 
сотворил еси, сыну мой милый, иже тебе жидове тако прегорще распинали?”. Мова 
спісу руская, падзел на главы адсутнічае.  
Такім чынам, беларуская аповесць “Пакуты Хрыста” не знаходзілася па-за межамі 

ўсходнеславянскага літаратурнага працэсу XV – XVII стст. “Кожнае новае выданне 
крыніцы, – адзначае В.М. Медушэўская, – мае самастойную цікавасць, паколькі 
дадзены факт адлюстроўвае ступень выкарыстання крыніцы ў сацыяльнай практыцы, 
дазваляе лепш зразумець, у якой сувязі актуалізаваўся яе змест, як адносіліся да гэтага 
твора чытачы новых пакаленняў” [Источниковедение 1998, с. 136 – 137]. Наяўнасць 
аднаго беларускага і трох рускіх спісаў аповесці яскрава сведчыць аб тым, што помнік 
з’яўляўся неад’емнай часткай літаратурнай эвалюцыі ўсходнеславянскай перакладной 
аповесці XV – XVII ст.  

Крыніцы 
Рукописный сборник № 367. 
Рукописный сборник Q. I. № 391. 
Рукописный сборник собр. П.П. Вяземского, Q. 35. 
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Изд. центр РГУ, 1998. – Раздел 3. Метод источниковедения и междисциплинарные аспекты. Глава 2. 
Структура источниковедческого исследования (О.М. Медушевская). – С. 127 – 143. 
Карский Е.Ф. Западнорусский сборник XV-го века, принадлежащий Императорской Публичной 

библиотеке, Q. I. № 391. Палеографические особенности, состав и язык рукописи / Е.Ф. Карский. – 
СПб: тип. Имп. акад. наук, 1897. - 73 с. – Отд. отт. из Известий Отд-ния рус. яз. и словесности Имп. 
акад. наук, т. II (1897 г.), кн. 4. – C. 964 – 1036. 
Леонид. Систематическое описание славяно-российских рукописей собрания графа А.С. Уварова 

(с включением 750 №№ собрания И.Н. Царского, описанных П.М. Строевым в алфавитном порядке): 
В 4-х ч. / Леонид. – М.: т-во тип. А.И.Мамонтова, 1893-1894. – Ч. 4. Отдел XVII. Сборники. От № 1770 
по № 2243. – 1894. - 563 с. 
Описание рукописей князя Павла Петровича Вяземского / Сост. Х.М. Лопаревым, 

Н.В. Тимофеевым, Н.П. и А.П. .Барсуковым и др. с примеч. П.П. Вяземского. – СПб.: ОЛДП, 1902. - 
572 с. 

Ж. Некрашэвіч-Кароткая (Мінск, Беларусь) 
CARMEN ECHICUM У БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ 

У беларускай паэзіі эпохі Барока атрымліваюць пашырэнне разнастайныя формы 
кур’ёзнай і фігурнай паэзіі (carmina curiosa et figurata seu artificiosa). Першыя ўзоры 
такой паэзіі можна знайсці яшчэ ў старажытнагрэцкай літаратуры IV-III ст. да Р. Х. – у 
Феакрыта, Сімія (фігурныя вершы апошняга атрымалі назву “τεχνοπαιγνία” -- 
“мастацкая гульня”), а таксама ў познюю рымскую эпоху, у творчасці аўтараў IV ст. 
Публія Парфірыя Аптацыяна, Дэцыма Магна Аўсонія ды іншых. Асаблівую 
папулярнасць набыла кур’ёзная і фігурная паэзія сярод беларускіх, літоўскіх і 
украінскіх паэтаў (пераважна дыдаскалаў) з канца XVI стагоддзя. Адной з форм 
кур’ёзнай паэзіі з’яўляецца “carmen echicum” – верш з сугучнымі апошнім і 
перадапошнім складамі.  
Храналагічна першы ўзор “carminis echici” у паэзіі Вялікага Княства Літоўскага 

прадстаўлены ў паэтычным зборніку “Epicedia in funebres exequias et celebritatem 
supremi diei… D. Valeriani Episcopi Vilnensis…” (“Эпіцэдыі на жалобны адыход і 
пахаванне… П[ана] Валяр’яна епіскапа Віленскага…”, Вільня: Друкарня М. Х. 
Радзівіла, 1580), які склалі навучэнцы Віленскай езуіцкай калегіі. Верш пад назваю 
“Echo” падпісаны імем Альберт Салячэўскі. Вось першыя радкі гэтага твора, 
змешчанага на с. 39 названага выдання: 

Gymnasium Vilnae vultus cur induit atros, 
 Nympha refer, tibi si forte vocabit. Echo. Abit. 
Ecquis abit? Contra Moschos diademate clarus 
Rex abit? Instaurat classica tuta? Echo. Puta. <…> 
Віленская гімназія, чаму (тваё) аблічча пацямнела, 
Адгукніся, Німфа, калі часам (яна) да цябе звернецца. Рэха. Адышоў. 
А хто адышоў? Кароль адышоў, слаўны (сваёй) уладай супраць маскоўцаў?  
  Ён аднавіў усё найлепшае? Рэха. Падумай. 
Эфект рэха ў дадзеным выпадку стварае адпаведны эмацыянальны настрой, 

паколькі гучыць як “рэха жалю”. Успомнім, што менавіта пад такой назваю (“Echo 
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їalu”) ў 1635 годзе выйшаў у Вільні паэтычны зборнік на смерць Іосіфа Бобрыкавіча ад 
імя праваслаўных братчыкаў.  
У наступным, 1581 годзе, у той жа друкарні Мікалая Хрыстафора Радзівіла выйшаў 

зборнік, адрасаваны новапасвечанаму епіскапу Георгію Радзвілу пад назваю 
“Gratulationes …” (“Гратуляцыі…”). Сярод іншых прывітальна-панегірычных і 
віншавальных твораў тут змешчаны верш пад назваю “Echo” Яна Сарбеўскага, пачатак 
якога нагадвае пачатак верша Альберта Салячэўскага: 

 Gymnasium Vilnae cur gaudet dicito Nympha, 
  Hospes adest fors qui fert pia dona. Echo. Bona. 
 Hospes quis tantus quo gaudet Vilna triumphans, 
  Si Praesul dicis, nuncia grata. E. Rata. <…> 
Віленская гімназія, чаму, скажы, радуецца Німфа, 
Магчыма, тут ёсць гаспадар, які прыносіць набожныя дары? Рэха. Даброты. 
Хто ж гэты гаспадар, якому Вільня радуецца, трыумфуючы? 
Ты кажаш, біскуп? Добрая навіна! Р. Пэўна. 

Напэўна, Ян Сарбеўскі, сапраўды, задумаў свой твор як адказ на элегічнае “Рэха” 
Салячэўскага. Гэта тым больш праўдападобна, што ў абодвух вершах прысутнічае 
Німфа, якая ў першым выпадку мае перадаць жалобную навіну, а ў другім – радуецца.  
Надзвычай арыгінальная інтэрпрэтацыя “carminis echici” прадстаўлена ў 

“Радзівіліядзе…” (Вільня, [1592]) Яна Радвана. Аўтар гераічнага эпасу вырашыў як 
“рэха” абавязковы элемент прадмоўнага комплексу – эпіграму на герб пад назваю 
“Hospes et aquila” (“Іншаземец і арол”). “Рэха” з’яўляецца не з самага пачатку 

<…> H. Anne feres radios? A. rhadios∗. H. Sed si petis alta 
 Forte feres ictus fulmineos? A. In eos. 
H. In quos? A. In diros hostes. H. Quid fiet amicis 
 Virtuti? A. Tuti, murus ahenus uti. 
І. Ці ты нясеш промні? А. З лёгкасцю. І. Але калі ты імкнешся да вышыняў, 
То ці нясеш ты агністыя стрэлы? А. На іх. 
І. На каго? А. На жахлівых ворагаў. І. А што ж для сяброў, 
Для высакародства? А. (Яны) ў бяспецы, (бо) маюць вельмі моцны мур. 

Звярну ўвагу на тое, што ў першым з цытаваных радкоў “рэха” ствараецца за кошт 
міжмоўнай параніміі (“radios” – “rhadios”), а ў апошнім эфект “рэха” (“virtuti” – “tuti”) 
дапаўняецца гомеатэлеўтанам (“tuti” – “uti”), што надае большую адмысловасць 
паэтычнаму малюнку. 
Цалкам заканамерна, што ў рускую паэзію сarmen echicum, таксама як іншыя 

carmina curiosa et figurata, прынёс выпускнік “Кіева-Магілянскіх Афін” і “дыдаскал” 
Віленскай езуіцкай акадэміі Сімяон Полацкі. Тры яго паэтычныя творы вырашаны ў 
форме “рэха”: “Диалог краткий”, “Диалог краткий о государе царевиче и великом 
князе Алексие Алексиевиче”, “Фаефон и Ихо”. Найбольш вядомы – першы з гэтых 
твораў (“Рцы, Щасте, кому служыш, кто ест сей? – Алексей etc.”). Адным з першых на 
своеасаблівасць паэтычнай формы гэтага твора звярнуў увагу Мікола Прашковіч у 
сваёй кандыдацкай дысертацыі “Паэзія Сімяона Полацкага (Ранні перыяд – 1648-1664 
гг.) (Мінск, 1964).  
Наогул, пытанне пра тэорыю і практыку кур’ёзнай і фігурнай паэзіі (у тым ліку і 

вершаў-“рэха”) атрымала значную распрацоўку ва ўкраінскім гістарычным 
літаратуразнаўстве (працы Віталія Маслюка), у даследаваннях літоўскіх вучоных 
                                                   
∗ грэцк. ραδιως 
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(прынамсі ў трэцяй кнізе “Старадаўняй літоўскай літаратуры” (“Senoji Lietuvos 
literatura”), падрыхтаванай Інстытутам літаратуры і фальклору Літоўскай акадэміі 
навук у 1994 годзе), аднак да сённяшняга дня не разглядалася асобна ў працах 
беларускіх навукоўцаў.  

Г. Прыка (Мінск, Беларусь) 
ARS POETICA АНТЫЧНАСЦI I БЕЛАРУСКI  
ГЕРАIЧЫ ЭПАС ЭПОХI РЭНЕСАНСУ 

Паняцце «Эпас» (грэч. epos – слова, апавяданне) як літаратуразнаўчы тэрмін 
ужываецца ў некалькіх значэннях: 1) эпічная паэзія, якая ўзнікла ў далёкай 
старажытнасці; 2) эпас − вялікі вершаваны твор, які часам называецца эпапея; 3) эпас 
народны – гераічныя эпапеі і песні патрыятычнага зместу з гістарычнай асновай. 
Ужываецца таксама тэрмін “эпапея”, якая разумееца як “форма эпічнай літаратуры, а 
старажытная эпапея мае назву гераічнай [Словарь литературоведческих терминов 1974 
с. 470]. «Гераічны эпас – відавое паняцце эпасу; гэта творы вуснага і пісьмовага 
паходжання ў форме эпапей, эпічных песень, гісторыка-гераічных народных паданняў, 
былін, гістарычных песень» [Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі 1987, 
с.70]. 
Эпас у шырокім сэнсе слова – гэта адзін з трох родаў літаратуры, побач з лірыкай і 

драмай, які ўключае ў якасці жанравых разнастайнасцей гераічны эпас. Тэорыя эпасу 
як асабліва “аб’ектыўнага”, паглыбленнага ў рэчаіснасці апавядання была 
распрацавана Арыстоцелем і пераважна арыентавалася на гамераўскі эпас. Вось чаму 
эпас у вузкім сэнсе – гэта менавіта гераічны эпас, вусны і пісьмовы, які дайшоў у 
выглядзе эпапей (напрыклад, “Iліяда ” Гамера).  
Уяўленні пра эвалюцыю гераічнага эпасу заўсёды будуць у той альбо іншай ступені 

гіпатэтычнымі. Гераічны эпас Грэцыі ўзнік у межах вуснапаэтычнай традыцыі і 
пачынаўся, па меркаванні А.А. Таха-Годзі, з аплаквання памерлага, але яшчэ не 
пахаванага героя. З цягам часу галашэнні па памерлых перайшлі ў песні аб жыцці і 
подзвігах героя, атрымалі мастацкае афармленне, а потым сталі традыцыйными. 
“Культ героя зусім не адзіная і апошняя падстава для ўзнікнення гераічнай песні, − 
адзначае даследчыца, − але як аснова для гераічнага эпасу ён мае, безумоўна, вялікае 
значэнне” [Лосев 1997, с.30]. 
Жанравая прырода гераічнага эпасу (эпапеі) была грунтоўна даследавана 

Арыстоцелем у яго славутай «Паэтыцы» («Пра мастацтва паэзіі»). Старажытнагрэцкі 
вучоны вылучае наступныя вызначальныя рысы гэтага жанру: 

1) адзінства дзеяння («аповед ‹…› належыць складаць драматычны, вакол аднаго 
дзеяння, цэлага і завершанага» ); 

2) адзінства часу («можна ствараць шматлікія часткі, якія адбываюцца 
адначасова»); 

3) паэтычны памер («гераічны метр – самы ўстойлівы і значны»); 
4) уступ і характарыстыка цэнтральнага героя («Гамер пасля малога запева адразу 

ўводзіць героя альбо гераіню ці які іншы характар, але абавязкова з характарам і нікога 
без характару!) 

5) мастацкі вымысел («у эпапеі яшчэ больш ахвотна дазваляецца немагчымае, а яно 
і ёсць галоўная прычына цудоўнага») 
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6) «высокі» стыль («думкі і мова павінны быць добрымі» «над [моваю] трэба 
асабліва працаваць у частках, якія не маюць дзеяння і не адметныя ні характарамі ні 
думкамі; і наадварот, вельмі бліскучая мова засланяе сабой і характары і думкі» 
[Аристотель 1983, с.672-674]. 
Арыстоцель асабліва падкрэслівае перавагу эпапеі над іншымі літаратурнымі 

жанрамі, нават над трагедыяй «Як малодшыя (акцёры) да старэйшых, − адзначае 
філосаф, − так і ўсё мастацтва (трагедыі) адносіцца да (мастацтва) эпаса. Апошняе, 
гавораць, разлічана на дастойных гледачоў, якім не патрэбны (акцерскія) выкрутасы, 
трагедыя ж – на простых людзей») [Аристотель 1983, с.679]. 
У адрозненне ад вуснапаэтычнай традыцыі Грэцыі, гераічны эпас у Старажытным 

Рыме − феномен прыгожага пісьменства. Самы выдатны ўзор «Энеіда» Вергілія. 
Менавіта «боская «Энеіда» стала сапраўдным практычным дапаможнікам па 
паэтычнаму майстэрству як для малодшага сучасніка славутага «андыйца» − Публія 
Папінія Стацыя, аўтара «Фіваіды», − так і для паэтаў-эпікаў эпохі Рэнесансу. 
Гісторыя беларускай лацінамоўнай паэзіі пачынаецца ў XVI ст. Паэтычных 

помнікаў на лацінскай мове, створаных беларускімі аўтарамі, прычым рознага аб’ёму, 
вядома некалькі соцень, але якія з іх можна адносіць да жанра гераічнага эпасу? Па 
меркаванні Ж.В. Некрашэвіч-Кароткай, «у літаратуры Вялікага Княства Літоўскага 
росквіт гераічнага эпасу адбываўся ў XVI – пачатку XVII стст. Найлепшыя ўзоры 
гэтага жанра, што былі створаны пад уздзеяннем паэм Гамера і Вергілія, з’яўляюцца 
арыгінальнымі творамі…» [Некрашэвіч-Кароткая 2005, с.15] Такім чынам, гераічны 
эпас Беларусі эпохі Рэнесансу зарадзіўся менавіта ў рэчышчы лацінамоўнай кніжнай 
паэзіі. 
Паэма Яна Віслісцкага «Пруская вайна» была створана ў 1516г., праз стагоддзе 

пасля падзей Вялікай вайны 1409−1411 гг. «Ян Віслісцкі ў экспазіцыі паэмы «Пруская 
вайна» не адмаўляецца ад традыцыйнай «заяўкі» тэмы твора: у цэнтры яго аповеду – 
«felix fama» пра перамогу ў Грунвальдскай бітве. Паэт падкрэслівае, што менавіта ў 
яго, «medio barbariae natus» [2, p.7 n.n.], атрымалася данесці гэту «шчаслівую чутку» да 
патомкаў слаўных пераможцаў» [Некрашэвіч-Кароткая 2005, с.15] Галоўны герой 
паэмы − Ягайла, вялікі князь ВКЛ, кароль Польшчы, старэйшы сын вялікага князя ВКЛ 
Альгерда і цвярской князёўны Ульяны Аляксандраўны. 
У цэнтры ўвагі віленскага паэта Яна Радвана, аўтара паэмы «Радзівіліяда» (1592), − 

падзеі Iнфлянцкай вайны 1558−1582 гг. (у расійскай гісторыяграфіі гэта Лівонская 
вайна 1558-1583гг.). Падачы непасрэдных батальных сцэн папярэднічае разгорнутая 
паэтычная экспазіцыя ў стылі антычнага гераічнага эпасу. Як адзначае Ж.В. 
Некрашэвіч-Кароткая, экспазіцыя «Радзівіліяды» нагадвае пачатак адной з од Гарацыя, 
толькі, ў адрозненні ад старажытнарымскага паэта, Ян Радван завяршае доўгі рэестр 
паэтычных тэм сваіх папярэднікаў іранічнай заўвагай: 

Talia quae vacuas tenuissent plurima mentes, 
Omnia jam vulgate, cedrum meruere, fidem non [1, p.26 n.n.] 
«Ян Радван лічыць, што паўтараць «omnia vulgata» − пусты занятак для паэта 

Вялікага Княства Літоўскага – дзяржавы, праслаўленай сваімі героямі,слава якіх, як 
адзначыў Ян Віслісцкі, пераўзыходзіць славу Каміллаў і Фабіяў, Гектара і Ахілла 
[см.:2, р.38 n.n.]» [Некрашэвіч-Кароткая 2005, с.16] 
Увогуле, цесная сувязь з класічнымі літаратурнымі ўзорамі старажытнай Грэцыі і 

Рыма заўважная ўжо ў самой назве: «Радзівіліяда», несумненна, уключаецца ў тую ж 
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самую парадыгму (і словаўтваральную, і мастацка-выяўленчую), што «Iліяда» і 
«Энеіда». Ян Радван захаваў многае ад класічнай паэзіі: зварот да Музаў, 
традыцыйную вобразнасць, звязаную з антычнай міфалогіяй, паэтычныя рэтардацыі. У 
цэнтры ўвагі паэта герой Ульскай бітвы (1564) князь Мікалай Радзівіл (1512-1584). 
У аснову паэмы Хрыстафора Завішы «Караламахія» (1606) пакладзены падзеі 

вайны Рэчы Паспалітай са Швецыяй (1600-1629 гг.) за панаванне на Балтыйскім моры. 
У гэтай вайне асабліва вызначылася беларуска-літоўскае войска на чале з гетманам 
польным літоўскім Янам Каралем Хадкевічам. 4-тысячнае войска Хадкевіча атрымала 
перамогу каля в.Кірхгольм (1605) з 14-тысячным войскам Карл IX. 

««Караламахія» пачынаецца па-вергіліеўскі: «Ausa ducesque cano…» [3, р.13 n.n.]. 
Аднак Вергілій піша гісторыю Рыма, Хрыстафор Завіша – гісторыю сваёй дзяржавы, 
таму працягвае сінанімічны рад у першым радку: «/cano/ Litavique trophea gravidi ║ 
Armatos Carolos cano» [Некрашэвіч-Кароткая 2005, с.16] 
Пры супастаўленні мастацкага матэрыяла паэм Яна Вісліцкага, Яна Радвана і 

Хрыстафора Завішы з тэарэтычнымі пастулатамі Арыстоцеля выяўляецца неаспрэчная 
прыналежнасць трох названых помнікаў да жанру гераічнага эпасу. Кожная 
лацінамоўная паэма пачынаецца з прэзентацыі цэнтральнай тэмы («запева», па 
Арыстоцелю); паэтычны памер – гекзаметр; у цэнтры кожнай паэмы – ідэальны герой 
(кароль Ягайла, князь Радзівіл, гетман Хадкевіч); сюжэтны аповед разгортваецца вакол 
адной цэнтральнай падзеі (Грунвальдская бітва, Iнфлянцкай вайна, Кірхгольмская 
бітва); сродкі слоўнай выразнасці і мастацкія прыёмы (апісанні бітвы, дыялогі, 
маналогі, пейзажныя і этнаграфічныя замалёўкі, рэтардацыі) кампануюцца ў 
адпаведнасці з ідэйнай і мастацкай канцэпцыяй кожнага твора, дапамагаюць аўтару ў 
вырашэнні цэласнай задачы стварэння «Carmen heroicum». 
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РУСКАЯ І ЗАМЕЖНАЯ ЛІТАРАТУРЫ 

А. Андреев (Мінск, Беларусь) 
ПСИХОДЕЛИЧЕСКОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

Чтобы уяснить объем и качество отношений, возникающие между теми понятиями, 
которые вынесены в заглавие работы, мы вначале определим объем значения самих 
понятий.  
Под феноменом психоделии мы будем иметь в виду не всякого рода «помрачение 

сознания», а функциональное отключение духовного мира человека от сознания, в 
результате которого происходит передача стратегических мировоззренческих и 
ориентационных функций низшему по отношению к сознанию звену «духовной 
целостности», а именно: психическому бессознательному. Причем – и это 
принципиально важно – подобного рода отключение происходит под воздействием 
определенного рода природных, синтетических, или даже психогенных стимуляторов, 
что позволяет бессознательному «бесконтрольно» моделировать (при известном 
участии начала интеллектуального) яркие картинки, образы, галлюцинации, бредовые 
представления. Степень яркости, живописной изобразительности и выразительности 
могут при этом достигать эстетической и креативной самоценности. Иллюзия (делия – 
это и есть иллюзия от греч.) беспредельного управления собой, миром и всеми его 
параметрами и атрибутами (временем, пространством, плотностью, скоростью, 
фактурой, цветом и т.д.) становится настолько реальной, что человек буквально живет 
другими (не здешними) ощущениями в другой реальности. Иллюзия становится 
воплощением свободы. Психоделия в высшем своем, сакральном измерении – это 
сдвиги на уровне системы ценностей, изменения мировоззренческого, то есть 
личностного порядка. Если небывалые ощущения меняют личность – то эти перемены 
могут быть только вариантами деградации. Психоделия – это сладкий путь вспять – от 
культуры к натуре. Сладкий процесс с горьким результатом. 
Художественное удобнее всего определять в связи с эстетическим. 

Художественное – это духовно-эстетическая ценность, созданная при 
бессознательном доминировании разума. Под эстетическим мы будем понимать 
продукт, который маркируется человеком как нечто, сотворенное по законам красоты 
(не обязательно при участии человека и уж тем более не обязательно при 
бессознательном доминировании разума). Таким образом, эстетическое и 
художественное соотносятся как целое и момент целого, художественное является 
особым качеством эстетического.  
Все эти определения необходимы нам для того, чтобы выяснить, как 

художественное соотносится с психоделическим (имеющим, как было указано выше, 
эстетический аспект). Дело в том, что сегодня технология психоделического все чаще 
и чаще становится технологией «художественного». Отрицать участие 
бессознательного в создании художественной культуры – дело вредное, с позиций 
разума, ибо не верное. Однако сводить все исключительно к бессознательным 
матрицам – дело еще более вредное и деконструктивное. 
Говорить сегодня о художественной культуре вообще малоперспективно, 

поскольку неразличение разнородности в рамках «единого прекрасного» способствует 
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запутыванию проблемы. Серьезный разговор следует начинать с того, что 
художественная культура бывает разная. В каком отношении разная? 
Прежде всего в главном: в отношении к функциональному участию разума в 

сотворении художественных шедевров. Если все различие свести к разнообразию 
стилей, направлений или приемов, то искусство будет различаться, так сказать, 
исключительно по форме. Разграничения же «разумного» свойства делают 
художественную культуру разной в содержательном, ценностном отношении, – в 
человеческом, если угодно, смысле. 
Хотелось бы начать серьезный разговор с «несерьезного»: с постмодерна. В данном 

случае этот тип художественной культуры интересует нас не с формально-виртуозной 
стороны, позволившей подменить отчасти сознательно привносимый в тексты порядок 
интертекстуальностью, культивирующей именно беспорядок, хаос, энтропию, и, 
вследствие этого, позволившей бессмысленному с содержательной стороны 
постмодерну претендовать на интеллектуальное лидерство в самой идейно 
насыщенной эпохе в истории человечества. Этот «бред» интересует нас с 
психоделической и связанной с ней эстетической стороны. 
Художественная технология постмодерна – это технология шизофрении. Это 

очевидно любому не шизофренику. Да, в культурном смысле мы имеем упразднение 
системы ценностей, даже смешение культуры и натуры, ведущее к хаосу и беспорядку; 
однако со стороны психоделической мы имеем классический диагноз: шизофрения. 
Мир распадается на кусочки и фрагменты, связь между которыми не только не 
очевидна, но и в принципе невозможна (точнее, возможна только как связь случайного 
со случайным, на случай чего теоретики-апологеты постмодернизма с помощью 
метода «шизоанализа» припасли понятия «интертекстуальности» и «диалога» и 
«упразднили» понятие закономерности). Иллюзия связи: вот предел концептуальных 
возможностей постмодернизма. Что может противостоять шизофрении? 
В известном смысле – паранойя, иная ипостась психоделии, осчастливившая мир 

(можно и без иронии) оригинальными художественными возможностями модернизма. 
Поскольку в данном случае мы говорим о шизофрении и паранойе не с целью унизить 
или оскорбить и не в клиническом смысле (хотя границу между нормальным 
художником, шизофреником-художником и нормальным художником-шизофреником 
провести достаточно сложно; во всяком случае нормальный аналитик возьмется за это 
с большой опаской), то оговоримся, что под паранойей художественного толка мы 
имеем в виду маниакальную сосредоточенность на одном, отдельно взятом, 
абсолютизированном, вырванном из контекста комплексе ощущений, которые (вот 
она, сила и власть иллюзий!) сгущаются до «облака идей», материализуются почти до 
мысли. Только вот до каких идей, до какой мысли? 
Не будем придираться: дело художника-параноика не в том, чтобы отдавать себе 

отчет в концептуальной основательности льющегося из души текста. Стихия не отдает 
отчета никому. Психоделия и тут становится высшим культурным критерием и 
авторитетом. 
Когда же кончаются модернизм и постмодернизм? 
Там, где кончается паранойя и шизофрения. Там, где начинается порядок 

(истинность или неистинность которого – уже другое дело, дело эффективности 
измерения культурного потенциала). А какие типы художественного мышления 
культивируют порядок? 
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Тут у нас, на первый взгляд, выбор большой, однако большой он потому, что у нас 
фактически нет выбора. Наиболее убедительно и эффективно порядком в 
художественной культуре человечества занимался только реализм. (Сделаем оговорку. 
Идеологическая нормативность классицизма или романтизма (крайности сходятся) 
культивировали не очень глубокий и многомерный «порядок». Порядок, понимаемый 
диалектически (многомерная связь всего со всем) и нормативно-идеологически 
(жесткая одномерная иерархия), – это разный порядок. Вот почему реализм отличается 
от классицизма так же радикально, как и от постмодернизма.) 
Чтобы уяснить себе исключительность реализма, необходимо понять, что 

объединяет все художественные направления, течения, системы – те же классицизм, 
романтизм, реализм, модернизм, постмодернизм?  
Их объединяет то, что они представляют собой различные формы взаимодействия 

субъекта эстетических отношений, личности, с теми объектами, которые оказывают 
влияние на формирование личности и одновременно являются уровнями или срезами 
личности: природой, социумом и собственно сферой духа (ментальным, культурным в 
человеке). 
Личность как целостное единство информационных инстанций «тело – душа – дух» 

находит информационные источники вне себя, в реальности. Скажи мне, из каких 
источников ты черпаешь актуальную информацию, и я скажу, кто ты. Реализм, равно 
как и все остальные направления, строго говоря, воплотился в типе личности, в 
определенных мировоззренческих (ценностных) установках. Еще точнее: в типе 
управления информацией. Зона, где формируются мотивы поведения человека, – вот 
откуда начинается реализм. В этом смысле реализм – это взгляд на человека, трактовка 
человека, философия человека. 
Совмещение, реальное совмещение информационных пластов в человеке стало 

исторической миссией и заслугой реализма. Он нащупал новый тип отношений, 
который активно пробивал себе дорогу в жизни. Во-первых, надо было перестать 
делать вид, что душа не связана с умом (никакой шизофрении), обнаружить зоны и 
«технологию» их контакта; и, во-вторых, увидеть очевидную связь души не только с 
умом, началом возвышающим, но и с телом, началом, по культурным меркам, 
принижающим (опять же: никакой шизофрении и паранойи). Человек оказался 
сложным, многомерным (в плане прежде всего информационном). Однако 
накопленный культурный опыт сыграл злую шутку с классическим реализмом. 
Подспудная (иррациональная) установка на иерархию ценностей, на «верх-низ» в 
божественно устроенном человеке привела к тому, что информационный низ (душа) 
стал верхом (умом). Главной в информационной структуре стала не функция сознания, 
а функция психики. Колоссальный информационный сбой привел к фантастическим 
художественным результатам – и окончательно запутал человека (прежде всего мы 
имеем в виду творчество Л. Толстого и Дотоевского). Умная душа срамит глупый 
разум: этот самый продуктивный культурный сюжет, тщательно разработанный 
именно в литературе, еще ждет своего часа, ждет армии исследователей. В культуре 
это станет эпохальным событием. Это будет колоссальным культурным разоблачением 
или рождением культуры нового типа. 
Но нам в данном случае важно указать на заслугу реализма, а не на его коварство 

(точнее, на коварство художественного сознания, которое (коварство) по-разному 
сказывается в разных «направлениях»; зависимость здесь такая: чем «умнее» 
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направление – тем более впечатляет масштаб информационного сбоя, результат 
искажений на выходе). Тип отношений, освоенный реализмом, позволил увидеть иной 
масштаб человека. Если добавить к сказанному, что «тело – душа – дух» оказались 
вполне научными параметрами личности, то станет ясно, что реализм продвигался 
строго в научном направлении, а вся мировая художественная «мысль» пробивалась 
именно к реализму как особому типу управления многосложной информацией. 
Реализм – это максимальное сближение художественного творчества с научным, это 
тот род искусства, который максимально востребовал функцию сознания. 
Если отвлечься от впечатляющих заслуг реализма, то следует подчеркнуть, что в 

психоделическом отношении реализм является реальной оппозицией и шизофрении, и 
паранойе, и любым другим мыслимым и немыслимым отклонениям. Норма, 
философская, психическая и художественно-эстетическая норма: вот что такое реализм 
в искусстве. Норма, добавим, которая может утверждаться и ненормальными 
способами. 
Таким образом, психоделическая технология резко и существенно ограничивает 

художественный потенциал, хотя, без лицемерия, существенно обогащает палитру, 
формальную сторону произведений искусства, их «эстетику». Поскольку искусство не 
является концентрированным выражением культуры (хотя, несомненно, всецело 
относится к феномену культуры), постольку форма для искусства имеет гораздо 
большее значение, нежели форма для культуры (феномена идей и концепций). Форма, 
ставшая содержанием искусства: такая трактовка позволяет постмодернизму (но не 
квазинаучному шизоанализу) стать явлением культуры. 
Что касается реализма, то именно он, приняв к сведению достижения 

психоделической культуры, пройдя великолепную, но поверхностную школу 
постмодерна, может обогатить искусство, ибо потенциал художественности этого типа 
управления информацией и типа освоения жизни несоизмерим ни с какой 
психоделикой. Нормальность бессознательного значительно более непредсказуема, 
чем шизофрения; следовательно, художественные ресурс и перспективы нормальности 
определяют завтрашний день искусства и культуры. Ставка на психоделию, на 
«богатство идей» постмодернизма – это проекция шизофренической технологии на 
методологию гуманитарной науки, что является в научном отношении – примитивом, а 
в практике искусства – вчерашним днем. 
Наконец, последний штрих, дифференцирующий психоделическое и 

художественное со стороны их относительного тождества. Поскольку художественное 
творчество есть феномен бессознательного постижения и моделирования «мира», 
постольку в нем присутствует момент общий для всей бессознательной деятельности – 
момент психической зависимости от творчества. 
Творчество в известной степени превращается в потребность моделировать 

несуществующую реальность, становится в определенном смысле самоценным, 
творчеством ради творчества, – что является формой компенсации, избавления если не 
от страха, то от дискомфорта, вызванных наличием неразрешимых проблем, вечных 
спутников человека, – является формой психотерапии, если называть вещи своими 
именами. Творчество как форма духовной деятельности может превратиться 
(незаметно для деградирующего творца!) в вариант терапии. Гедонизм порядка 
эстетического превращается в едва ли не психо-физиологическую свою ипостась. Если 
человек лечится – значит, есть от чего. 
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Именно так: одна из побочных функций творчества (потенциально в любой момент 
готовая к информационной агрессии – к абсолютизации, к превращению в главную) – 
выступать формой психической зависимости от неразрешимых личных проблем 
(и/или, соответственно, формой иллюзорного их разрешения).  
Все это говорится вот к чему. Информация духовно-эстетического плана в поле 

человеческого измерения в любой момент (при утрате мировоззренческого контроля) 
может начать функционировать как голая психология «в картинках», главная функция 
может превратиться в побочную. От реального творчества до его реальной имитации – 
одно неверное движение, чреватое диалектическим соскальзыванием в более низкую 
информационную плоскость. С другой стороны, психоделия становится реальным 
моментом художественного творчества; более того, полноценное художественное 
творчество невозможно без психоделии. Таким образом, проблема заключается в 
следующем: если творчество включает в себя момент психоделии – это высшая норма, 
образец и идеал; если психоделия «осложнена» творческими вкраплениями – уместно 
говорить уже не о творчестве, а о суррогатной духовной деятельности. 
Бессодержательное, духовно, конечно, бессодержательное творчество 

абстракционистов всех мастей и оттенков или невнятное бормотание толп 
литературных постмодернистов (находящихся не над бессознательным «потоком 
сознания», а в нем, то есть бессознательно противопоставляющих «поток» – 
мыслительной деятельности) – все это более психоделия, нежели художественное 
творчество как таковое. 
Это не то чтобы реальная опасность, с которой тотчас следует начинать борьбу; это 

гносеологическая возможность, которая иногда срабатывает как ловушка. Такого рода 
«как бы творчество» наивно рассматривать как результат плохого воспитания или 
неразвитого эстетического вкуса; это одна из форм культа бессознательного освоения 
жизни. И самыми ярыми критиками постмодернистов с «шизо» уклоном выступают, 
как правило, «постмодернисты наоборот», идеологические «параноики» – то есть те, 
кто бессознательно держится бессознательно усвоенного «содержания». Одни адепты 
стоят других, поэтому бесконечные споры о вкусах являются, по сути, милым 
диалогом единомышленников, карикатурно отражающих недостатки друг друга. 
Подлинное художественное творчество – это реальная ценность; а реальных 

ценностей слишком много не бывает, как не бывает, скажем, излишне много алмазов: 
они не обесцениваются, хотя их запасы все время увеличиваются; их мало в природе 
настолько, что чрезмерно много быть не может по определению. Но там, где 
существует ценность, там возникает проблема подделки, фальсификации, имитации. 
Сегодня проблема имитации художественного творчества – одна из самых 

насущных. 

З. Авдей (Мінск, Беларусь) 
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ В ПОВЕСТИ Э.Т.А. ГОФМАНА 

«ПОВЕЛИТЕЛЬ БЛОХ» (1822) 
Сказка «Повелитель блох» часто становилась объектом критики как якобы яркий 

пример деградации сказочной линии в творчестве Э.Т.А. Гофмана [Reimann 1926]. 
«Недостатки» – неточности в сюжете, слабости стиля, отречение от романтической 
мечты и примирение с миром филистеров в финале сказки – получали свое оправдание 
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и объяснение. Условия создания последней сказки были не самыми благоприятными: 
Гофман страдал от неизлечимой болезни и под конец жизни не вставал с постели, при 
этом он вынужден был защищаться от нападок дисциплинарной комиссии в связи со 
скандальным эпизодом о Кнаррпанти. К тому же создание сказки растянулось почти на 
два года, в течение которых Гофман отсылал уже написанные части издателю, не 
оставляя себе копии. Все эти доводы, предназначенные для оправдания «слабости» 
сказки, являются в большей части итогом сравнения ее с великолепной 
фантасмагорией, предстающей перед читателем в сказке «Золотой горшок». «Явные 
недостатки» «Повелителя блох» по сравнению с «Золотым горшком» привели к 
незаслуженному забвению «поэтического завещания» [Chon-Choe 1986, S.6] Гофмана.  

«Повелитель блох» представляет собой итог долгого развития основной темы 
сказок, новую попытку решения проблемы глобальной раздвоенности мира, и является 
воплощением основных философских и эстетических идей автора. В этой сказке 
Гофман попытался, с одной стороны, представить всех наиболее значимых для его 
творчества героев, с другой стороны, придать этим типичным фигурам не просто 
новую повествовательную вариацию, но большую содержательную полноту. 

«Повелитель блох» – это сказка, в которой символически и аллегорически отражена 
история становления поэтически одухотворенного молодого человека Перегринуса 
Тиса. Формально переплетение основных сюжетных линий в сказке очень похоже на 
первоначальную конструкцию, предложенную Гофманом в «Золотом горшке». 
Ансельм завершает путь своего становления в Атлантиде, он счастлив в прекрасной 
стране поэзии, Перегринус же, не смотря на то, что познает свою мифическую 
сущность, остается во Франкфурте-на-Майне. Однако, вслед за исследователем Чон-
Чоэ, мы осмелимся утверждать, что оба сказочных решения близки друг другу, а выбор 
Перегринуса – это не просто путь филистера. 
Семь приключений, из которых состоит сказка «Повелитель блох», представляют 

собой путь Перегринуса из его духовного и человеческого кризиса и новое рождение 
его как способного к познанию, любви и мифологически одухотворенного человека. 
Говоря словами Гофмана, рождение человеческой души, «которая бы хранила и 
лелеяла бы этот карбункул, дабы в познании высшего в человеческой природе он 
пробудился к радостной жизни» [Гофман 1978, С. 324]. Вновь рожденный Перегринус – 
это духовный наследник Иоганнесса Крейслера, который нашел свой карбункул и 
прозрел, чтобы увидеть связь вещей. Рождение нового Перегринуса возможно лишь 
благодаря мифологическому познанию: познанию двойственной сущности бытия и 
познанию изначальной гармонии и гармонии, возможной в будущем. 
Миф получает в сказке «Повелитель блох» несколько иную функцию: он не просто 

предыстория, не просто причина событий, происходящих в «современности». 
Мифический мир перестает быть поэтической страной для избранных, он становится 
утопией, которую может увидеть и познать каждый. Гофман по-новому расставляет 
акценты: теперь не один, избранный, поэтически одухотворенный, попадает в 
прекрасную Атлантиду, а именно мифическая страна Фамагуста с ее обитателями 
приближается к реальности. Именно поэтому художественное пространство в сказке 
столь разнообразно (от Индии до Франкфурта-на-Майне, на его улицах и в загородном 
доме Перегринуса), ведь важнее подчеркнуть, что мифическое пространство не 
является замкнутым и далеким, а его локализация связана с происходящим, 
повторяющимся вновь и продолжающимся мифическим действием.  
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Миф как предыстория призван объяснить «современные» события, раскрыть их 
сущность, которая в начале сказки скрыта от читателя, от самого героя и, пожалуй, 
даже повествователя. Но объяснение мифа – это не просто его толкование, не просто 
его пересказ, тем более что сказка предлагает три варианта мифической истории, это 
скорее воссоздание мифических событий, пускай в новом времени и на новом месте, 
но с теми же героями. При этом интересно отметить, что все до единого герои 
мифической истории сохранены, хотя функция некоторых из них (гений Тетель и 
принц пиявок) становится настолько непонятной, что порой возникают замечания, что 
эти персонажи «излишни, лишены функции» [De Loecker 1983, S. 220]. 
Время в сказке имеет мифические признаки. Если анализировать действие на 

абстрактном, историко-философском уровне, то возникает модель: Золотой век – хаос 
– восстановленный Золотой век, описывающая ход истории как цикл, в котором 
события исходного времени повторяются на новом витке, и которая, по сути, может 
быть сведена к дуалистичной модели чередования космоса и хаоса и характерна для 
мифа.  
Оппозиция «космос – хаос» повторяется в паре антонимов «день – ночь», на 

чередовании которых Гофман также акцентирует внимание. Ночь у Гофмана, прежде 
всего, время «бессознательного»: время, когда могут быть разорваны оковы 
будничного сознания, которое играет в его произведениях роль своеобразного сторожа, 
заставляющего «Я» оставаться в рамках общественной морали и который ночью теряет 
свои полномочия. Таким образом, ночь является символом второго «Я», поскольку 
«бессознательное» это не просто несуществующие фантазии, это скрытая, 
приглушенная действительность. День и ночь у Гофмана – символы света познания и 
темной бездны, но существование света невозможно без тьмы, и познание невозможно 
без «ночных» испытаний, именно ночь может привести героя к свету познания. Все 
действие сказки подчинено процессу познания, в итоге «вновь рожденный» 
Перегринус избавляется от своего «ночного» существования и открывает для себя 
новый мир «здесь и сейчас».  
Еще одной характеристикой времени в сказке «Повелитель блох» является его 

содержательная наполненность: представлены лишь самые важные моменты, лишь 
конфликтные ситуации, определяющие процесс становления и возможность «нового 
рождения» Перегринуса. При этом хронологический принцип зачастую заменяется 
причинно-логическим. Такую особенность имеет и мифологическое время. 
Гофман акцентирует центральное место человека во всей истории. Перегринус 

остается в конце сказки «здесь и сейчас», познав, что он король Секакис, и это 
символизирует открытие мифического мира в современности, другими словами, 
открытие «королевского» в душе человека. 
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А. Вострыкава (Мінск, Беларусь) 
ЕШКЕЦКІ І СТАРАПРАЖСКІ ЦЫКЛЫ У  

ТВОРЧАСЦІ ЧЭШСКАЙ ПІСЬМЕННІЦЫ КАРАЛІНЫ СВЕТЛАЙ 
Караліна Светлая пісала ў асноўным у 60−70-я гг. 19 ст., калі ў літаратуры 

шырылася вострая крытыка ценявых бакоў буржуазнай маралі. Матэрыял для сваіх 
апавяданняў і раманаў Светлая чэрпала з двух крыніц: з жыцця мяшчанскай Прагі і 
тагачаснай вёскі Ешцецкага краю. Нікчэмнасць, убогасць духоўнага жыцця пражан 
кантрастуе са здаровай жыццёвай пазіцыяй і маральнымі ўстаноўкамі герояў 
Ешцецкага цыклу. 
Светлая ўваходзіла ў літаратуру з яснымі, склаўшыміся поглядамі на жыццё і на 

мастацтва. Яна была патрыёткай, якая вывучыла чэшскую мову толькі ў сталым 
узросце. Захаплялася Байранам, Скотам, Шылерам, Гётэ. Узорам для яе была 
Арлеанская дзева. Ідэалам для Светлай становяцца першая чэшская пісьменніца-
жанчына Бажэна Немцава і Жорж Санд, ідэі і творчасць якіх заўсёды застаюцца яе 
арыенцірам.  
Цэнтральнае месца ў творчасці пісьменніцыя займае Ешцецкая проза. Да названага 

цыклу далучаюць „Вясковы раман“ (1867), „Крыж ля ручая“ (1868), „Кантарша“ 
(1869), „Франціна“ (1870), „Бязбожнік“ (1873) і вялікую колькасць апавяданняў. У 
Ешцедзе Светлая добра пазнаёмілася з народнымі характарамі, лёсамі, звычаямі, 
укладам жыцця, праблемамі. Яна злілася з народнай стыхіяй. Героі і асабліва гераіні 
гэтага цыклу ўвасобілі лепшыя рысы чэшскага народа. Яны сталі ідэалам гарманічнага 
яднання фізічнай і маральнай прыгажосці. Раманы, аповесці і апавяданні Ешцецкага 
цыклу ярка апісавюць тагачасную вёску з усімі яе сацыяльнымі і маральнымі 
асаблівасцямі і праблемамі: шлюб без кахання, несвабода асобы і г. д. Але галоўнае 
пытанне, якое хвалявала аўтарку, − гэта прызначэнне жанчыны, яе месца ў сучасным 
жыцці ўвогуле і жыцці вёскі ў прыватнасці. На думку Караліны Светлай, чэшская 
вёска была цэнтрам самых вострых пытанняў чэшскага грамадства. Проза пісьменніцы 
насычана страсцямі, бурлівымі пачуццямі і эмоцыямі. Героі часта аказваюцца перад 
выбарам паміж каханнем і абавязкам і амаль заўсёды выбіраюць абавязак, як зрабіла і 
сама аўтарка, за што вядомы чэшскі крытык Ф.К. Шальда, прачытаўшы перапіску 
Светлай і Нэруды, назваў пісьменніцу „ільвіцай духу“. Сюжэты сваіх твораў яна бярэ з 
сямейных паданняў і гісторый Ешцецкага краю. Светлая падрабязна апісвае ў кнігах 
вясковае быццё, народныя звычаі, абрады. Усе гераіні надзяляюцца выключнымі, 
вельмі моцнымі характарамі, якія сустракаюцца ў рэальным жыцці не так часта. 
Вобразы жанчын у прозе крыху прыўзняты над рэальнасцю, але не адарваны ад яе. 
Карціна вёскі, намаляваная пісьменніцай, амаль усеахопная, але акцэнтуецца, тым не 
менш, менавіта маральны аспект. Гераіні падаюцца шматпланава – і з адмоўнымі і са 
станоўчымі якасцямі сваёй душы. Пафас Светлай у пратэсце супраць прыніжэння 
жанчыны, у барацьбе за яе адукаванасць, права на працу і пэўнае становішча ў 
грамадстве. Значнасць твораў Ешцецкага цыклу зусім не лакальная, таму што аўтарка 
імкнецца да шырокіх абагульненняў і высноў. Яе непакоіць лёс чэшскага народа і 
чэшскай жанчыны. 
Мастацкі цікавым і тэматычна значным з‘яўляецца і старапражскі цыкл Караліны 

Светлай, які ўключае раманы „Першая чэшка“ (1861), „На світанку“ (1864), „Апошняя 
пані з Глогава“ (1870), „ Каралеўна званочкаў“ (1872) і інш., шмат апавяданняў, 
аповесці „Чорны Петршычэк“ (1871), „Дачка свайго бацькі“ (1884) і г. д. У названых 
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творах адлюстраваны цяжкі лёс першых будзіцеляў, барацьба асветнікаў з рэлігійнымі 
догмамі і фанатызмам, рэвалюцыйныя выступленні сялянскага насельніцтва, спробы 
абудзіць нацыянальную свядомасць чэшскага народа. Назва цыклу тлумачыцца тым, 
што пісьменніца ў цэнтр аповеду ставіць карціны быту і нораваў старой Прагі, 
характары пражскіх абывацеляў. Раманы і аповесці старапражскага цыклу звязаны з 
канкрэтнай эпохай, але да гістарычнага жанру аднесці іх нельга, негледзячы на паўнату 
і верагоднасць апісанняў. Аўтарка ў інтэрпрэтацыі тэмы абапіраецца на прагрэсіўную 
канцэпцыю чэшскай гісторыі Ф. Палацкага: узгадвае ідэйную спадчыну Абшчыны 
чэшскіх братоў, паслядоўнікамі якіх з‘яўляецца большасць станоўчых герояў Светлай. 
Зразумела, што пісьменніцу ў дзейнасці Абшчыны цікавіў не кафесійны , а маральна-
этычны бок іх духоўнай спадчыны. Часта можна вылучыць ў творах такі жанравы 
складнік, як раман-выхавання. Гэта тычыцца і рамана „Каралеўна званочкаў“, і 
аповесці „Чорны Петршычэк“, і некаторых. інш. У прозе Караліны Светлай паўстае 
манументальны вобраз горнага Ешцеда і такі ж манументальны вобраз старой Прагі, па 
вуліцах якой яе, яшчэ зусім маленькую, вадзіў бацька і распавядаў таямнічыя гісторыі. 
У адлюстраванні Прагі пісьменніца абапіралася на традыцыі Тыла, які стаў першым 
песняром стовежавай Прагі ў чэшскай літаратуры Новага часу. Аўтарка звярталася да 
праблемы чалавечага шчасця, якому перашкаджае сацыяльная няроўнасць і хлуслівая 
мараль. Гэтую тэму яна распрацоўвае ў аповесці „Чорны Петршычэк“. І амаль праз 
кожны твор чырвонай ніццю праходзіць жаночае пытанне. У гэтым сэнсе на 
пісьменніцу аказала ўздзеянне Жорж Санд. Аднак праблему жаночай эмансіпацыі 
Светлая вырашае не толькі ў сямейным жыцці. Яе хвалюе перш за ўсё бяспраўнае 
становішча жанчыны ў грамадстве.  
Паэтыку прозы Светлай вылучае драматызм зместу і дыялагічнасць формы. 

Сучаснікі бачылі ў гэтым пэўную блізкасць да драматургіі. Трэба ўхваліць і дыяпазон 
моўнага майстэрства аўтаркі, якая авалодала чэшскай мовай, будучы дарослай. У 
творах ужываюцца вясковыя абароты і лексіка, мова пражскіх вуліц другой паловы 
ХІХ стагоддзя, архаізаваная лексіка чэшскіх патрыцыяў канца ХVIII стагоддзя. Кожны 
персанаж мае свой моўны партрэт, які адпавядае ўзросту, сацыяльнаму статусу, 
характару, заняткам. Значную ролю адыгрывае простая мова, маналогі і дыялогі, праз 
якія падаюцца разважанні персанажаў, адметнасці іх характараў, абмалёўваюцца 
пэўныя падзеі. Адразу звяртае ўвагу псіхалагізм прозы Караліны Светлай, скурпулёзна 
распрацаваныя вобразы. Калі спрабаваць акрэсліць мастацкі метад пісьменніцы, то 
трэба ўлічваць сталае спляценне элементаў рамантызму і рэалізму. Аўтарка 
рэалістычна апісвае асяроддзе, дэталі быта, выразныя якасці чалавечай натуры, 
разумее сацыяльную абумоўленасць падзей. Але вырашэнне сацыяльных канфліктаў 
пісьменніца спрабуе даваць з агульнагуманістычных пазіцый дабра, справядлівасці. Не 
абыходзіцца Светлая і без рамантычнай гіпербалы: у раскрыцці духоўнага свету 
герояў, у захапленні алегарычным вобразамі і сімволікай. Светлая майстарскі 
авалодала эпічнай формай, у якую цудоўна ўпісаліся складаныя характары яе 
персанажаў, якія заўсёды знаходзяцца ў руху, у канфлікце з сабой і акаляючым светам. 
Уражвае эмацыянальнасць аповеду, усхваляваныя інтанацыі. Тэксты насычаны 
філасофскімі разважаннямі пра сэнс чалавечага жыцця, месца чалавека ў грамадстве, 
абавязак перад сабой і людзьмі. Незвычайныя, смелыя, гордыя натуры яе герояў 
кантрастуюць з жыццёвай руцінай. Ужо пры жыцці Караліна Светлая набыла 
еўрапейскую вядомасць і перакладалася на нямецкую, польскую, рускую, французкую 
і інш. мовы. Без перабольшвання можна сцвярджаць, што сёння яе раманы і аповесці 
актуальныя і цікавыя сваімі мастацкімі здабыткамі і ідэйна-тэматычнай насычанасцю. 
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С. Гончарова-Грабовская (Мінск, Беларусь) 
ПЬЕСА Е. ПОПОВОЙ «ТОНУЩИЙ ДОМ» 

(ПРОБЛЕМА ЖАНРА) 
Пьеса известного белорусского русскоязычного драматурга Е.Поповой «Тонущий 

дом» (2006) органично вписывается в контекст социальной драмы современной 
русской драматургии, представленной В.Сигаревым («Пластилин», «Черное молоко», 
«Агасфер») братьями Пресняковыми («Терроризм»), братьями Дурненковыми 
(«Культурный слой»), в пьесах которых отражается духовная и реальная нищета 
общества, грубость и жестокость его нравов. Их эстетика базируется на гиперреализме. 
Описание ужаса суровой повседневности демонстрирует нравственную деградацию 
общества. В драме Е.Поповой тоже затрагиваются актуальные проблемы социума 
постсоветской действительности и решаются в русле постреализма. 

 Драматург отражает пороговую ситуацию, в которой оказался человек. Время 
действия – начало ΧΧΙ века. Художественная концепция пьесы «Тонущий дом» 
воплощается в сюжете и экстраполирована на архаический миф о всемирном потопе. 
Дом, в котором живут социально незащищенные пенсионеры, нищие молодожены, 
мать-одиночка, затапливается водой. Люди уже никому не верят: ни депутату, ни друг 
другу. Они озлоблены, осталось надеяться только на Бога.  
Драматург разрушает устойчивый архетип Дома как опоры в житейских бурях и 

выстраивает художественное пространство пьесы в трех аспектах: бытовом, 
создающем образ дома в реальной действительности, социальном, воспроизводящем 
модель общества, и бытийном, где дом становится символическим воплощением 
вселенной, определяющей бытие героев. Бытовое, социальное и бытийное становятся 
единым целым в художественном мире Е.Поповой, в центре которого находится 
человек. 
В пространственной модели города Дом расположен на окраине. Его двор залит 

водой. Название «Тонущий дом» адекватно реальности и в то же время метафорично. 
Тонущий дом  социум, с его негативными проблемы. Дом в традиционном его 
понимании должен находиться в единстве с природным космическим пространством, 
воплощающим жизнь, где происходит универсализация связей человека с миром. У 
Е.Поповой он подвержен разрушению, фактически ему угрожает гибель. В этой 
экзистенциальной ситуации проявляется нравственная сущность человека, 
свидетельствующая о его отношении к близким и окружающим. Люди живут 
отчужденно, недоброжелательны по отношению друг к другу. Духовный дискомфорт 
обусловлен дискомфортом социальным. Действие пьесы выстроено по принципу 
причинно-следственных связей, развивается стремительно не только за счет событий и 
поступков героев, но и микрокульминаций внутри эпизодов, реализующих авторский 
концепт незащищенности человека в социуме. Внешнее действие раскрывает ситуацию 
судьбы героев, вызывающую сочувствие и критическое отношение к происходящему.  
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 Действие обрамляется протазисом и эпитазисом (экспозиция и диспозиция), в 
которых концептуализирован факт ловли рыбы, занимающей в художественном 
пространстве пьесы особое место. Неопытный мальчик без поплавка и крючка ловит в 
залитом водой дворе рыбу, надеясь на удачу. Как правильно ловить рыбу потом научит 
его опытный Зигзаг. Ловля рыбы – метафора. Это жизненная сноровка, умение не 
прозевать и схватить удачу на крючок. Для одних она оборачивается трагедией, для 
других – надеждой на лучшее. Реальное событие экстраполировано на модель 
жизненной философии человека, что придает пьесе параболический характер. 
Конфликт в «Тонущем доме» решается по линии бинарной оппозиции Я – Социум 

и носит субстанциальный характер, отражая противоречия общества, которые 
неразрешимы ни на уровне сюжета, ни в реальной жизни, что делает такой конфликт 
неисчерпаемым. Экстремальная ситуация (дом затопляется водой) форсирует 
нагнетание конфликта и кульминационно реализуется в сцене, когда жильцы, спасаясь 
от потопа, оказываются в лодке.  
Жанровыми маркерами пьесы являются и персонажи. Они представляют разные 

слои общества: от пенсионера до депутата. Позиция каждого из них обусловлена 
психологической установкой, за которой скрыты внутренние противоречия. Так, 
пенсионерка Полякова (завистливая и злая) постоянно жалуется на жизнь, оправдывая 
свое поведение: «А с чего это мне быть доброй? Проживи на мою пенсию! Вчера каша, 
сегодня каша! А я бананчик хочу, яблочко хочу! Я конфет давно не ела, халвы с 
орехами! С чего это мне быть доброй?» [1, с. 5]. Но дело не только в пенсии, а в алчной 
ее натуре. В прошлом Полякова работала в райкоме, двери ногой открывала, «по 
службе шла, как по рельсам». Она тоскует по первомайским праздникам весны и труда 
и советской эпохе. Постоянно ворчит и на своего мужа-пенсионера, упрекая его в том, 
что он ест да спит, идти в гардеробщики не хочет, потому что раньше в отдельном 
кабинете сидел, был директором бани, театра, швейной мастерской. Теперь все есть 
просит и «несет абы что!». Она спасает себя, захватив в лодку накопленные ценности, 
а мужа, усадив на шкаф, оставляет в квартире. Как считает Полякова, в настоящем ее 
жизнь обманула, поэтому она яростно набрасывается на депутата, видя в нем причины 
своих бед.  

 Контрастно оттеняет Полякову ее добрый и интеллигентный сосед – бывший 
учитель Хрумкин, приютивший молодоженов. Живя на маленькую пенсию, он не 
ропщет, не злобствует, понимая причины социальной нищеты.  
Х р у м к и н. Сначала пришли Боги. Их было множество. Боги воды, ветра, камня, 

рек, озер, деревьев. Думаю, это было великолепно. Человечество-ребенок играло в эти 
изумительные игрушки. 
А н н а. А потом? 
Х р у м к и н. Потом пришли герои. Ведь в героях нуждались не меньше, чем в 

Богах. Герои – это идеал. Доблесть. Самоотверженность. Бескорыстие. Дружба. Как 
молодому миру без идеала? 
А н н а. Сейчас старый мир? Я всегда это чувствовала! Я никому не верю… Не 

всем, но почти никому… Вам я верю! Сейчас старый мир? Как бы я хотела жить в 
молодом мире! (Заплакала.)[1, с. 8]. 
Анна – молодая красивая женщина, мать-одиночка, у которой не все благополучно 

с сыном: Петя прогуливает уроки, получает двойки, не знает, как пишется слово 
«корова». Да и она не знает как оно пишется правильно, потому что была двоечницей, 
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сидела на последней парте. Показана типичная неполная семья, где нет отца, а вместо 
него – Зигзаг – очередной сожитель матери.  
Зигзаг – ключевой персонаж в пьесе. Он вторгается в пространство «чужого» для 

него дома, в семью Анны, стремясь найти там пристанище. Автор моделирует 
соединение случайных людей в пространстве квартиры и социума, раскрывая 
одиночество, их неудавшиеся судьбы, личностную несостоятельность.  
Зигзаг через многое прошел: был на войне, видел свою смерть, землю для 

собственной могилы рыл, «был в дерьме, но выполз», теперь решил начать жизнь с 
чистого листа. Зигзаг предложил Анне начать эту жизнь вместе с ним. Его жизненная 
философия выражена в словах: «жизнь сама по себе, а мы сами по себе». Главное 
свобода, как при ловле рыбы нужно в жизни не прозевать. Такой удачей в этой 
экстремальной ситуации, когда вода дошла до второго этажа, оказалась его десантская 
лодка. В сюжетной структуре пьесы она заняла ключевое место. Подобно Ноеву 
ковчегу, лодка вместила жадную, злобную Полякову, и Анну с Зигзагом, и бывшего 
учителя-пенсионера Хрумкина, и молодоженов. В ней оказались разные по своим 
взглядам и человеческим судьбам люди. Экстремальная ситуация обнажает их 
сущность: слабости и недостатки, достоинства и пороки. Среди жильцов «чужим» 
выглядел полуголый депутат, который снял костюм и новые туфли, чтобы не замочить 
их, помня совет Помощника о том, что костюм  главное, он определяет репутацию.  
Конфликтная ситуация становится более напряженной, когда жильцы стали 

упрекать депутата в том, что он собственную жизнь рассчитать не может , а хочет ими 
руководить.  

 З и г з а г. Знаем таких! На наших костях жизнь свою строят. Свою рассчитать не 
могут, а нашу рассчитывают. Картину когда-то видел, иллюстрацию из «Огонька», у 
кореша на стене висела, там пирамида черепов. Всю жизнь помню. Только картина не 
дописана. Дописать бы… Такие, как ты, по ним наверх карабкаются. По нашим 
черепам [1, с. 9]. 
Депутат стал оправдываться, что он такой же, как они: стоял у станка, учился на 

вечернем, руки в мозолях.  
Драматург иронично, с издевкой раскрывает механизм выдвижения в депутаты, и 

тех, кто их продвигает. Помощник депутата собирает подписи, но откачивать воду и не 
собирается, потому что считает это бесполезным делом. Депутата он успокаивает: «Да 
не волнуйся. Я свое дело знаю. Через меня, знаешь, сколько таких прошло. Одного 
даже сморкаться учил. Президентом стал. Уж не помню, какой страны. Где-то в 
Африке» [1, с.7].  
Противостояние жильцы – депутат завершается ничем, остается открытым. Степень 

конфликтного напряжения достигает высоты, но разрешения конфликта не 
происходит. Проблемы социума остаются, реалии действительности свидетельствуют 
о том, что еще не скоро жизнь изменится к лучшему. Драматург не дает готовых 
рецептов, он заставляет читателя /зрителя еще раз взглянуть на окружающий мир и 
дать оценку происходящему.  
Конфликт в «Тонущем доме» неисчерпаем. Такой тип конфликта присущ 

реалистической драме ΧΙΧ в., «новой драме» начала ΧΧ в. и Е.попова следует их 
традиции. Рациональный подход к человеку и обществу проявлялся в драматургии 
социалистического реализма, где детерминизм определял причинно-следственные 
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отношения, связанные с проблемами, носящими имперсональный характер социума, и 
решал их однозначно.  
Финал драмы завершается трагически. В подвале на Пролетарской заклинило 

дверь, там остались дети, среди них – сын Анны. Беспомощная учительница сообщает, 
что заброшенные двоечники курят, нюхают клей, они никому не нужны. Так драматург 
раскрывает еще один пласт социального неблагополучия.  
Зигзаг совершает героический поступок: спасает мальчиков, но сам тонет, ныряя за 

своей курткой, в кармане которой находились ценности, украденные у Поляковой. На 
сей раз «удача» обернулась трагедией. Смерть оказалась расплатой за содеянное. Не 
случайно драматург наделил этого персонажа «говорящей фамилией». Его жизненный 
зигзаг (от преступления до подвига) раскрывает парадоксальную сущность человека. 
Трагический аккорд финала не оказывает влияния на жанровую модель пьесы как 

социальной драмы. Гибель Зигзага случайна. Действие в «Тонущем доме» проясняет 
исходную ситуацию, но не преобразует ее. Е. Попова воплощает в пьесе изначально 
негармоничное бытие, несущее значение неидеальной онтологии. Бытовые отношения 
становятся уровнем, на котором исследуется сущность человека, его связей с 
обществом. Неразрешимая ситуация является порогом социальных противоречий. При 
этом персонажи пьесы не являются трагическими героями, они остаются жить, но их 
исходная жизненная ситуация остается неизменной.  
В эпитазисе мы узнаем, что все происходящее – театр, поэтому вода никого не 

зальет. Прием «театр в театре» снимает остроту социального негатива лишь условно, 
как это подобает театру, но оставляет проблему открытой, как диктует сама жизнь. И в 
то же время драматург вселяет надежду на лучшее, и эта надежда связана с Петей, 
который научился ловить рыбу и в итоге ее поймал.  
В социальной драме российских драматургов (пьесы В.Сигарева, братьев 

Пресняковых, братьев Дурненковых и др.) надежда на лучшую жизнь тоже есть, но 
только не в этом мире, а в трансцендентном.  
Социальная драма активизировала свое развитие как в русской, так и белорусской 

драматургии, и это не случайно. Настало время более глубокого анализа постсоветской 
действительности, ее художественной интерпретации в литературе.  

Літаратура  
Е.Попова. Тонущий дом // Соврем. драматургия. 2007. № 1. 

А. Горбачев (Мінск, Беларусь) 
ЛИТЕРАТУРА КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ 

Формулировка темы «Литература как феномен культуры» содержит 
гносеологический императив, основанный на разграничении ключевых понятий и 
установлении их иерархии. Согласно этому императиву, литература и культура 
соотносятся как часть и целое и, следовательно, как низшее и высшее, потому что 
часть и целое – квалитативные, а не квантитативные категории. Это означает, что в 
культуре имеется содержание, которое в принципе не может быть освоено в рамках 
литературы и которое служит главным дифференцирующим признаком культуры в 
отличие от литературы. Однако, чтобы понять, в чем заключается кардинальное 
различие между культурой и литературой, необходимо определить, в чем состоит их 
кардинальная общность. 
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Культура и литература существуют в социуме и являются выражением духовности. 
Иными словами, они социальны по форме и духовны по содержанию. Переходя на 
язык логики, отметим, что необходимым условием существования культуры и 
литературы выступает социальное, достаточным – духовное. Сущность социального 
репрезентирована вербализованностью, сущность духовного – понятийностью. Отсюда 
следует, что культура и литература обладают вербализованной (словесно-знаковой) 
формой и понятийным содержанием. Слово плюс понятие, вернее понятие, 
выраженное через слово, – такова формула, объединяющая культуру и литературу.  
Из этой формулы вытекает, что культура и литература не просто несут в себе 

информацию, но являются прежде всего информационными феноменами. А если 
учесть, что литература представляет собой вид искусства, то выстраивается 
следующий корреляционный ряд: информация – культура – искусство – литература. 
Рассмотрим отдельные звенья этой цепочки, чтобы установить специфику их 
взаимосвязи. 
Начнем с соотношения «информация – культура». Информация есть отражение 

действительности при помощи психики либо сознания. Как видим, в этой дефиниции 
отсутствуют допсихические средства отражения действительности – рефлекторно 
обусловленные и небиологические, – которые не позволяют осуществлять 
идентификацию информации, т. е. являются информационно индифферентными. 
Первые из них связаны с инстинктивной деятельностью живых существ, вторые – с 
химической и физической формами отражения действительности.  
Информация представляет собой отношение либо понимание и, значит, является 

субъект-объектной. Поэтому она не существует без своего субъекта (носителя), 
который выступает ее идентификатором и вместе с тем управляющей инстанцией. 
Субъектами (носителями) информации могут быть животные, обладающие психикой, 
и люди. К низшему типу информации относится информация биологического модуса, 
к высшему – духовно-социального, т. е. культура. 
Культура – отражение действительности при помощи вербализованной 

(человеческой) психики либо сознания. Еще точнее: культура есть преобразование 
сенсорно-знаковой информации психикой в вербально-знаковую и вербально-знаковой 
сознанием в понятийную. Всякая культура информационна, однако не всякая 
информация культурна. Внекультурна информация, представляющая собой отражение 
действительности при помощи невербализованной (структурированной сенсорно-
знаковым методом) психики. Субъектом (носителем) культуры может быть только 
человек. Культура включает в себя все виды его социальной (хозяйственной) и 
духовной деятельности. Лишь инстинктивная деятельность человека, будучи 
природной, не попадает в сферу культуры.  
Одним из элементов культуры является искусство. Формула искусства 

(эстетическое плюс духовное) представляет собой конкретизацию общих формул 
культуры (слово плюс понятие) и внутреннего мира человека (психика плюс сознание), 
а также универсальной формулы действительности (форма плюс содержание). 
Сущность искусства психична, ее выражением выступает эстетическое отношение 
(переживание), хотя качество (художественную ценность) искусства определяет его 
духовный (познавательный) компонент. Эстетическое отношение возникает не к 
сенсорно, а к вербально явленной форме. Оно создается не сенсорными (зрительными, 
слуховыми, осязательными, обонятельными и вкусовыми) ощущениями, восприятиями 
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(первичными сенсорными образами) и представлениями (вторичными сенсорными 
образами), а формирующимися на их основе вербализованными представлениями 
(словесными образами).  
Основа искусства – эстетическое отношение, точнее его субъектный компонент – 

не может появиться без словесно оформленного представления о каком-нибудь 
знаковом комплексе как об имеющем художественную ценность, т. е. как о 
произведении искусства. Отсюда выводы, которые служат продолжением сказанного 
выше: сущность искусства вербальна, художественный образ может быть только 
словесным, непосредственно либо опосредованно. Если допустить некоторое 
упрощение, то искусство можно назвать искусством слова. Любой художественный 
образ есть образ прямо либо косвенно словесный, любой словесный образ есть образ 
художественный. 
Искусство – это отражение действительности при помощи вербализованной 

психики, т. е. при помощи вербализованных представлений (вербализованных 
образов), непосредственных либо опосредованных. Поэтому закономерно, что среди 
видов искусства приоритетное положение занимает литература – собственно искусство 
слова, что закреплено в устойчивом словосочетании «литература и искусство», 
неверным с точки зрения формальной логики, но подчеркивающим особую роль 
литературы.  
Литература является непосредственно вербализованным видом искусства, 

остальные его виды (живопись, скульптура, архитектура, музыка, хореография, 
декоративное искусство) – непосредственно сенсорными и опосредованно 
вербализованными. Доминирующий статус литературы по отношению к ним 
определяется ее более высоким духовным потенциалом, проще говоря, ее большей 
приближенностью к познанию (мышлению), к философии. По той же причине внутри 
самой литературы эпические формы главенствуют над лирическими, а философский 
роман – над остальными жанрами. 
Но познавательный (мыслительный) потенциал литературы ограничен ее природой. 

Литература является познанием (мышлением) в образах и, следовательно, отражением 
противоречий общего / частного уровня, тогда как собственно познание (мышление) 
осуществляется в понятиях и выступает отражением противоречий универсального 
уровня. Таково принципиальное различие между литературой и философией. А 
поскольку последняя является авангардной частью культуры и определяет ее качество, 
мы можем сделать вывод, что за счет философского компонента культура оказывается 
высшим по отношению к литературе. И не только по отношению к ней, но и к 
искусству в целом, и ко всем видам социальной (хозяйственной) деятельности, и к их 
формам.  
Наличие такого рода иерархии дает основание для разделения культуры на два 

типа. Высший тип культуры – культура ума – создается духовной (познавательной, 
мыслительной) деятельностью, которая структурирована сознанием и 
репрезентирована одним видом – философией; низший – культура души – создается 
социальной (хозяйственной) деятельностью, которая структурирована 
вербализованной психикой и репрезентирована такими видами, как экономика, 
политика, право, мораль, наука, религия, искусство.  
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Эта типология учитывает универсальные закономерности, поэтому она важна и для 
литературы. Будучи культурой души, свои достижения литература измеряет культурой 
ума. 

Л. Ковалёва, К. Галдина (Гродна, Беларусь) 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ 

В РОМАНЕ УИЛЬЯМА ТЕККЕРЕЯ «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
Одной из наиболее важных проблем современной интерлингвистики является 

перевод реалий в художественных произведениях. Реалии составляют большую часть 
любого произведения, поэтому их правильная передача с исходного языка на язык 
перевода − вопрос передачи национального колорита текста. При передачи реалий 
используются различные приёмы и способы перевода: транскрипция и транслитерация, 
калька и полукалька, контекстуальный перевод и замена реалии. Выбор определённого 
способа и приёма зависит и от предполагаемого реципиента, и от того, какое место 
данная реалия занимает в тексте. 
Наилучший метод изучения различных приёмов введения реалий в текст перевода 

− рассмотрение конкретного произведения. В данной работе анализируется перевод 
романа Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия». 
Наиболее употребительным способом перевода реалий является транскрипция. Но 

этот прием возможен лишь в тех случаях, когда значение переводимой реалии более 
или менее ясно из контекста или же является известным предполагаемому читателю. 
Например, в предложении «Young Bedwin Sands, than an elegant dandy and Eastern 
traveller, was manager of the revels» слово дэнди в переводе или объяснениях не 
нуждается, так как оно уже вошло в систему русского языка: «Распорядителем 
праздника был молодой Бедуин Сэндс, в ту пору блестящий дэнди и путешественник 
по Востоку». То же самое относится и к бытовой реалии эль, обозначающей спиртной 
напиток. Знания о том, что это вид английского пива, достаточно для понимания 
отрывка. 
Прием транслитерации редко употребляется при переводе реалий в 

художественных текстах, так как передача графической формы слова менее удачна при 
отражении национального колорита произведения. Но и этот способ перевода реалий 
используется, особенно, если имеется устоявшийся вариант слова в языке перевода. 
Так, слово портер часто встречается в переводах английских романов. В 
дополнительных средствах осмысления этой реалии необходимости нет, так как из-за 
частоты ее употребления она уже вошла в систему лексических единиц русского языка 
и понятна читателю. 
Сложнее дело обстоит с бытовой реалией sandwich. В «Новом англо-русском 

словаре» Мюллера можно найти два варианта перевода: бутерброд и сандвич. В 
последнее время можно услышать и транслитерацию сэндвич. Значение данных слов 
читателю известно. Но слово бутерброд более привычно и воспринимается как «свое» 
в русском языке, хотя оно и является заимствованием с немецкого языка. 
Следовательно, вариант сандвич можно использовать в качестве средства придания 
тексту национального колорита. 
Введение в текст бытовых реалий посредством калькирования также происходит 

очень редко. Чаще переводчик прибегает к полукалькам (одна часть иноязычного 
слова транскрибируется, а другая представляет собой компонент языка перевода). 
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Этим способом было образовано прилагательное гессенские от английского слова 
Hessian: корневая морфема была сохранена посредством транскрибирования, а 
английский суффикс -ian, обозначающий то, что предмет имеет ту или иную 
национальную принадлежность, был заменен соответствующим русским суффиксом -
ск. 
Прием калькирования, в основном, применяется при переводе словосочетаний. 

Примером калькирования является словосочетание шотландская похлебка. Оно было 
получено путем перевода английского словосочетания Scotch broth. И первый, и 
второй элементы кальки понятны носителям русского языка. Однако Мюллер дает 
другой, более точный перевод этого словосочетания − перловый суп. Перевод 
словосочетания gillyflower-water − еще один интересный пример калькирования: в 
английском языке одно существительное, находящееся перед другим 
существительным, выполняет функцию определения и, следовательно, переводится на 
русский язык как прилагательное. Перевод предложения «…I have put up two bottles of 
the gillyflower-water for Mrs. Sedley, and the receipt for making it, in Amelia’s box» будет 
выглядеть следующим образом: «…я положила в сундук Эмилии две бутылки 
гвоздичной воды для миссис Седли и рецепт приготовления». 
Наиболее популярным способом перевода бытовых реалий является прием замены 

слова языка оригинала на слово языка перевода. Отрицательной чертой этого приема 
является не только то, что заменяется слово и теряется национальный колорит, но и то, 
что заменяется само понятие, обозначаемое данным словом. Однако этот способ 
перевода употребляется часто, так как некоторые понятия было бы трудно перевести 
как-то иначе, а нагромождение транскрибированных слов нежелательно в переводных 
текстах. 
Например, слово tarts не имеет точного эквивалента в русском языке. Но для 

понимания сути предложения «I ought to have remembered the pepper which the Princess 
of Persia puts in the cream-tarts in the Arabian Nights» не так уж и важно, какой вид 
выпечки в нем упоминается. А перевод этого слова − сливочное пирожное − не 
кажется нам слишком далеким от истины. 
Также не существует точного перевода реалии luncheon. В данном варианте 

перевода романа используется словосочетание второй завтрак. В словаре же дается 
объяснение, что это завтрак, причем обычно официальный. Но из контекста ясно, что 
это просто обед или второй завтрак в кругу семьи, что и пытается отразить переводчик: 
To-morrow came and, as sure as fate, Mr. Joseph Sedley made his appearance before 
luncheon. – Ночь прошла, и мистер Джозеф Седли самым исправным образом явился в 
отчий дом — и когда же? — до второго завтрака..  
При передаче реалий в анализируемом нами романе используется прием 

приблизительного перевода, который обычно сводится к объяснению реалии. 
Например, английское словосочетание claret bell требует объяснения и поэтому 
появляется русский вариант перевода − звонок, требовавший красного вина. 
Примеров опущения реалий очень мало. Это делается скорее для того, чтобы 

избежать тавтологии. Так, в переводе предложения «”For any one who wants a purse,” 
replied Miss Rebecca, looking at him in the most gentle winning way»–«–Для того, кто у 
меня его попросит,–отвечала мисс Ребекка, бросив на Джозефа пленительный 
взгляд», реалия purse отсутствует. Но из контекста становится ясно, о чем идет речь. 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 574

Анализ перевода данного произведения показывает, что наиболее продуктивным 
является способ замены реалий языка оригинала на реалии языка перевода. К 
сожалению, это ведет к потерям в передаче национального колорита. Однако 
переводчиком используются и другие общеизвестные приемы передачи реалий: 
транскрипция, транслитерация, полукалька Возможность выбора того или иного 
способа ограничивается определенными факторами: контекстом, количеством реалий в 
данном отрывке, известностью значения реалий реципиентам, необходимостью 
сохранения национального колорита. 
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И. Скоропанова (Мінск, Беларусь) 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ПОЛЕМИКА С ДОСТОЕВСКИМ 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВС. НЕКРАСОВА 
В творчестве Вс. Некрасова большое место занимает интертекстуальный диалог с 

классикой (Крылов, Ершов, Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Достоевский, 
Лесков, Н. Некрасов, Тютчев, Блок, Ахматова, Мандельштам, Маяковский, Пастернак, 
Набоков и др.). Апеллируя по разным поводам к предшественникам и тем самым 
выявляя значимость созданного ими для современности, поэт в то же время не 
отказывается и от полемики с утопическими идеями, мифологизированными 
представлениями, малопродуктивными для судеб России и мира проектами, 
встречающимися в их книгах, в чем находит выражение постмодернистская 
переоценка ценностей. В стихотворениях «Ну/Мировая гармония…», «Это…», «Мы 
особенные…», «Несть ни эллин ни иудей…» он вступает в спор с Достоевским как 
автором «Дневника писателя», идеологом почвенничества и проповедником русского 
мессианизма. 
Достоевский-мыслитель стремится уяснить роль и предназначение России в 

мировой истории и утвердить в умах в качестве национального идеала «русскую 
идею», призванную, как он считал, определять взаимоотношения России с другими 
странами и ее путь в будущее. «Идеал ведь тоже действительность, такая же законная, 
как и текущая действительность» [3: 76], — был убежден писатель, полагая, что «без 
идеалов, то есть без определенных хоть сколько-нибудь желаний лучшего, никогда не 
может получиться никакой хорошей действительности» [3: 179]. Разочарование в 
европейском прогрессе буржуазного типа, связываемом с «обезбоживанием» и 
«материализмом», побуждает Достоевского сделать ставку на Россию как самую 
праведную, по его представлениям, страну, призванную спасти мир, объединив 
расколотое и враждующее человечество в братский союз народов. «У нас есть твердая 
и определенная национальная идея…», — заявляет он в «Дневнике писателя», —
 «всемирное человеческое единение» [3: 372]. В такой обобщенной формулировке 
«русская идея» привлекла многие чистые сердца. Однако более детализированное 
разъяснение ее постулатов в «Дневнике писателя» осложнено целым комплексом 
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«противопоказаний» и не только далеко не во всем убеждает, но и настораживает, 
поскольку ее реализация мыслится на путях православно-христианской соборной 
утопии, с опорой на утвердившиеся в сознании почвенника мифологемы: «Россия — 
страна-мессия», «русский народ — народ-Богоносец», «соборность — аналог Царства 
Божия на Земле». «Скажут, что это фантазия, что это «русское решение вопроса» — … 
«царство небесное» и возможно лишь в царстве небесном» [3: 417], — предваряет 
писатель потенциальные возражения и недоумевает: «Что тут утопического, что тут 
невозможного — не понимаю» [3: 418]. Для Достоевского как человека верующего 
чисто виртуальные объекты, порожденные религиозным сознанием, — реальность; 
иные взгляды он во внимание не принимает. Как почвенник автор «Дневника…» 
идеализирует «богоносную» Россию и русский народ, доказывает: «…чтоб судить о 
нравственной силе народа и о том, к чему он способен в будущем, надо брать в 
соображение не ту степень безобразия, до которого он временно и даже хотя бы и в 
большинстве своем может унизиться, а надо брать в соображение лишь ту высоту духа, 
на которую он может подняться, когда придет тому срок» [3: 365]. «Лишь» 
Достоевского отсекает «лишнее», противоречащее почвенническим упованиям, 
ставящее под сомнение «русскую идею». К тому же при ее изложении к духу 
благородного донкихотства и жертвенного идеализма у Достоевского примешивается 
дух тоталитарности и гегемонизма. 
Достоевский пишет: «Всякий великий народ верит и должен верить, если только 

хочет быть долго жив, что в нем-то, и только в нем одном, и заключается спасение 
мира, что живет он на то, чтоб стоять во главе народов, приобщить их всех к себе 
воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им 
предназначенной» [3: 368]. В этом суждении писателя проступает легитимация 
политического мессианизма, как правило, оборачивающегося претензией на мировое 
господство. Базируется мессианизм на комплексе национальной исключительности, 
национального превосходства, и у Достоевского, несмотря на благородство означенной 
цели, он о себе заявляет утверждениями типа: 

«Одному только русскому духу дана всемирность, дано назначение в будущем 
постигнуть и объединить все многоразличие национальностей и снять все 
противоречия их» [3: 474]; 

«Одну Россию ничем не прельстишь на неправый союз, никакой ценой» [3: 402]; 
«Хоть какая-нибудь из наций да должна же светить» [3: 404] и др. 
Некоторые высказывания Достоевского, например, такое: «Москва еще третьим 

Римом не была, а между тем должно же исполниться пророчество, потому что 
«четвертого Рима не будет», а без Рима мир не обойдется» [3: 233], — воспринимаются 
как неявное оправдание гегемонизма, тем более что при всем своем миролюбии 
Достоевский не отвергал полностью возможности «обнажить меч» на священной войне 
и высмеивал Грановского, считавшего, что время крестовых походов прошло. 
Реальной платформы, на основе которой можно было бы попытаться бескровно 

объединить народы и нации, Достоевский предложить не смог. Христос, в котором, по 
словам писателя, воплощает свое будущее русский народ, совершенно чужд буддисту, 
даосисту, мусульманину, и соединяться во Христе как в истине они не станут. 
Навязывание же собственного идеала другим ничем хорошим окончиться не может. 
Достоевский говорил, что предпочтет остаться без истины, нежели без Христа, если 

они войдут в противоречие друг с другом. Это и произошло: в публицистике, где 
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писатель не прибегает к многозначной образности, он впадает в логоцентризм, и его 
национал-историческая концепция по многим параметрам уязвима. 
Именно эти заблуждения великого ума, всю опасность которых обнажило время, и 

становятся предметом критических размышлений Вс. Некрасова в его 
деконструктивистских произведениях. В стихотворении «Ну/Мировая гармония…», 
соединяя цитату из романа «Братья Карамазовы» с цитатой из «Дневника писателя», 
поэт показывает, что утверждаемая Достоевским-художником идея мировой гармонии, 
в сущности, отрицается идеей русского мессианизма в интерпретации самого же 
Достоевского-идеолога, так как всечеловеческое братство несовместимо с идеей 
национального превосходства и исключает насилие, допускаемое в «Дневнике…» 
Достоевским для осуществления благих, возвышенных целей. 

Ну 
Мировая гармония 
Мировая-то гармония 
Слезинки не стоит 
Ну а 
Национальная идея 
Иное дело 
Ну и 
Цена иная 
Цена Энная [5: 35], —  

иронизирует Вс. Некрасов, наделенный уже историческим опытом осуществления 
всепланетарных утопий странами с мессианскими претензиями — фашистской 
Германией и Советским Союзом. На практике мессианизм всегда оборачивался 
гегемонизмом и империализмом (Римская империя, Испанская империя, Соединенное 
Королевство Великобритании и др.), а в ХХ ст. привел к страшным мировым войнам с 
многомиллионным числом жертв. Советский мессианизм, ориентированный на 
утверждение коммунизма во всем мире, представлял собой трансформацию «старой 
русской мессианской идеи» [1: 152] и увенчался созданием подконтрольного СССР 
«социалистического лагеря», уже само наименование которого, вызывая ассоциацию 
со сталинскими «исправительно-трудовыми лагерями», звучит достаточно 
двусмысленно и откровенно. И дело не только в деформации «русской идеи», при 
которой «свет с Востока» стал для многих «тьмой». «Существованiе нђскольких 
мiровыхъ претензiй не может не породить мiровой войны» [2: 110], а таковые 
претенденты имеются. Поэтому Вс. Некрасов стремится ослабить власть мессианизма 
над умами, пародируя его русскую национальную модификацию и указывая на ее 
разрушительный потенциал: цена ее воплощения — «Энная» (некрасовский 
окказионализм обозначает масштабы будущих жертв).  
Так кто же в таком случае «бесы»? — как бы задается вопросом поэт в 

стихотворении «Это…». И, может быть, одних «бесов» изгоняли другими «бесами», и 
потому они все равно с нами? Не пора ли отделить зерна от плевел? 

Это 
Демонов что ли 
Изгоняли 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 577 

Бесами 
Бесов 
Чертями 
Тех дьяволами [5: 34], —  

иронизирует Вс. Некрасов, сводя воедино «инфернальные» названия произведений 
русской литературы и давая понять, что и в нее проникла «нечистая сила», от которой 
нужно избавляться. 
Используя пародийно-ироническое цитирование, Вс. Некрасов вскрывает 

лжегуманизм идеологий, претендующих на обладание абсолютной истиной и 
берущихся кроить судьбу народов, которые об этом не просят.92 
Постмодернизм отрицает привилегированное положение любого из 

метанарративов, в области геополитической ориентирует на полицентризм, 
многополюсный мир. 
Хотя Россия — многонациональная евразийская страна, «русская идея» 

идентифицирует ее лишь с русским народом**, наделяемым характеристиками «народа 
избранного». В стихотворении «Несть ни эллин ни иудей…», создавая контаминацию 
из пропагандистского сталинского слогана: «Великий русский народ» и определения 
Достоевского: «народ-Богоносец», — «Великий Русский Народ Богоносец», 
Вс. Некрасов соединяет ее с евангельской цитатой и тем самым показывает, что 
комплекс национального превосходства противоречит заповеди христианства о 
равенстве людей перед Богом. Тройным повтором напоминает об этом поэт, вызывая к 
любой национальной Идее, получающей мессианское наполнение, насмешливо-
отрицательное отношение, а мифологему «Великий Русский Народ Богоносец» 
наделяя иронической семантикой: 

Несть 
Ни эллин ни иудей 
Но есть 
Идея 
Нет ли эллина 
Ни иудея 
Есть Великий Русский 
Народ Богоносец 
Федор Михайлович 
Достоевский 
Владимир Ильич 
Ленин 
Иосиф Виссарионович 
Сталин 

                                                   
92 Показательно свидетельство Достоевского в «Дневнике писателя», касающееся того, что даже сербы и 
черногорцы, интересы которых отстаивала Россия в Балканской войне 1876 г., с благодарностью принимая эту 
помощь, стремились вместе с тем оставаться «как можно меньше обязанными русским» [3: 396], настолько 
ценят народы свою независимость и самостоятельность. Что уж говорить о принудительном 
«осчастливливании» «мессианцами». 
** Почему и не стала общенациональной. 
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Лазарь Моисеевич 
Каганович [5: 35]. 
Имена-отчества и фамилии, идущие под двумя первыми столбцами, как бы 

указывают, кто мог бы подписаться под диссонирующими с Новым Заветом 
концептами, и коммунистические вожди парадоксальным образом оказываются 
наследниками Достоевского — не как художника-гуманиста, а как поборника русского 
мессианизма. Пусть Ленин революционизировал и советизировал «русскую идею», а 
Сталин привел ее в состояние экспансии, «корень» идеи — общий, остальное — лишь 
разновидности «плодов», которые могут из него произрасти. Этот-то «корень» и 
стремится вырвать из сознания людей Вс. Некрасов, ведь в наши дни мессианизм несет 
угрозу самому существованию человечества. 
В комедийном плане «советизирует» поэт и мифологему «богоносности», выявляя 

ее утопичность. Ибо в новую историческую эпоху богами для русского народа стали 
Ленин и Сталин, атеизм вытеснил религиозность. «Богоносный» народ творил дела, 
угодные не только Богу, но и дьяволу. И сам он в официальной пропаганде был 
превращен в Бога, от имени которого карались неугодные. Тост Сталина за Великий 
Русский Народ при праздновании победы над Германией послужил идеологическим 
обоснованием для развернувшейся антисемитской кампании 1946 — 1949 годов. Да и 
сам русский народ был истерзан тоталитаризмом, ничуть не считавшимся с его 
«величием», просто жонглировавшим популистской формулой, как пропагандистским 
пряником. 
Комплекс национального превосходства, убежден Вс. Некрасов, мешает трезвой 

самооценке, ведет к самоослеплению: 
мы особенные 
мы не как все 
потому как мы такие одни 
единственные 
на всем белом свете [5: 85]. 
Подбираемая поэтом к сказанному рифма — оценочная: «милые дети» (то есть 

неразумные, наивные, инфантильные существа); она играет роль корректива по 
отношению к феномену самовосхваления, заменяющему утешающую погремушку: 

и не исключительно ли 
исключительные только одни 
истинно 
православные 
единственные 
все для себя 
все 
не как все 
все 
не как 
все [5: 85]. 
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«Обратимый» стих предполагает двойное прочтение, и выдаваемое гордящимися 
своей «особенностью» за достоинство: 

Все 
Не как все, — 

в контексте произведения воспринимается как недостаток, вызывая аналогию с 
фразеологизмом «все не как у людей». 
Мифологизированные представления о себе, аберрации сознания, иллюзии, 

игнорирующие реальность, — вот что высмеивает Вс. Некрасов в Русской доктрине, не 
только не подвергшейся со времен Достоевского пересмотру, но вновь вознесенной 
после краха СССР. Правда, мессианский аспект в ней ослаблен. «Мессианство — не 
главное сейчас для России» [4: 147], — поясняет Ю. Мамлеев. Главное, как он 
пишет, —«стать Центром для себя самой, абсолютным Центром… На высшем уровне 
это должен быть нацио-центризм (включая мистическое «подключение» к 
Космологической России). Россия сама должна создать собственное человечество» 
[4: 147]. Благодаря этому, по мысли Ю. Мамлеева, если даже земная цивилизация 
погибнет, Россия Вечная будет существовать. «Что тут утопического…не 
понимаю», — вслед за Достоевским мог бы сказать его наследник. 
Так что актуальность некрасовских размышлений только возрастает. 
Но, развенчивая те или иные идеи, деабсолютизируя абсолютизированное, 

Вс. Некрасов отдает должное заслугам предшественников, напоминая, что это титаны, 
сам спор с которыми плодотворен. Перефразируя высказывание Пушкина о том, что 
обывателю нравится видеть гения «на судне» (дескать, он такой же ничтожный, как и 
мы), Вс. Некрасов выражает категорическое несогласие с «чернью»: 

Ох врешь 
Наш хороший 
Бывает тоже 
Живешь 
Вот и ошибаешься 
Как Лев Толстой 
Но с той только 
Разницей [5: 34]. 
Как и во многих других случаях, поэт не договаривает до конца, идет по пути 

минимализма, но благодаря неявной отсылке к Пушкину не высказанное впрямую 
становится понятным: кроме того же, что у всех, у гения есть и то, что делает его 
гением: масштаб личности, ее неповторимый склад, уникальный художественный дар. 
А никогда ни в чем не ошибающихся людей просто не существует. Вот почему Вс. 
Некрасов ориентирует на поиск ответов на жизненно важные вопросы в диалоге-
полемике с великими, побуждает отграничивать их заслуги от заблуждений. 

Литература 
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5. Некрасов Вс. Стихи из журнала. — М.: Изд-во «Прометей» МГПИ им В.И. Ленина, 1989. 

Т. Суходольская (Мінск, Беларусь) 
ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО В РОМАНТИЧЕСКОЙ СКАЗКЕ 

Л. ТИКА «РУНЕНБЕРГ» (1802) 
Действие романтической сказки Людвига Тика «Руненберг» („Der Runenberg“, 

1802) разворачивается в особой, почти волшебной атмосфере, создаваемой прежде 
всего описаниями природы, а также непосредственным обращением автора к 
фольклорным образам и мотивам (лесная женщина, королева металлов, корень 
альрауна). Однако в отличие от сказок другого иенского романтика – Новалиса, в 
которых «царит подлинная природная анархия» [Литературные манифесты 1980, с. 98], 
сказка Тика описывает и вполне реальную событийную обстановку, в ней сильнее 
проявляется связь с современностью. Реалистичность и элемент таинственности, 
загадочности настолько тесно переплетены друг с другом, что главному герою 
произведения все происходящее с ним кажется «чудным сном» [Tieck 1978, S. 69]. При 
этом точки зрения читателя и героя на реальное и чудесное полностью совпадают (в 
отличие от фольклорной волшебной сказки). Невероятное для читателя (с позиции 
реальной действительности) оказывается невероятным для героя и непосредственно 
связано с особенностями изображения времени и пространства. 
В сказке Тика можно выделить два основных типа пространства – пространство 

равнины и пространство гор и леса, по сути противостоящих друг другу.  
Пространство равнины – это “реальное”, земное пространство, особый мир, полный 

гармонии и размеренного течения жизни. Однако Христиану, главному герою 
«Руненберга», этот мир кажется слишком обыденным и узким. На первый взгляд, как и 
Гиацинт в новалисовской сказке („Das Märchen von Hyazinth und Rosenblüte“, 1798), он 
побуждаем романтическим томлением, стремлением к познанию сокровенных тайн 
природы, которое и заставляет его покинуть данное пространство.  
Пространство гор и леса в начале сказки Тика также изображается как реальное и 

нейтральное по отношению к герою. Однако и в этом случае оно носит иной характер в 
сравнении со сказкой Новалиса или фольклорной сказкой. Природа как бы закрыта по 
отношению к Христиану, способному слышать, но не понимающему ее языка, 
способному причинить ей боль. Герой Тика не обладает той открытостью 
романтической души, делающей его отзывчивым и сопереживающим всему 
универсуму, которая была у героя Новалиса. Христиан входит в природу «как 
насильник, как разрушитель, как гордец, считающий природу источником благ, 
пользы, неживой материей» [Федоров 1988, с. 77]. В ответ она открывает ему другое 
свое начало – мстящее, дисгармоническое. 
Концепция природы Тика, воплощенная в «Руненберге», непосредственно 

соотносится с идеями Я. Беме (1575-1624), немецкого философа-мистика, как известно 
оказавшего влияние на мировоззрение ранних романтиков. Согласно Беме Бог 
приходит в мир лишь путем диалектического разделения, и потому в природе 
неизбежно существуют два начала («качества»): «приятное, небесное и святое, и … 
яростное, адское и жадное» [Беме 2000, с. 22]. Проявление последнего связано в сказке 
Тика с изменением характера пространства. В ночное время горы и лес становятся 
“фантастическим”, страшным миром, враждебным по отношению к герою.  
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Наиболее полным выражением сути этого опасного ночного мира являются руины 
древнего замка Руненберг. Фантастический характер этого пространственного локуса, 
как и в фольклорной сказке, подчеркивается особым временем свершения событий 
(полночь), трудностью пути его достижения, а также скоплением на данной 
пространственной территории огромного богатства.  
Особый мистический характер этого локуса подчеркивается самой семантикой 

слова „Runen“ – “руны”, “рунические письмена”. Разрушенный замок, былое 
обиталище людей, – это знак, предостережение тому, кто видит в природе лишь 
конечное и движим одним желанием – подчинить ее себе, в ответ она сама лишает 
воли, увлекает своего осквернителя к гибели.  
В сказке Тика, на первый взгляд, находит свое воплощение фольклорное 

восприятие времени и пространства: лес и горы, ночной мир представлены как 
враждебные человеку. В романтической сказке действует мотив, схожий с мотивом 
фольклорной сказки – завлечение персонажа в опасное, гибельное для него место. 
Однако в отличие от фольклорной сказки в «Руненберге» “антагонистом” героя 
выступает сама природа, мстящая и “яростная”. 
С пространством гор и леса связана особая система персонажей. В их обрисовке нет 

определенности, четкости, они – воплощение обманчивого, зыбкого, ирреального 
мира. Королева металлов – лесная женщина – встреченный Христианом в горах 
незнакомец – все это одно и то же проявление темной сущности природы, хаотичной и 
враждебной герою. 
С пространством равнины связана своя система персонажей: Элизабет – жена 

Христиана, ее родители, старик-отец героя, Леонора – его дочь – однозначно 
положительные и светлые образы, однажды обрисованные автором и остающиеся 
неизменными на протяжении всего развития сюжета. 
В отличие от оптимистической настроенности новалисовской сказки и от 

фольклорных сказок, в которых главный герой всегда возвращается из чужого, 
враждебного ему пространства, сказка Тика не имеет благополучной развязки. 
Христиан снова уходит в горы, чтобы отыскать скрытые в их недрах сокровища. К 
замку Руненберг его увлекает желание овладеть не тайнами вселенной, а обманчивым, 
мнимым великолепием “конечного” мира. При этом важно отметить, что слово 
“замок” в немецком языке сохраняет значение закрытости, непроницаемости 
пространства: „Schloß“ – от „schließen“ (закрывать, заключать). Физическому, 
“горизонтальному”, пути Христиана (равнина – горы – равнина – горы) соответствует 
“вертикальный”, духовный, путь, с точностью до наоборот повторяющий путь 
Гиацинта в сказке Новалиса. Герой Тика приходит не к познанию бесконечного в себе, 
а к полной его утрате (сходит с ума). 
Рассмотрение особенностей пространственно-временной системы «Руненберга» 

позволяет говорить об определенной двуплановости повествования в сказке Тика. 
Однако было бы неверно считать это результатом двоемирия в восприятии 
действительности, вызванном “расщеплением” романтического сознания. В 
произведении Л. Тика нет стабильности гармонического идеала, свойственной 
Новалису, но нет и трагической дисгармонии, возникающей в творчестве поздних 
романтиков – Клейста или Гофмана.  
Особенность творческой манеры, в которой написан «Руненберг», основывается на 

системе “двуобразности”. При этом та или иная сторона явления выступает в 
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зависимости от характера изображаемых времени и пространства: чудесная красавица, 
увиденная Христианом ночью в горах, днем вблизи равнины видится ему 
отвратительной старухой, хотя та первая, ночная, сущность все же прорывается в ней 
наружу; золото и драгоценности в дневное время в пространстве равнины выглядят как 
обыкновенные камни. Однако следует подчеркнуть, что различные стороны предмета 
являются необходимыми “составляющими” целого, единого, когда фантастическое, 
скрытое начало проявляет себя в реальном и повседневном. Ночной, лесной и горный, 
мир и мир дневной, равнинный – взаимосвязанные, взаимоопределяющие стороны 
одной природы, проникнутой единым дыханием бесконечного, мировой душой, что 
выражает специфику романтического сознания Тика. Утверждает главный тезис 
раннеромантической культуры – единство всего универсума. 

Литература  
Бёме Я. Аврора, или Утренняя заря в восхождении / Пер. с нем. А. Петровского. – СПб.: Азбука, 

2000. - 412 с.  
Литературные манифесты западноевропейских романтиков / под ред. А. С. Дмитриева. – Москва: 

МГУ, 1980. - 638 с. 
Федоров Ф. П. Романтический художественный мир: пространство и время. – Рига: Зинатне, 1988. 

- 454 с. 
Tieck L. Die Märchen aus dem Phantasus. Dramen. München: Winkler Verlag, 1978. - 926 s. 

С. Яницкая (Мінск, Беларусь) 
РОМАНС В ПОЭТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ АЛЕКСАНДРА БЛОКА  

И МАКСИМА БОГДАНОВИЧА 
Жанровая форма романса, имеющая средневековые западноевропейские корни, на 

русской почве полноты своего осуществления достигла в лирике А.Блока, а в 
белорусской словесности ее утвердил в правах М.Богданович. Пристальное внимание к 
романсу, проявленное классиками русской и белорусской литератур и прежде всего во 
многом совпадающие черты их романсных произведений актуализируют недостаточно 
изученный "аспект присутствия творчества Блока в национальном литературном 
процессе…" [Черота 1991, с. 281]. 
Блок и Богданович – фигуры, без преувеличения сопоставимые и в личностном, и в 

художническом масштабах. Оба они – новаторы русского и белорусского стиха, поэты 
не просто национальные, но и европейские – высокообразованные интеллигенты, 
активно занимавшиеся переводческой деятельностью. Оба обладали даром 
музыкальности, романтическим мировосприятием, трагическим ощущением жизни, 
склонностью к эстетизации переживаний. Оба, принадлежа одной эпохе, стремились 
служить своему народу, своей культуре. И Блока, и Богдановича (в возрасте двадцати 
пяти лет!) настигла безвременная кончина. 
Богданович первым в белорусской литературе освоил сложные стиховые формы 

(терцины, триолет, октаву, скерцо, рондо, сонет, рондель, рубаи, танку, верлибр), 
придав отечественной поэзии новый импульс в развитии, разрушив стереотип ее 
восприятия как исключительно крестьянской и убедительно опровергнув 
представление о том, что белорусский язык менее всего пригоден для художественного 
творчества. Образно-выразительные возможности родного языка, как и вполне 
европейский уровень белорусской поэзии, он продемонстрировал широкоформатно, в 
том числе и обращением к жанру романса. 
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В ряде стихотворений Богдановича явственно ощущается отклик на темы и мотивы, 
интонации и ритмы романсной лирики Блока. Так, в самом знаменитом 
произведении белорусского поэта, созданном в этом жанре между 1909–1912 гг., – 
"Раманс" ("Зорка Венера ўзышла над зямлёю…") [Багдановiч 2001, с. 77–78] – 
развернут романтический мотив "звездной" устремленности влюбленного, отчетливо 
наметившийся в блоковских стихотворениях первой и второй книг (1898–1907): "Я – 
звезда мечтаний нежных…" ("Я в дольний мир вошла, как в ложу…", 1907); "Взор твой 
ясный к выси звездной / Обрати…" ("Ее песни", 1907) и т.п. Особенно поразительно 
идейно-тематическое созвучие "Раманса" Богдановича стихотворению Блока "Там, за 
далью бесконечной…" [Блок 1960–1963, т. I, с. 337], датируемому 1899 г., но 
появившемуся в печати после переделки лишь в 1918 г. и включенному автором в 
сборник "За гранью прошлых дней" (1920). 
Перекликающиеся между собой стихотворения Блока и Богдановича писались ими 

приблизительно в одинаковом возрасте, что дает основание говорить о глубинном сходстве 
мировоззренческих принципов и творческих установок двух ведущих восточнославянских 
поэтов. Показательно, что "Раманс" Богдановича в его единственном прижизненном 
сборнике "Вянок" (1913) помещен в раздел с названием, подчеркивавшем тяготение автора 
к живописному и музыкальному началам в поэзии, – "Малюнкi i спевы". Неслучайно в 
качестве эпиграфа использованы им строки из стихотворения А.Фета "Поэтам" (1890): 
"Этот листок, что иссох и свалился, // Золотом вечным горит в песнопеньи". Оригинальным 
цвето-звуковым восприятием мира отличался и Блок. О "деспотическом засилии музыки" в 
стихах поэта писал К.И.Чуковский, подчеркивавший, что "это опьянение звуками было 
главное условие его творчества" [Чуковский 1985, с. 252]. 
Такие компоненты блоковского стихотворения "Там, за далью бесконечной…", как 

сама тема (утраченного счастья, память о котором – в "сияньи бесконечном" звезд), 
форма монолога-исповеди, кольцевая композиция ("Дышит счастье прошлых лет" – 
"Вижу счастье прошлых лет"), намеки и повторы ("Отголосок ли сердечный? / 
Сочетанье ли теней?"), экспрессивный синтаксис, напевная интонация, в их 
совокупности выявляют романсную природу текста. Что касается специфических 
жанровых признаков, обнаруживаемых в "Рамансе" Богдановича, то на уровне 
образно-тематическом это – несчастная любовь (встреча, разгорающееся чувство, 
разлука по воле судьбы) и звезда в ночном небе, навевающая дорогие сердцу 
воспоминания ("светлыя згадкi"), – символ вечной высокой любви (отсюда ее имя – 
Венера); на уровне композиции – кольцо, обрамляющее каждое четверостишие; на 
интонационно-синтаксическом уровне – обращения (косвенное "помнiш", прямое 
"дарагая"), императив ("глянь"); на лексико-фразеологическом – комплекс романсных 
клише ("я спаткаўся з табою", "каханнем к табе разгарацца", "растацца нам час 
наступае", "доля такая у нас", "моцна кахаў я цябе", "ў сэрцы любоў затаiўшы", "у 
расстаннi"). Богданович очень чуток к стилевым особенностям романса. 
Как и Блоку, ему близка восходящая к романтикам и значимая для символистов 

поэтика намеков, ср.: "Там, за далью бесконечной…" – "…на зорку дзiвiцца / Буду ў 
далёкiм краю", "Там з ёй злiём мы пагляды свае…". Очевидна условность 
обрисованной и тем, и другим поэтом лирической ситуации: оба стихотворения 
принципиально лишены бытовой конкретности, художественное время и пространство 
воплощены в них с предельной степенью субъективности. Каждое отличается 
емкостью и глубиной эмоционального содержания, что соответствует телеологии 
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жанра, "более всего приспособленного для выражения душевных диссонансов" 
[Бройтман 1997, с. 198]. 
Не только смысловая, но и интонационно-ритмическая параллель с романсами Блока 

слышится в звучании романсных стихотворений Богдановича, утонченно лиричных и предельно 
интимных, написанных на белорусском и русском языках: "Раманс" ("Не знайсцi мне спакою нi 
цёмнаю ноччу, нi днём…"), "Ўчора шчасце толькi глянула нясмела…" (и его русскоязычный 
вариант "Счастье, ты вчера блеснуло мне несмело…"), "Я вспоминаю Вас такой прекрасной, 
стройной", "Забудется многое, Клава", "Зачем грустна она была…". 
О своеобразном эстетическом "пересечении" Богдановича с Блоком в жанре 

романса свидетельствует использование белорусским лириком приема цитации 
хорошо знакомых публике текстов с воспроизведением их ритма и напева ("Уймитесь, 
волнения страсти", 1910–1913), практиковавшееся русским поэтом ("Дым от костра 
струею сизой", 1909). 
Достижения Богдановича-романсиста, способствовавшие расширению "круга тем и форм 

белорусской поэзии" [Багдановiч 2001, т. II, с. 281], – результат творческого следования традиции, 
сложившейся в русской литературе, и напрямую связаны с преломлением жанровых "правил" 
романсной лирики Блока. 
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МЕТОДЫКА ВЫКЛАДАННЯ ФІЛАЛАГІЧНЫХ ДЫСЦЫПЛІН 

Ж. Белакурская (Мінск, Беларусь) 
РОЛЯ ВУЧЭБНАГА ТЭКСТАВАГА МАТЭРЫЯЛУ 

Ў РЭАЛІЗАЦЫІ МЕТАДУ ПРАБЛЕМНАГА НАВУЧАННЯ 
НА ЗАНЯТКАХ ПА СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

Прынцыпы і прыёмы праблемнага навучання на занятках па беларускай мове на І 
курсе спецыяльнасці “Руская філалогія” актуальныя як пры засваенні асноўных 
характарыстык мовы і маўлення, правіл функцыянавання моўных адзінак, пабудовы 
моўных выказванняў, так і ў пераўтварэнні гэтых ведаў у практычнае моўнае 
мысленне, уменні і навыкі моўных паводзін і моўнага развіцця. 
Праблемнасць навучання на занятках па мове заключаецца, на наш погляд, 

найперш у стварэнні праблемных сітуацый, вырашэнні праблем, якія змяшчаюць 
пасільныя для першакурснікаў пошукавыя заданні, мэтай якіх з’яўляецца не проста 
ўзнаўленне ведаў, але і ўменне прымяніць іх у новай сітуацыі. 
Улічваючы тое, што студэнты спецыяльнасці “Руская філалогія” ў цэлым 

дастаткова падрыхтаваныя ў моўных адносінах, уключэнне ў змест заняткаў 
праблемных задач дапамагае актывізаваць і тым самым аптымізаваць навучальны 
працэс. Адначасова з гэтым праблемныя задачы выступаюць і як цэнтральнае звяно 
праблемнага навучання, якое павінна быць прадстаўлена ў навучальным працэсе не 
эпізадычна, а сістэмай праблемных сітуацый як у практычным, так і ў лекцыйным 
курсах. Разам з гэтым, пры вырашэнні навучальных задач толькі пэўная 
паўтаральнасць праблемных сітуацый дазваляе выпрацаваць у студэнтаў устойлівыя 
навыкі мыслення, развіць і рэалізаваць творчыя здольнасці, выхаваць самастойнае 
творчае мысленне.  
У кожным канкрэтным выпадку тая ці іншая форма праблемнай сітуацыі залежыць 

ад віду моўнай дзейнасці. Гэта могуць быць творчыя практыкаванні на развіццё 
фантазіі, практыкаванні з элементамі гульні, эўрыстычныя гутаркі, дыскусіі, ролявыя і 
супастаўляльныя практыкаванні, супастаўляльныя практыкаванні, якія заключаюць у 
сабе спрэчныя думкі ці новую інфармацыю, змяшчаюць задачы пошукавага і творчага 
характару. Сярод іх можна вылучыць вусна-моўныя праблемныя сітуацыі і тэкставыя 
праблемныя практыкаванні. Так, у якасці вусна-моўнага практыкавання можа быць 
выкарыстана ўступнае слова лектара, якім можна пачаць адну з лекцый курса. 
Выкладчык расказвае аб выпадку, сведкам якога быў адзін вядомы паэт – сябар 
выдатнага рускага пісьменніка К. Паустоўскага. Аднойчы да паэта падышоў маленькі 
хлопчык і, паказваючы на шыльду магазіна пад назвай “Антылопа”, задаў наіўнае, на 
першы погляд, пытанне: “Я ведаю, што такое “анты”, але не ведаю, што такое “лопа”. 
Затым лектар звяртаецца да студэнцкай аўдыторыі з пытаннем: “Якія адносіны мае 
гэты эпізод да тэмы лекцыі “Марфеміка і словаўтварэнне як асобныя раздзелы 
мовазнаўства”? Абагульніўшы адказы студэнтаў, робіцца выснова: тут выражана 
жаданне самастойна раскрыць сэнс невядомых слоў шляхам іх марфемнага члянення. 
Мэтай уключэння такога эўрыстычнага эпізоду з’яўляецца імкненне забяспечыць 

уваходжанне студэнтаў у тэму лекцыі нетрадыцыйным спосабам. Выкладзены вышэй 
выпадак уяўляе сабой асноўны матывацыйна-стымулюючы тэкст, які ўключае момант 
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пастаноўкі праблемы, фіксацыю ключавых момантаў лекцыі, актывізацыю моўнага 
матэрыялу, стварэнне неабходнасці ў чытанні тэкстаў па спецыяльнасці і ўключэнне 
дадатковай інфармацыі. 
Заняткі з выкарыстаннем праблемнага метаду традыцыйна ўтрымліваюць тры 

асноўныя кампаненты: актуалізацыя старых ведаў пры максімальнай затраце часу, 
стварэнне праблемнай сітуацыі і вырашэнне праблемы. 
У гэтай сувязі асаблівае месца адводзіцца вучэбнаму матэрыялу, у якасці якога 

могуць выступаць як мастацкія, так і немастацкія, філалагічныя, тэксты ці вытрымкі з 
іх. Для сістэмнага правядзення прынцыпу праблемнасці неабходна ўлічваць узровень 
праблемнасці тэкставага матэрыялу, прымаючы пад увагу тое, што кожны наступны 
тэкст павінен забяспечыць найбольш глыбокае пранікненне ў тэму. Актуальнай пры 
адборы тэкставага матэрыялу з’яўляецца і яго спецыяльная метадычная арганізацыя. 
Як сведчыць вопыт, для актывізацыі самастойнай пазнавальнай дзейнасці студэнтаў 
тэксты па спецыяльнасці варта падбіраць у наступнай паслядоўнасці: матывацыйна-
стымулюючы тэкст → ілюстрацыйна-азнаямляльны тэкст → інфармацыйна-
канкрэтызуючы тэкст. Так, напрыклад, у якасці матывацыйна-стымулюючага тэксту 
можа быць выкарыстаны ілюстрацыйны матэрыял са зборніка Якуба Коласа “Другое 
чытанне для дзяцей беларусаў”, які тычыцца ўжывання канчаткаў -а, -у ў родным 
склоне адзіночнага ліку ў такіх назоўніках, як лёд, лес, гром. 
Супаставім наступныя сказы: 
Пад ковамі лёда ідзе работа, кіпіць 

жыццё [Якуб Колас 1910, с. 7]. 
Мардуецца бедны, працуе над кусочкам 

лёду, што загарадзіў яму сцежку [Якуб Колас 
1910, с. 5]. 

 
Далёка-далёка цягнецца востраверхая 

палоска леса  
[Якуб Колас 1910, с. 19]. 
 

На афяру яму пакідалі цэлыя моргі лесу 
[Якуб Колас 1910, с. 31]. 

Уночы і голас грома мае сваю асобную 
грозную музыку  

[Якуб Колас 1910, с. 41]. 

Як толькі сьцямнее, пачынае бліскаць 
маланка , але грому яшчэ не чутно [Якуб 
Колас 1910, с. 41]. 

Студэнтам прапануецца паспрабаваць растлумачыць ужыванне варыянтных 
канчаткаў у адзначаных назоўніках. Шляхам назіранняў і аналізу яны прыходзяць да 
высновы, што ў зборніку праявілася імкненне пісьменніка дыферэнцыраваць асобныя 
значэнні назоўнікаў, яго тонкае чуццё мовы. Студэнты адзначаюць, што ўжо ў 
пачатковы перыяд фарміравання нормаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы 
адчувалася імкненне размяжоўваць значэнні “адзінае, суцэльнае” і “агульнае, зборнае, 
частка яго “ а таксама, канкрэтнае, акрэсленае” і “шырокае, адцягненае”. 
Перад студэнтамі ставіцца пытанне, наколькі паслядоўна праводзіўся гэты 

прынцып у выданнях таго часу і ў сучаснай беларускай мове ўвогуле. Гэта вымагае 
звароту да іншых зборнікаў Якуба Коласа ці твораў пісьменнікаў гэтага перыяду, а 
таксама да такога ілюстрацыйна-азнаямляльнага тэксту, як, напрыклад, праца К. 
Крапівы “Пытанні беларускага правапісу”, у якой аўтар рэкамендуе “лічыць нормай, 
што канчаткі -а, -я маюць назвы ўсяго таго, што ўсведамляецца намі як асобная 
адзінка. Усе іншыя назоўнікі, якія абазначаюць не адзінкавыя паняцці, маюць канчаткі 
-у, -ю” [Кандрат Крапіва 1952, с. 2]. 
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Ролю інфармацыйна-канкрэтызуючага тэксту выконвае “Беларуская граматыка”, 
дзе ў раздзеле “Асаблівасці канчаткаў неасабовых назоўнікаў мужчынскага роду ў 
родным склоне” прыводзяцца звесткі аб нарматыўанасці ўжывання канчаткаў -а, -я ў 
залежнасці ад семантыкі, а таксама тых значэнняў, якія набывае слова ў канкрэтным 
кантэксце [Беларуская граматыка 1985, с. 71-78]. 
Праблемная сітуацыя і праблемнае выкладанне арганічныя тады, калі спосабы 

рашэння пастаўленых задач выбіраюцца самімі навучэнцамі, пры гэтым вырашэнне іх 
патрабуе самастойнага паглыблення ведаў. 

Літаратура  
Беларуская граматыка: У 2 ч./ пад рэд. М.В. Бірылы, П.П. Шубы. – Мінск: Навука і тэхніка, 1985. 

– Т. 1. – 431 с. 
Колас, Я. Другое чытанне для дзяцей беларусаў – Пб: Выд. Суполкі “Загляне сонца і ў наша 

ваконцэ”, “Наша хата”, 1910. – 112 с. 
Крапіва, К. Пытанні беларускага правапісу// Настаўніцкая газета. – 1952. – 7 лютага. – С. 2. 

Г. Ваўчок (Баранівічы, Беларусь) 
ВЫКАРЫСТАННЕ ТЭХНАЛОГІІ КРЫТЫЧНАГА МЫСЛЕННЯ ЯК СРОДКУ 

ФАРМІРАВАННЯ ПРАФЕСІЙНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ БУДУЧЫХ 
НАСТАЎНІКАЎ 

Патрэбнасць краіны ў настаўніках, здольных заняць асобасна-гуманную пазіцыю ў 
адносінах да выхаванцаў і да сябе, яшчэ больш актуалізуе праблему павышэння 
прафесійнай кампетэнтнасці педагога. Яна набывае асаблівую значнасць у сувязі з 
інтэнсіўным укараненнем у сучасную школу новых адукацыйных тэхналогій. Усё гэта 
прад’яўляе новыя патрабаванні да асобы настаўніка як суб’екта дзейнасці ў адзінстве 
яго асобасных і прафесійных якасцей. 
Прафесійную кампетэнтнасць неабходна разглядаць як [Введенский 2001, с. 61]: 

сукупнасць ведаў і ўменняў, што вызначаюць выніковасць працы; аб’ём навыкаў 
выканання педагагічных задач; наяўнасць адпаведных асобасных якасцей педагога-
прадметніка; адзінства тэарэтычнай і практычнай гатоўнасці будучых настаўнікаў да 
працы; здольнасць здзяйсняць складаныя культураадпаведныя віды дзейнасці; 
аператыўнасць у хуткай змене яе прыёмаў адпаведна з новымі прыёмамі. 
Акрамя названых характарыстык, кампетэнтнасць уключае комплекс наступных 

уменняў: аргументаваць свой пункт погляду і ўлічваць меркаванні іншых; працаваць з 
інфармацыйнай плынню, якая ўвесь час павялічваецца і абнаўляецца; карыстацца 
разнастайнымі спосабамі інтэгравання інфармацыі; рашаць праблемы. 
Са сказанага вынікае, што тэхналогія развіцця крытычнага мыслення з’яўляецца 

найбольш аптымальнай для фарміравання прафесійнай кампетэнтнасці будучых 
настаўнікаў, бо яна мае на ўвазе непарыўную сувязь з логікай; варыятыўнасць 
мысленчых дзеянняў; маштабнасць, глабальнасць самастойнасць у пошуку новых ідэй; 
аналіз выніку і суадноснасць з эталонам; імкненне да глыбокіх ведаў; развіццё 
аналітычнага мыслення; фарміраванне грамадзянскай пазіцыі. 
Здольнасць да крытычнага мыслення выступае арганічным элементам 

кампетэнтнасці спецыяліста. Яна дапамагае правільна дзейнічаць ва ўмовах выбару і 
прыняцця альтэрнатыўных рашэнняў. 
Адным з найбольш эфектыўных прыёмаў тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення 

з’яўляецца прыём кластэр, або гронка думак [Загашев, Заир-Бек, Муштавинская 2003, 
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с. 90 ], – выдзяленне  сэнсавых адзінак тэксту і іх графічнае афармленне ў пэўным 
парадку (у выглядзе гронак, якія дапамагаюць сістэматызаваць вядомую інфармацыю). 
Гэта вынік творчага пераасэнсавання прачытанага матэрыялу. Такі прыём дапамагае 
студэнтам засвоіць вялікую колькасць інфармацыі; самастойна рашыць праблему. г.зн. 
выпрацаваць навык выкарыстання ведаў у заканамерных і выпадковых сітуацыях. Усе 
гэтыя характарыстыкі неабходныя чалавеку для якаснай адаптацыі ў сучасным свеце. 
Напрыклад, пры знаёмстве з тэмай “Фразеалогія” на стадыі выкліку (абуджэння 
цікавасці да тэмы) студэнты складаюць наступны кластэр: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мэтазгодна арганізаваць работу ў малых групах, кожная з якіх агучвае свой 

кластэр. На стадыі асэнсавання ідзе непасрэдны кантакт з новай інфармацыяй (лекцыя 
выкладчыка, матэрыял падручніка, дадатковая літаратура). Дапоўненую інфармацыю 
студэнты прадстаўляюць у распрацаваных кластэрах. Вынікам гэтай работы стане 
новы кластэр. Кожная гронка ў сваю чаргу будзе мець па тры і больш гронак. 
Напрыклад, гронка “паводле семантычнай злітнасці” будзе мець тры дапаможныя: 
“зрашчэнні”, “адзінствы”, “спалучэнні” і г.д. Стадыя рэфлексіі ўяўляе сабою 
супастаўляльны аналіз інфармацыі, якая прад’яўлена на пачатку і напрыканцы 
заняткаў. 
Для сістэматызацыі ведаў па вышэйпрыведзенай тэме шляхам правядзення паралелі 

паміж фразеалагізмам і словам можна выкарыстаць прыём “Зводная табліца” [Загашев, 
Заир-Бек, Муштавинская 2003,с.133 ]. Улічваючы вучэбна-выхаваўчыя магчымасці 
дадзенага матэрыялу, яна можа мець назву “Мудрасць народа і жывое слова”. 
Галоўным кампанентам табліцы з’яўляецца лінія параўнання з’яў па пералічаных 
катэгорыях. Зыходным момантам сумеснага даследавання моўнага матэрыялу 
выкладчыкам і студэнтамі могуць быць выказванні пра фразеалагізмы як самародкі і 
самацветы беларускай мовы (стадыя выкліку). Галоўнай задачай такога даследавання 
на лекцыях і семінарах з’яўляецца фарміраванне “гронак думкі” – (стадыя 
асэнсавання). Яны складаюць змест “зводнай табліцы” і дапамогуць студэнтам 
сфармуляваць галоўныя вывады: “Які сэнс мы ўкладваем у словы “самародак”, 
“”самацветы”?, “Чаму іх называюць сканцэнтраваннем народнай мудрасці?” (стадыя 
рэфлексіі). 
Пасля праведзеных даследаванняў табліца мае наступны выгляд. 

паводле адпаведнасці 
сінтаксічным адзінкам 

Фразеалагізм 

паводле 
стылістычнай 
афарбоўкі 

паводле семантычнай 
злітнасці 

Паводле 
адпаведнасці 
часцінам мовы 
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Мудрасць народа і жывое слова 

мудрасць народа лінія параўнання жывое слова 

Абуць у лапці 
складаецца з кампанентаў 

Будова 
Вывад:  

збедніць 
складаецца з марфем 

нечаканая сустрэча збіла 
яго з панталыку 
характарызуецца 
экспрэсіўнасцю 

Вобразнасць 
 
Вывад: 

Нечаканая сустрэча  
збянтэжым яго 
пазбаўлена экспрэсіўнасці 

Грушы на вярбе 
 
Семантыка 
фразеалагізма 
больш багатая 

Намінатыўная інфармацыя 
 
Вывад: 

Хлусня 
 
толькі называе з’яву ці 
прадмет 

Усё вышэйпрыведзенае дазваляе зрабіць вывад: 
“Зводная табліца” з’яўляецца эфектыўным прыёмам развіцця крытычнага мыслення 

на этапе сістэматызацыі ведаў; ён мае сінтэзуючы характар, бо аб’ядноўвае 
інфармацыю на аснове мноства крытэрый і выяўляе сувязь паміж імі; у працэсе яго 
прымянення рэалізуецца дзейнасны прынцып выкладання, у значнай меры 
пераадольваецца аднастайнасць у вучэбнай дзейнасці, а гэта абумоўлівае ўстойлівы 
інтарэс студэнтаў да прадмета як асобасную аснову прафесіяналізму. 
Заключным этапам работы са “Зводнай табліцай” з’яўляецца складанне сінквейна 

[Загашев, Заир-Бек, Муштавинская 2003, с. 178]. Прыклад сінквейна па тэме: 
Фразеалагізм. 
Вобразны, экспрэсіўны. 
Узбагачае, характарызуе, інфармуе. 
Невычэрпная крыніца стварэння вобразаў. 
Выслоўе. 
Сінквейн актывізуе мысленчую дзейнасць студэнтаў. Рэфлексію можна ажыццявіць 

з дапамогай прыёму “Думкі па аналогіі” [Загашев, Заир-Бек, Муштавинская 2003, с.158 
]. Прыём уяўляе сабою тэст з шасці заданняў, кожнае з якіх мае сваю тэму. Першае 
заданне (зоркасць у пошуку праблемы) патрабуе акрэсліць праблемы, звязаныя са 
“знікненнем” фразеалагізмаў у мове; другое (хуткасць мыслення) – назваць 
фразеалагізм па двух значэннях “ачуняць” і “палепшыць становішча” (падняцца на 
ногі). Трэцяе заданне (лёгкасць асацыяцый) – прывесці прыклад фразеалагізмаў, у 
складзе якіх слова вочы (глядзець праўдзе ў вочы, не паказвацца на вочы і г.д.), 
чацвёртае мае назву “Разнастайныя групоўкі” і прапануе з дадзеных фразеалагізмаў 
скласці тры-чатыры групы, аднолькавыя па значэнні. У пятым заданні (магчымыя 
вынікі) апісваецца якая-небудзь сітуацыя (як гара з плеч звалілася: у сабакі вачэй 
пазычыўшы). Шостае заданне (сімвалізацыя) патрабуе назваць вядомыя прафесіі, 
звязаныя з фразеалагізмам: на адзін капыл (прафесія шаўца); задаваць тон 
(музыканты), закінуць вудачку (рыбаловы). Такі прыём дапамагае зрабіць атмасферу 
творчай, развівае здольнасць да мыслення па аналогіі. 
Укараненне тэхналогіі крытычнага мыслення, заснаванай на актыўных формах і 

метадах навучання, выступае важнай умовай фарміравання і ўдасканалення псіхолага-
педагагічнай кампетэнтнасці будучых настаўнікаў. 
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В. Галай, В. Кірысь (Мінск, Беларусь) 
АБ ВЫКАРЫСТАННІ ВІДЭА Ў РАЗВІЦЦІ  

ІНШАМОЎНАЙ КАМУНІКАТЫЎНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ 
Сучасная методыка адчувае неабходнасць забеспячэння аўтэнтычнасці іншамоўных 

маўленчых паводзін навучэнцаў, што характарызуе якасна іншы ўзровень валодання 
мовай і выяўляецца ў камунікатыўна-функцыянальнай адэкватнасці выкарыстання 
канкрэтнай маўленчай формы ў канкрэтнай сітуацыі зносін.  

Камунікатыўная кампетэнцыя навучэнца залежыць у значнай ступені ад: 1) умення 
рэалізаваць моўны намер, які дазваляе ўсталяваць кантакт і ўзаемаразуменне з іншымі 
асобамі, інфармаваць і пераконваць іх, уздзейнічаць на іх веды і ўменне; 2) валодання 
наборам маўленчых формул – пачаць, прадоўжыць, завершыць дыялог, перахапіць 
ініцыятыву, змяніць тэму размовы; 3) умення зрабіць мову эмацыянальна афарбаванай 
– выказаць задавальненне, згоду, удзячнасць, просьбу, віншаванне, пажаданне і г.д.; 4) 
ведання тых нюансаў, якія характарызуюць сам працэс камунікацыі – міміка, жэсты, 
поза, пантаміміка, дыстанцыя паміж суразмоўцамі, рух твару, вачэй і г.д. Гэта складае 
пэўны код невербальнай камунікацыі, прыняты ў тым ці іншым соцыуме. 
Відэа – той сродак навучання, які дазваляе фіксаваць і аднаўляць у пэўным 

дыдактычным рэжыме і з пэўнай дыдактычнай мэтай арыгінальныя адрэзкі 
іншамоўнай маўленчай рэчаіснасці з захаваннем усіх яе дынамічных уласцівасцей.  
Відэа інтэгрыруецца ў працэс навучання як сродак перадачы моўных і 

краіназнаўчых ведаў, як сродак прэзентацыі моўнага матэрыялу, дае магчымасць прад' 
явіць маналагічную і дыялагічную мову, забяспечвае адначасова і слыхавую і 
візуальную апору пры ўспрыманні інфармацыі і г.д. 
Камунікатыўная сітуацыя – натуральная, або спецыяльна падрыхтаваная –

выкарыстоўваецца ў працэсе навучання з пэўнай дыдактычнай мэтай. Так, напрыклад, 
на матэрыяле сітуацыі “Знаёмства” могуць быць сфармуляваны наступныя заданні: 

1. Прагледзьце відэасюжэт і пастарайцеся запомніць выкарыстаныя ў ім формы 
прывітання і знаёмства; 

2. Прагледзьце відэасюжэт яшчэ раз і занатуйце новыя для вас формы прывітання і 
знаёмства; 

3. У момант уключэння стоп- кадра паўтарыце рэпліку дзеючай асобы, захоўваючы 
яе інтанацыю; 

4. Выкарыстайце дадзеныя формы прывітання і знаёмства ў дыялогу, аналагічнаму 
тым, што прадстаўлены ў відэасюжэце; 
Такім чынам, перш, чым падыйсці да паказу відэасюжэта, або відэа-фільма, поруч з 

выбарам матэрыялу, яго адаптацыяй, трэба выканаць яшчэ адзін, амаль самы галоўны 
этап работы: стварыць сістэму моўных і маўленчых практыкаванняў, пад якой трэба 
разумець арганізацыю дзеянняў, узрастаючых па моўнай і аперацыйнай цяжкасці, з 
улікам паслядоўнасці станаўлення ўменняў і навыкаў. 
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Механізм засваення відэаматэрыялу не зводзіцца толькі да запамінання, а ўключае 
ў сябе таксама сродкі здабывання інфармацыі з памяці, трэніроўкі яе, актывізацыі, і 
ўжо затым выкарыстанне на практыцы. 
Нягледзячы на разнастайнасць формы і зместу відэафільмаў, пры іх выкарыстанні ў 

вучэбных мэтах наглядаюцца некаторыя агульныя заканамернасці. Напрыклад, 
назіраецца паэтапнасць работы і кожнаму этапу адпавядае свая сістэма заданняў і 
практыкаванняў. 
Спачатку прад'яўляецца паказ цэлага або асобнай часткі з папярэдняй фармулеўкай 

арыенціровачных пытанняў. Пасля першага паказу відэа-фанаграмы, які мэтазгодна не 
перапыняць, каб не парушыць цэласнага ўспрымання кантэксту ў навучэнцаў 
складваецца ўяўленне аб маўленчай сітуацыі. З адказаў на папярэднія пытанні вынікае 
пастаноўка ўжо больш канкрэтных пытанняў, задач, якія маюць на мэце зняцце 
лексіка-граматычных цяжкасцей, знаёмства з моўнымі сродкамі, перадачу вербальнай 
інфармацыі і пераход да апісання, тлумачэння, каменціравання невербальнай 
інфармацыі. У пісьмовай форме прад'яўляюцца наступныя заданні: 

1) Адзначце ў спісе словы, што прагучалі ў відэасюжэце; 
2) Адзначце фразы, якія вы пачулі; 
3) Раскажыце, каму з дзеючых асоб належаць наступныя словы...; 
4) Расстаўце фразы ў той паслядоўнасці, якая адпавядае зместу сюжэта; 
5) Адкажыце на пытанні словамі “так”, “не”, “невядома”, “правільна”, 

“няправільна”; 
6) Адбярыце са спісу адпаведныя адказы на прапанаваныя пытанні; 
7) Падбярыце словы, якімі можна апісаць сітуацыю; 
8) Састаўце спіс слоў. Спісы могуць быць лексічныя (прадукты, адзенне, мэбля і 

г.д.), граматычныя ( загадны лад, ступені параўнання, формы часу і г.д.), 
функцыянальныя (словы, якія выражаюць падзяку, развітанне незадавальненне, згоду і 
г.д.); 

9) Зрабіце сінхронны пераклад урыўка. 
У час другаразовага прагляду выкладчык можа ў зручны і метадычна абгрунтаваны 

момант уводзіць спецыяльна падабраныя практыкаванні (трансфармацыйныя, 
падстановачныя, дыферэнцыйныя), тлумачэнне асобных эпізодаў і некаторых рэплік 
персанажаў, запаўненне сюжэтных пропускаў, уласцівыя хутчэй традыцыйньм 
методыкам, з мэтай замацавання лексічнага і граматычнага матэрыялу, які патрабуе 
спецыяльнага тлумачэння і трэніроўкі ў моўных зносінах. Прыкладамі такіх заданняў 
могуць служыць наступныя: 

1) Прадоўжыце фразы; 
2) Запоўніце сюжэтныя пропускі; 
3) Апішыце стоп-кадр, выкарыстоўваючы ключавыя словы; 
4) Апішыце месца знаходжання дзеючай асобы, яе вонкавы выгляд, характар: 
5) Выкажыце думку іншымі лексічнымі сродкамі; 
6) Прадоўжыце дыялог, параўнайце яго з арыгіналам; 
7) Выступіце ў дыялогу ў ролі трэцяй дзеючай асобы, умяшайцеся ў размову; 
8) Уявіце паводзіны дзеючай асобы ў іншай камунікатыўнай сітуацыі; 
9) Пастаўце пытанні да зместу; 
10) Перакажыце змест відэасюжэта скарочана; 
   11) Дапоўніце сюжэт працягам паводле ўласнага меркавання.  
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Камунікатыўныя практыкаванні трэцяга этапа работы з відэаматэрыялам даюць 
магчымасць навучэнцам вырашаць камунікатыўныя задачы, не абапіраючыся на 
гатовыя мадэлі і накіраваны на канчатковы вынік – выкарыстанне мовы ў практычных 
мэтах. Гэта падрыхтоўка і выкананне любой ролевай гульні (урач-пацыент, прадавец-
пакупнік, афіцыянт-наведвальнік, адміністратар-кліент, абарона дыпломнай работы, 
уладкаванне на працу і г.д.), імітацыя якой-небудзь жыццевай сітуацыі, нагаданай у 
відэасюжэце, крытычнае асэнсаванне убачанага і пачутага. Напрыклад:  

1) Пракаментыруйце дзеянні ў сюжэце. Выкажыце свае станоўчыя або адмоўныя 
адносіны. Прывядзіце аргументы за і супраць; 

2) Складзіце і запоўніце анкету на дзеючую ў відэасюжэце асобу; 
3) Напішыце ліст, запіску або паштоўку ад імя дзеючай асобы; 
4) Занатуйце кароткі змест тэлефоннай размовы; 
5) Адлюструйце дзеянні відэагероя на працягу дня (тыдня) у выглядзе дзенніка; 
6) Правядзіце дыскусію на тэму, закранутую ў відэасюжэце; 
7) Складзіце рэкламную аб'яву месца адпачынку, аб'яву аб пошуках кватэры, месца 

працы; 
Прапанаваныя заданні, асабліва практыкаванні апошняй фазы работы з 

відэаматэрыялам, выкарыстоўваюцца з улікам этапа навучання, узроўню падрыхтоўкі 
навучэнцаў, іх індывідуальных магчымасцей, а таксама з улікам формы і зместу 
відэаматэрыялу. 

Л. Гамеза (Мінск, Беларусь) 
ПРАЦЭС УЗБАГАЧЭННЯ СЛОЎНІКАВАГА ЗАПАСУ ШКОЛЬНІКАЎ У 
АСПЕКЦЕ АСОБАСНА АРЫЕНТАВАНАГА НАВУЧАННЯ БЕЛАРУСКАЙ 

МОВЕ 
У адпаведнасці з камунікатыўна-дзейнасным падыходам, пануючым ў методыцы 

навучання роднай мове, прадметам вывучэння лічыцца моўная асоба, якая 
разглядаецца як складнік трох узроўняў: 

1) вербальна-семантычнага (лексікону асобы); 
2) лінгва-кагнітыўнага (тэзаўрусу асобы); 
3) матывацыйнага (узроўню камунікатыўна-дзейнасных патрэбнасцей, 

прагматыкону асобы) [ Богин 1975, 1980, Караулов 1987 ]. 
У сувязі з тым, што багаты лексікон –– неад’емная частка і ўмова фарміравання 

моўнай асобы, яго ўзбагачэнне павінна з’яўляцца асноўным патрабаваннем школьнай 
праграмы па беларускай мове і ў сувязі з гэтым важнейшым напрамкам у рабоце 
настаўніка-славесніка. Рэалізацыя гэтага напрамку з’яўляецца галоўнай задачай пры 
вывучэнні ўсіх раздзелаў і асабліва раздзела ”Лексіка“, аб’ектам якога выступае 
слоўнікавы склад мовы, а таксама слова на ўзроўні яго лексічнага значэння, дзе 
выяўляюцца пэўныя віды сувязі, што ўтвараюць лексічную сістэму –– арганічны 
кампанент сістэмы мовы ў цэлым. 
Ужыванне слова ў маўленні заўсёды вызначаецца асаблівасцямі яго лексічнага 

значэння. У сваю чаргу ўяўленні аб значэнні таго ці іншага слова фарміруюцца, 
узбагачаюцца, змяняюцца ў залежнасці ад яго акружэння, кантэксту, спалучальнасці. 
Пытанне аб тым, як спалучаецца слова з іншымі словамі, якімі правіламі і 
абмежаваннямі пры гэтым мэтазгодна кіравацца –– адно з важных пытанняў культуры 
маўлення. 
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У слове трэба адрозніваць семантычны кампанент, кампанент сінтаксічны, а таксам 
семантыку, звязаную з прагматыкай, унутранай формай знака, псіхалагічнымі 
асацыяцыямі –– селекцыйны кампанент [Міхневіч . 1976, с. 114].  
У адпаведнасці з дзвюма асноўнымі функцыямі мовы –– называннем, намінацыяй і 

паведамленнем, камунікацыяй –– першы кампанент семантыкі слова можа быць 
акрэслены як намінацыйны, другі і трэці –– як камунікацыйныя. Сістэма ў лексіцы 
грунтуецца на двух гэтых тыпах суадносін: камунікацыйна сістэма абапіраецца на 
элементы значэння слова, звязаныя з яго спалучальнасцю, на камунікацыйную 
функцыю слова –– яго здольнасць быць складаючай, інтэгрантам паведамлення; 
намінацыйная сістэма мае ў сваёй аснове элементы значэння слова, звязаныя з яго 
прадметна-лагічнай суаднесенасцю, г.зн. вызначаецца намінацыйнай функцыяй слова –
– яго здольнасцю быць фіксатарам, канстантай пазнанага. 
Рэферэнтную спалучальнасць слоў, заснаваную на намінацыйным і 

камунікацыйным кампанентах семантыкі слова, нельга зафіксаваць у выглядзе 
сукупнасці правілаў, бо яна вызначаецца спалучальнасцю ўяўленняў аб пазамоўнай 
рэчаіснасці, якія ў сваю чаргу адлюстроўваюць сувязі і суадносіны саміх прадметаў, 
працэсаў і з'яў рэальнасці і абмежаваны грамадскім вопытам носьбіта мовы і моўнага 
калектыву ў цэлым. Гэты вопыт пастаянна змяняецца, і іменна па гэтай прычыне ў 
звычайнай мове нельга дакладна вызначыць усе магчымыя выпадкі ўжывання слова.  
Адсюль вынікае, што ў працэсе авалодання словам умоўна вылучацца вербальна-

семантычны ўзровень, які накіраваны на авалоданне лексічнымі і лексіка-
граматычнымі паняццямі: сінонімамі, антонімамі, амонімамі, мнагазначнасцю, 
часцінамі мовы, словаўтваральнымі марфемамі і г.д.; тэзаўрусны ўзровень, накіраваны 
на навучанне практычнаму выкарыстанню гэтых паняццяў на ўсіх моўных узроўнях: 
складанню сінанімічных радоў, антанімічных пар, лексіка-семантычных, лексіка-
граматычных і тэматычных груп слоў, аэнсаванню сістэмных сувязей лексіка-
семантычнага ўзроўню, ужыванню слоў ў словазлучэннях; прагматычны узровень 
накіраваны на забеспячэнне камунікатыўных патрэб школьнікаў –– стварэнню са 
словамі тэкстаў у розных сітуацыях маўлення, розных тыпах і стылях. 
Паколькі слоўнікавы запас вучняў не з’яўляецца механічнай сукупнасцю асобных 

слоў, задачу яго ўзбагачэння нельга зводзіць да ўвядзення ў актыўны слоўнік асобных 
слоў і выразаў. Аснова ўзбагачэння слоўніка – авалоданне сістэмнымі сувязямі лексіка-
семантычнага ўзроўню: уводзіны ў маўленчую свядомасць вучняў лексіка-
граматычных, лексіка-семантычных, тэматычных груп слоў, сінанімічных радоў, 
антанімічных пар; асэнсаванне школьнікамі лексічнай і граматычнай спалучальнасці 
слоў, іх функцыянавання ў тэкстах розных стыляў.  
Для рэалізацыі вышэйуказаных задач неабходна сістэма практыкаванняў, якая на 

вербальна-семантычным узроўні прадугледжвае знаёмства з пэўнымі лексічнымі і 
лексіка-граматычнымі паняццямі, іх актуалізацыю пры вывучэнні школьнага курса 
беларускай мовы, выяўленне семантыкі незразумелых слоў, выбар прыёму 
семантызацыі слова, засваенне арфаэпічных і інтанацыйных нормаў беларускай 
літаратурнай мовы; на тэзаўрусным узроўні –– прадугледжвае практыкаванні на 
падбор сінонімаў, антонімаў, амонімаў, паронімаў да слова, стварэнне лексіка-
семантычных, лексіка-граматычных і тэматычных груп слоў, ужыванне слоў у 
словазлучэннях, сказах; на прагматычным ўзроўні –– уключае практыкаванні на 
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мэтанакіраванае выкарыстанне і аналіз лексічных сродкаў у тэкстах розных стыляў і 
тыпаў.  
Матэрыялам для практыкаванняў вербальна-семантычнага характару з’яўляюцца 

сінонімы, антонімы, амонімы, словаўтваральныя марфемы, часціны мовы і інш., 
ілюстрацыйны моўны матэрыял пры вывучэнні гэтых лексічных і лексіка-граматычных 
паняццяў. Матэрыялам для практыкаванняў тэзаўруснага і прагматычнага характару 
служаць функцыяніруючыя ў мове словы, сістэмныя лексіка-граматычныя групы, 
суадносныя лексічныя сродкі маўлення.  

I. Слоўнікавыя практыкаванні вербальна-семантычнага ўзроўню  
1. Практыкаванні аналітыка-сінтэтычнага тыпу, накіраваныя на выпрацоўку навыку 

нарматыўнага вымаўлення гукаў і пастаноўкі націску ў слове. Заданні 
прадугледжваюць работу як з ізаляванымі словамі, так і са словамі, якія ўключаны ў 
сказы і звязныя тэксты. 
Прыкладныя тыпы некаторых заданняў і пытанняў: правільна вымаўляйце гукі ў 

слове; правільна пастаўце націск у дадзеных словах; прачытайце вершаваныя радкі. 
Якія словы ў іх рыфмуюцца? На якім правіле вымаўлення заснавана рыфма? Якія 
сродкі гукавой выразнасці выкарыстаны ў тэксце? На якія часткі інтанацыйна 
падзяляецца тэкст?  

2. Практыкаванні аналітыка-сінтэтычнага тыпу, накіраваныя на засваенне 
лексічных, лексіка-граматычных з’яў, паняццяў, тэрміналогіі. Прыкладныя тыпы 
пытанняў і заданняў: што такое лексічнае значэнне слова? Чым адрозніваюцца 
лексічныя і граматычныя сінонімы? Чаму адны словы выходзяць з ужытку, а другія 
з’яўляюцца? Дакажыце, што дадзеныя словы адносяцца да пэўных лексічных з’яў. На 
якія групы па паходжанні (ці ўжыванні) падзяляюцца словы? Якая залежнасць паміж 
дадзенымі лексічнымі з’явамі? Што агульнага паміж фразеалагічнымі зваротамі і 
словамі? У якіх стылях мовы часцей за ўсё ўжываюцца, напрыклад, прафесійныя 
словы, часціцы, прыметнікі і г.д.? 

II. Слоўнікавыя практыкаванн тэзаўруснага і прагматычнага ўзроўняў 
У гэтую групу ўключаюцца наступныя практыкаванні на: 1) тлумачэнне значэнняў 

слоў і ўвядзенне іх у кантэкст; 2) падбор слоў на пэўную тэму (складанне тэматычных, 
лексіка-граматычных і лексіка-семантычных груп слоў); 3) складанне словазлучэнняў і 
сказаў; 4) аналіз лексіка-стылістычных сродкаў тэксту; 5) рэдагаванне тэксту.  
Прыкладныя тыпы заданняў: складзіце сінанімічны рад да слова; падбярыце 

антонімы да слова; чаму аўтар ужывае дадзенае слова з усяго сінанімічнага раду? 
Выдзеліце ключавыя словы тэксту; вызначце, з дапамогай якіх слоў дасягаецца 
дакладнасць навуковага стылю; вызначце выразныя сродкі, з дапамогай якіх аўтар 
выражае свае адносіны да напісанага (выказанага); складзіце сказы, ужываючы пэўныя 
спалучэнні слоў; падбярыце словы на пэўную тэму; растлумачце стылістычную ролю 
дыялектызмаў. З дапамогай якіх слоў мы можам даведацца аб адносінах аўтара да 
прадмета, з’явы? 
Усе слоўнікавыя практыкаванні ў практыцы навучання папярэднічаюць заданням, 

накіраваным на стварэнне выказвання, і абапіраюцца на семантычны сегмент усіх тэм 
школьнага курса беларускай мовы. 
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Міхневіч А.Я. Праблемы семантыка-стылістычнага даследавання беларускай мовы. – Мінск: 
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С. Дабіжы (Горкі, Беларусь) 
ЗНАЁМСТВА З АНАМАСТЫКАЙ НА ЗАНЯТКАХ  

ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ  
Людзі даўно заўважылі, што паміж чалавекам, яго душой i месцам, дзе ён 

нарадзіўся i жыве, узнікае моцная духоўная сувязь. Несумненна, што сама зямля, сам 
"родны кут" з самабытнай мовай i адметнымі назвамі – тапонімамі i гідронімамі – i яго, 
як цяпер кажуць, геапалітычнае становішча ўздзейнічаюць на фарміраванне рысаў 
характару нацыі ў цэлым i кожнай асобы. У аснове нашай любові да радзімы ляжаць 
многія фактары. I сярод іх, несумненна, найважнейшае месца займае наша 
прыхільнасць да засвоеных ад самага дзяцінства слоў, якімі называюцца нашы гарады, 
вёскі, вуліцы i плошчы, размешчаныя паблізу месца жыхарства рэкі i азёры, палі i лугі, 
а таксама незлічонае мноства рэчак, ручаёў, калодзежаў, крыніц, гаёў, пушчаў, бароў, 
пералескаў. 
Зразумела, што ў нефілалагічных ВНУ анамастычныя назвы спецыяльна не 

вывучаюцца. Аднак на занятках па беларускай мове ў якасці тэкстаў для пераказаў, 
перакладаў, разважанняў шырока выкарыстоўваюцца легенды i паданні пра імёны, 
прозвішчы і геаграфічныя аб'екты. Гэта, напрыклад, пераказаныя A.I. Гурскім 
рамантычныя паданні пра каханне Нёмана і Лошы, пра ўзнікненне Нясвіжа i інш. 
Студэнтаў цікавіць, як узніклі імёны, прозвішчы, адкулъ паходзяць назвы родных 
вёсак, гарадоў.  
Як паказвае практыка, студэнцкія пісьмовыя працы i маналагічныя выказванні на 

анамастычныя тэмы ўяўляюць сабой тыповыя ўзоры пашыранай у народзе так званай 
наіўнай этымалогіі, калі тлумачэнне анамастычных назваў падаецца надзвычай 
спрошчана i прымітыўна, без уліку, напрыклад, славяна-балцкага або славяна-
германскага ўздзеяння, але часам вельмі прыгожа і рамантычна. Зараз дзякуючы Янку 
Купалу шырока вядома паданне пра асілка Машэку i ўзнікненне горада Магілёва, якое 
ўяўляе сабой яскравы прыклад народнай этымалогіі. 
Зразумела, што далека не ўсе студэнты ведаюць гісторыю ўзнікнення сваей вёскі ці 

горада, не могуць растлумачыць назву. Ведаюць жа, як правіла, студэнты з вёсак i 
вельмі гэтым ганарацца. Канечне, не выпрымлівае ніякай крытыкі з анамастычнага 
пункту гледжання прыведзенае студэнтамі наступнае тлумачэнне назвы вескі 
Латыгавічы на Віцебшчыне. Нібыта людзі там былі такія бедныя, што хадзілі толькі ў 
залатанай вопратцы, у латах. I вось ад слоў "латы" i "голь" i ўтварылася назва. Або 
другі прыклад. 
На прыгожым беразе ракі Проні пасяліўся цыганскі табар на чале з дужым i 

мудрым Чавусам. Новую вёску так i назвалі – Чавусы. Сапраўды, цікавыя версіі, хаця і 
ненавуковыя. Але на занятках па беларускай мове мы не імкнемся высветліць усе 
таямніцы тапанімічных i гідранімічных назваў. Галоўнае – гэта абудзіць цікавасць да 
анамастыкі, якая вывучае функцыянальныя i моўныя асаблівасці ўласных імён. А 
цікавасць да ўласных імёнаў – гэга найперш павага i пашана да нашага народа, яго 
мовы і культуры, якія ён стварыў на працягу сваей складанай і нялёгкай гісторыі. 
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Да антрапаніміі – навукі пра імёны людзей, прозвішчы, імёны па бацьку, мянушкі – 
мы звяртаемся пры вывучэнні слоўнікаў беларускай мовы. Тут найпершыя дарадчыкі – 
слоўнікі М. В. Бірылы. 3 вялікай цікавасцю студэнты чытаюць радкі пра свае імёны i 
прозвішчы, пра прозвішчы знаёмых i сваякоў: калі яны ўзніклі, што абазначаюць, з 
якой мовы запазычаныя. 
Вось, напрыклад, прозвішча Гудзь паходзщь ад літоўскага "гудас" – беларус. На 

паўночным захадзе Беларусі пашыраны тапонімы Гуды, Гудзевічы, Гудова i 
аналагічныя прозвішчы. 
Зразумела, для таго, каб вытлумачыць паходжанне імя, прозвішча ці назвы 

мясцовасці, трэба ўлічваць, што ў пераважнай большасці анамастычныя назвы – гэга 
найчасцей старажытныя словы нашай мовы або суседніх моў, у аснову назвы можа 
быць пакладзена слова, якое даўно ўжо не ўжываецца ў народзе, а яго першаснае 
значэнне згублена ці вельмі звузілася i вядома цяпер толькі ў пэўнай мясцовасці. Вось, 
напрыклад, прозвішча Грыднёў паходзіць ад старажытнабеларускага "грыдзь" – група 
людзей, блізкая да баяраў; ад латышскага milto – "мука" – паходзіць беларускае 
прозвішча Мільта, пашыранае на Віцебшчыне. 
Анамастычныя назвы цесна звязаны з духоўнай і матэрыялънай спадчынай людзей. 

Таму іх трэба разглядаць як культурна-гістарычны помнік народа, найкаштоўнейшы 
скарб нацыі. Знаёмства з анамастыкай на занятках па беларускай мове будзе спрыяць, 
на наш погляд, выхаванню прыхільнасці i любові да роднай Беларусі. 

Літаратура 
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З. Данільчык (Гродна, Беларусь) 
БЕЗАСАБОВЫЯ І ІНФІНІТЫЎНЫЯ СКАЗЫ: РАЗМЕЖАВАННЕ І 

АСАБЛІВАСЦІ ВЫВУЧЭННЯ Ў ШКОЛЕ І ВНУ 
Пры вызначэнні тыпаў аднасастаўных сказаў вучні і студэнты вельмі часта 

сустракаюцца з цяжкасцямі. І гэта датычыцца ў першую чаргу безасабовых і 
інфінітыўных сказаў, дзе апошнія ў школьнай практыцы ды і ў некаторых падручніках 
для ВНУ доўгі час кваліфікаваліся як безасабовыя. 
Яшчэ Я.Ф.Карскі ў сваёй фундаментальнай працы “Беларусы” засяродзіў увагу на 

безасабовых сказах, якія ён называў “бессуб’ектнымі”. Да іх вучоны адносіў “такія 
сказы, у якіх дзейніка няма ў наяўнасці і непасрэдна падразумяваць нельга” [Карский 
1956, с. 314]. Безасабовыя сказы – самая стракатая і найбольш ужывальная група 
аднасастаўных сказаў. Паводле семантыкі гэтыя канструкцыі вельмі разнастайныя. 
Яны могуць абазначаць з’явы прыроды, стан прыроды і навакольнага асяроддзя, 
розныя псіхічныя і фізічныя адчуванні чалавека або стан жывых істот і г.д. Спосабы 
выражэння галоўнага члена ў такіх канструкцыях таксама вызначаюцца 
рознабаковасцю.  
Засяродзім увагу толькі на тых безасабовых сказах, у якіх галоўны член 

выражаецца інфінітывам у спалучэнні з безасабовымі дзеясловамі-звязкамі, 
безасабова-прэдыкатыўнымі словамі, і ў параўнальным аспекце пакажам іх розніцу з 
інфінітыўнымі сказамі. Пры вывучэнні тэмы “Безасабовыя сказы” ўвагу вучняў і 
студэнтаў патрэбна сканцэнтраваць на тым, што ў сказах гэтага тыпу інфінітыў 
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з’яўляецца залежным, бо ён выконвае ролю галоўнага члена не самастойна, а ў 
спалучэнні з: 

1. Безасабовымі дзеясловамі хацецца, карцець, даводзіцца, прыйсціся, шанцаваць і 
інш. У канструкцыях такога тыпу выражаецца пажаданасць ці непажаданасць дзеяння, 
вымушанасць дзеяння ці стану: Ад незразумелага хвалюючага пачуцця яму хацелася 
зняць з галавы аблавушку, узяць яе ў руку і доўга стаяць, пазіраць удалячынь 
(Г.Далідовіч); Дзімку карцела зараз хутчэй апынуцца ў Мінску, выхапіць, пакуль не 
позна, тую куртку японскую (А.Рыбак).  

2. Безасабова-прэдыкатыўнымі словамі, якія паводле значэння вызначаюцца 
разнастайнасцю: трэба, можна, нельга, варта, весела, хораша, прыемна і г.д. Пры 
разглядзе сказаў падобнага тыпу ўвагу неабходна засяродзіць на тым, што ў гэтым 
выпадку патрэбна ўлічваць наступныя акалічнасці: 
а) калі ў якасці безасабова-прэдыкатыўных слоў ужываюцца адзінкі, якія маюць 

мадальнае значэнне неабходнасці, магчымасці ці немагчымасці дзеяння (трэба, 
неабходна, можна, няможна, нельга, варта, немагчыма і інш.), то ролю галоўнага 
члена выконвае інфінітыў у спалучэнні з пералічанымі словамі катэгорыі стану 
незалежна ад іх пазіцыі адносна інфінітыва: Ці ж без яго дык і абысціся няможна? 
(Я.Купала); Трэба ж дбаць ужо і пра заўтра (А.Рыбак). 
б) калі ў якасці безасабова-прэдыкатыўных слоў выступаюць лексемы са значэннем 

ацэнкі ці стану (весела, прыемна, хораша, смешна, рызыкоўна і г.д.), то сказы 
з’яўляюцца аднасастаўнымі безасабовымі толькі пры постпазіцыі інфінітыва: Было 
нявыказана хораша вось так сядзець, ні пра што не дбаць, ні аб чым не 
трывожыцца, адмежавацца ад усяго мінулага і сённяшняга (А.Рыбак).  
Пры прэпазіцыі інфінітыва адносна адзначаных слоў катэгорыі стану сказ патрэбна 

разглядаць як двухсастаўны, у якім інфінітыў з’яўляецца дзейнікам, а безасабова-
прэдыкатыўнае слова – выказнікам. Параўн.: 1. Яму проста было прыемна прайсціся 
па свежым паветры (П.Пестрак) і 2. Прайсціся па свежым паветры – прыемна. 
Як сведчаць назіранні, большасць безасабовых сказаў такой мадэлі дапускаюць 

ужыванне дапаўнення ў форме давальнага склону: Нельга яму тут затрымлівацца 
(А.Рыбак). 

3. Безасабова-прэдыкатыўнымі словамі, што ўзыходзяць да назоўнікаў. “Спецыфіка 
гэтых лексічных адзінак у тым, што, ужываючыся ў прэдыкатыўнай функцыі, яны ў 
нейкай меры страчваць сваё прадметнае значэнне і пераходзяць у разрад слоў 
катэгорыі стану” [Данільчык 1994, с. 36]. З дапамогай лексем пара, час у спалучэнні з 
інфінітывам звычайна характарызуюцца часавыя ўмовы: Хутка і вячэраць пара 
(Я.Брыль); Час сквітацца мне з карчмой! (Я.Колас). Словы ж грэх, гонар, радасць і 
інш. перадаюць маральна-этычную ацэнку дзеяння, названага інфінітывамі: Грэх адзін 
аднаму не памагчы (Г.Далідовіч); Гонар для чалавека ў час адысці ад бяды 
(А.Чарнышэвіч). 
Бываюць выпадкі, калі безасабова-прэдыкатыўныя словы час, пара ўжываюцца без 

інфінітыва. Такія канструкцыі патрэбна кваліфікаваць як эліптычныя безасабовыя: Але 
пара, пара ў дарогу! (Я.Колас). 

4. Сінтаксічна непадзельнымі спалучэннямі няма калі, няма дзе, няма чаго, няма 
каму і інш., якія лёгка трансфармуюцца ў словы некалі, недзе, нечага, некаму і разам з 
інфінітывам выконваюць ролю галоўнага члена безасабовых сказаў: Няма калі 
хварэць на пана, няма чаго чакаць панукі (Я.Колас). 
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5. Спецыфічную групу складаюць канструкцыі з інфінітывамі чуваць, відаць, 
чутно, відно ў спалучэнні са звязкай або без яе ў ролі галоўнага члена безасабовых 
сказаў. Дапаўненне ў форме роднага склону з’яўляецца абавязковым кампанентам 
гэтых сінтаксічных адзінак: Музыкі ўжо не чуваць было (А.Рыбак). Калі ж аналагічныя 
канструкцыі з’яўляюцца галоўнай часткай складаназалежнага сказа, то яны могуць 
ужывацца як з родным склонам імя, так і без яго: Не чутно было і ветру, які 
скавытаў, некалькі дзён біў у шыбы дробнымі кроплямі дажджу (А.Рыбак).  
Галоўны член у інфінітыўных сказах выражаецца незалежным інфінітывам. Ад 

безасабовых яны адрозніваюцца тым, што галоўны член абазначае дзеянне, якое 
з’яўляецца неабходным, непазбежным, абавязковым ці пажаданым: Не стрымаць нас 
у паходзе (А.Бялевіч). Яшчэ Я.Ф.Карскі ў “Беларусах” наконт інфінітыўных сказаў 
адзначыў, што “асобны від бессуб’ектных сказаў складаюць такія, якія ў якасці 
выказніка маюць неазначальнае” [Карский 1956, с. 318]. Тут жа ім прыводзяцца 
прыклады Быць бычку на лычку, а целочце на веревочце (Нос. Посл. 11); Хварэць 
вашуй мацеры! (Сержп. 57 Мозыр.) і робіцца заўвага, што ў такіх канструкцыях “пры 
неазначальным асабліва часта бывае давальны дапаўнення”. 
Мэтазгодна пачынаць вывучэнне інфінітыўных сказаў з таго, што такія канструкцыі 

маюць свае асаблівасці: 1) ужываюцца ў пабуджальным, пытальным, апавядальным ці 
аптатыўным значэннях;    2) вызначаюцца яркай эмацыянальна-экспрэсіўнай 
афарбоўкай; 3) па структуры могуць быць развітымі і неразвітымі; 4) катэгорыя 
сінтаксічнага часу ім не ўласціва, у той час як у безасабовых сказах яна выражаецца 
паслядоўна і выразна; 5) катэгорыя мадальнасці мадыфікуецца самой формай 
інфінітыва, а таксама з дапамогай інтанацыі і часціц. 
Інфінітыўныя сказы сустракаюцца ў нашай мове часта і пашыраны ў размоўным 

стылі і мове мастацкай літаратуры. У школьных падручніках гэтае пытанне 
разглядаецца павярхоўна, бегла. Таму неабходна звярнуць увагу вучняў на тое, што 
пабуджальныя сказы перадаюць не любыя тыпы пабуджэння, а загад, заклік, 
настаўленне: На маршы не курыць і не размаўляць! (К.Крапіва).  
Пытальныя інфінітыўныя сказы ўключаюць дзве граматычныя разнавіднасці: без 

пытальных слоў і з пытальнымі словамі. У канструкцыях без пытальных слоў пытанне 
адносіцца да высвятлення прынцыповай магчымасці самога дзеяння – з пункту погляду 
мэтазгоднасці ці немэтазгоднасці яго ў вызначаных абставінах: Па-ранейшаму яе 
кахаць, употай красці чужое шчасце? (Г.Далідовіч). 
У сказах з пытальнымі словамі высвятляюцца канкрэтныя ўмовы патэнцыяльнага 

дзеяння: спосаб здзяйснення, час, мэта і г.д.: Але як жа з такім настроем ехаць? 
(І.Пташнікаў).  
Апавядальныя інфінітыўныя сказы могуць быць як адмоўнымі, так і 

сцвярджальнымі. Адмоўныя канструкцыі падкрэсліваюць не характар волі некага, а 
поўную непазбежнасць гэтай немагчымасці: Не адчапіцца, як ад ценю! (Г.Далідовіч).  
Сцвярджальныя сказы выражаюць неабходнасць, непазбежнасць дзеяння: Каму, як 

не ёй, адпачыць на старасці! (В.Казько); Быць народу век у цемры, беднасці і пакоры 
(Г.Далідовіч). Як відаць з прыкладаў, апавядальным інфінітыўным сказам характэрна 
як апавядальная, так і клічная інтанацыя. 
У аптатыўных (пажадальных) сказах выражаецца жаданне ці нежаданне да 

выканання дзеяння. Граматычнай прыметай такіх сказаў з’яўляецца наяўнасць (амаль 
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што заўсёды) часціц б (бы), ж (жа), толькі, абы: Даехаць бы хутчэй да свайго сяла 
(В.Каваль); Толькі вось яшчэ грады неяк агораць (А.Рыбак).  
Такім чынам, падсумоўваючы назіранні, патрэбна адзначыць, што спецыфіку як 

безасабовых, так і інфінітыўных сказаў стварае інфінітыў, які спалучае ўласцівасці 
дзеяслова і імя. У безасабовых сказах ён залежны, у інфінітыўных – незалежны. 
Размяжоўваць безасабовыя і інфінітыўныя сказы абавязкова патрэбна, бо гэта 
абсалютна розныя канструкцы. Лічыць інфінітыўныя сказы “разнавіднасцю 
безасабовых” [Яўневіч, Сцяцко 2006, с. 150] няма ніякіх падстаў. Навуковыя ідэі 
адносна безасабовых і інфінітыўных сказаў, якія Я.Ф.Карскі тэзісна сфармуляваў у 
“Беларусах”, знайшлі ў наш час адлюстраванне ў акадэмічных граматыках, навуковых 
працах, навучальных дапаможніках, падручніках. У сувязі з гэтым нельга не пагадзіцца 
з думкаю М.Г.Булахава, які адзначыў, што “на трывалым лінгвістычным фундаменце, 
які заклаў вучоны яшчэ ў дарэвалюцыйны перыяд сваёй дзейнасці, ... новае пакаленне 
даследчыкаў збудавала прыгожы будынак навукі пра беларускую мову” [Булахов 1981, 
с. 257]. І гэта сапраўды так. Але пры дыферэнцыяцыі розных тыпаў аднасастаўных 
сказаў патрэбна падыходзіць вельмі скрупулёзна, з улікам семантычных і структурных 
асаблівасцей такіх канструкцый. 

Літаратура 
Булахов, М.Г. Ефимий Фёдорович Карский: Жизнь, научная и общественная деятельность / М.Г. 

Булахов. – Минск: Изд-во БГУ, 1981. - 270 с. 
Данільчык, З.П. Безасабова-прэдыкатыўныя словы, якія ўзыходзяць да назоўнікаў, у сучаснай 

беларускай мове / З.П. Данільчык // Шануючы спадчыну Я. Карскага: 4-я навуковыя чытанні. – У 2-х 
частках. – Ч. 2. – Гродна, 1994. – С. 35–39. 
Карский, Е.Ф. Белорусы: Язык белорусского народа / Е.Ф. Карский. – Вып. 2–3. – М.: Изд-во АН 

СССР, 1956. - 518 с. 
Яўневіч, М.С., Сцяцко, П.У. Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы: падр. для студ. філ. спец. / М.С. 

Яўневіч, П.У. Сцяцко. – Мінск: Аверсэв, 2006. - 285 с. 

А. Долбик (Мінск, Беларусь) 
ТЕСТОВЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ 
Метод тестирования давно и прочно вошел в практику преподавания русского 

языка. С 1986 года на практических и лабораторных занятиях по современному 
русскому языку на филологическом факультете Белорусского государственного 
университета плодотворно используются тестовые задания, предполагающие ситуацию 
выбора. За это время на кафедре русского языка создан комплекс учебно-методических 
пособий по всем разделам современного русского языка (Фонетика. Фонология. 
Орфоэпия. Графика. Орфография. Лексика. Фразеология. Семасиология. Морфемика. 
Словообразование. Морфология. Правописание частей речи. Синтаксис. Пунктуация). 
Комплекс прошел длительную успешную апробацию, и на его основе издана серия 
книг «Русский язык в тестах и комментариях», предназначенных не только для 
студентов высших учебных заведений филологического профиля, но и для учащихся 
педагогических колледжей, гимназий, лицеев, школ и классов с углубленным 
изучением русского языка. Коллективом кафедры подготовлен и внедрен в учебный 
процесс компьютерный учебник русского языка, включающий тестовые задания для 
контроля и самоконтроля. Учебником можно пользоваться в терминальном классе 
филологического факультета. 
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Тестовая форма заданий предполагает их дифференциацию по степени трудности, 
индивидуализацию обучения, способствует оптимизации занятий, интенсификации 
учебного процесса, экономии учебного времени, содействует повышению 
эффективности усвоения материала, обеспечивает разнообразие форм работы: 
упражнения могут выполняться как в режиме тренировки («Проверяю себя» – при 
наличии ключей-ответов), так и в режиме контроля; под руководством преподавателя и 
самостоятельно; с использованием технических средств обучения и без них. 
Тестовые задания применяются в различных формах аудиторной работы 

(коллективной и индивидуальной), в качестве домашних заданий на всех этапах 
изучения материала, особенно на этапах закрепления и повторения пройденного, при 
обобщении и систематизации материала, а также на этапе контроля, в том числе при 
подготовке к семестровым зачетам и экзаменам. 
С введением модульно-рейтинговой системы оценки знаний и увеличением 

количества часов на самостоятельную работу студентов роль тестирования как одной 
из самых эффективных форм контроля и самоконтроля за усвоением знаний 
значительно возрастает. Предъявляются новые требования к структуре и содержанию 
тестов: разнообразие тестовых заданий (задания на единичный выбор, на 
множественный выбор, на ввод записей, на выбор с последующим вводом записей, на 
соответствие и классификацию, на выделение в тексте слов и предложений, разбор 
слов по составу, разбор по членам предложения и др.), целенаправленная подготовка 
тестов по темам, предназначенным для КСР [Долбик 2003], разработка тестов по всем 
модулям курса, дифференциация тестов для экспресс-контроля и тематических, 
итоговых тестов.  
Важная проблема для составителя тестов – отбор языкового материала, не 

допускающего неоднозначную интерпретацию. Языковая реальность изобилует 
переходными случаями. Так, в курсе синтаксиса современного русского языка 
студенты сталкиваются с явлением синкретизма в системе второстепенных членов 
предложения, с переходными конструкциями от простого к сложному предложению 
(предложения с несколькими сказуемыми при одном подлежащем, со сравнительными 
конструкциями, с инфинитивными конструкциями, с сочинительными союзами при 
подчинении словоформ), переходными случаями от сочинения к подчинению, с 
вопросом о границах класса бессоюзных сложных предложений, с различным 
пунктуационным оформлением предложений (собственно факультативные, 
альтернативные, вариативные знаки препинания) и др. Эти и подобные им вопросы 
целесообразно предлагать для обсуждения на практических занятиях. 
Осознавая достоинства и преимущества тестирования, следует признать, что 

чрезмерное увлечение только одной формой контроля знаний, сведение всей 
контролируемой работы к тестам не способствует качеству подготовки специалистов-
филологов. Чрезвычайно актуальным является развитие навыков связной устной речи 
студентов, формирование у будущих учителей умения структурировать ответ, ясно, 
четко, логично, последовательно строить высказывание, аргументированно и 
корректно отстаивать свою позицию, обосновывать преимущества или недостатки той 
или иной концепции и т.д. Поэтому одной из эффективных форм контроля нам 
представляется научная дискуссия. По синтаксису современного русского языка мы 
предлагаем студентам следующие темы для дискуссий: «Является ли синтаксема 
единицей синтаксиса?», «Традиционная типология предложений: наука прошлого или 
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…?», «Почему сказуемое отвечает на разные вопросы?», «Традиционное учение о 
членах предложения: за и против», «Терраса над морем: какая? где? над чем?», 
«Согласны ли вы с мнением Г. А. Золотовой, что односоставных предложений в 
русском языке нет?» и др. Своеобразным эпиграфом к этим дискуссиям могут стать 
слова профессора Льва Михайловича Шакуна, вынесенные на обложку программы 
нашей конференции: «Пошукі нязведанага, недавер да ўсялякіх застылых догмаў, 
імкненне дайсці да ісціны – вось тыя чыннікі, што рухаюць няспынны прагрэс навукі». 

Литература  
Долбик, Е. Е. Современный русский язык. Омонимия союзов и союзных слов. КСР для студентов 

специальности 1-21 05 02 «Русская филология» / Е. Е. Долбик. – Минск: БГУ, 2003. 
Русский язык в тестах и комментариях: в 4 кн. – Минск: Современное слово, 2001. 

Е. Занкович (Мінск, Беларусь) 
ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО»  

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
В современном мире возрастает роль документов в деятельности организаций и 

учреждений, они являются инструментом и результатом этой деятельности. 
Отсутствие организованной, строгой, правильно налаженной системы управления 
документооборотом приводит к тому, что при необходимости невозможно определить, 
с каким документом работает предприятие, каково текущее состояние документа. 
Чётко налаженная организация работы с документами — залог эффективного 
управления предприятием АПК.  
Дисциплина «Делопроизводство» занимает немаловажное место при подготовке 

будущих руководителей. В ее основу положены общие требования к оформлению 
унифицированной системы организационно-распорядительной документации, 
документов по личному составу. Рассматриваются также вопросы технологии 
обработки входящих и исходящих документов, систематизации и оформления 
документов в дела, отправки их на хранение. Немало внимания уделяется оформлению 
современного делового письма, которое занимает большую часть всего 
документооборота. 
Основная цель дисциплины «Делопроизводство» — дать необходимые 

теоретические и практические навыки работы с документами. В результате ее изучения 
студенты должны: 

• знать государственные стандарты и нормативно-методические документы по 
делопроизводству; место делопроизводства в структуре управленческого труда, общие 
требования к организационно-распорядительной документации; организацию 
делопроизводства на предприятии; 

• уметь составлять и оформлять организационно-распорядительные документы, 
обрабатывать входящие и исходящие документы; формировать и оформлять дела, 
строить тексты машинописного и принтерного оформления; 

• иметь представление о средствах организационной техники, используемой в 
делопроизводстве и управлении деятельностью предприятия; принципах работы 
секретаря-референта по бездокументационному обслуживанию предприятия. 
Овладение данными умениями и навыками будет способствовать улучшению 

качества подготовки молодых специалистов АПК, формированию у них 
управленческих навыков, умения работать с документами, используя современную 
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оргтехнику. Изучение дисциплины поможет им качественно и быстро обрабатывать 
информацию в целях своевременного принятия соответствующих управленческих 
решений.  
Практические занятия по дисциплине «Делопроизводство» необходимо проводить 

в компьютерном классе, поскольку сегодня в документировании используется 
компьютерная техника, документы составляются в текстовом редакторе Word. В 
компьютерном классе ребята учатся оформлять организационно-распорядительные 
документы: приказы, акты, протоколы, докладные записки и др. Важно на 
практических занятиях научить студентов строить тексты машинописного 
оформления, конструировать бланки документов. Для этого используются учебно-
методические разработки, раздаточный материал. Студенты получают макеты бланков 
документов, на основании которых конструируют конкретные бланки предприятий, 
учреждений с учетом всех требований стандарта. 
Особое внимание при изучении дисциплины «Делопроизводство» уделено 

вопросам стилистики деловых документов: 
-языку служебных документов; 
-композиционным особенностям служебных документов; 
-речевым ошибкам в текстах служебных документов. 
Важное место в процессе изучения дисциплины занимают вопросы, связанные со 

стилем деловых документов. Формулировки текста документа должны быть краткими, 
четкими, правильными в юридическом отношении. Язык служебных документов имеет 
особенности. Прежде всего, это касается лексических средств. Неправильно выбранное 
слово может исказить смысл документа, привести к двоякому толкованию, что может 
негативно отразиться не только на практической, но и на правовой оценке ситуации, 
фактов и т. д. Процесс стандартизации охватывает не только виды и формы 
документов, но и лексику, морфологию, синтаксис. Языковые средства, которые 
используются в текстах документов, многообразны, они фиксируют и передают 
различную информацию (экономическую, управленческую и т. д.). Тем самым 
вырабатываются типовые языковые ситуации, которые способствуют стандартизации 
текстов документов. Стандартизация во многом повышает информативность 
документов, сокращает текст, способствует эффективности документооборота в целом. 
К сожалению, этим вопросам уделяется недостаточно внимания. Поэтому важно на 
занятиях по делопроизводству использовать задания, связанные с нахождением и 
исправлением стилистических ошибок в текстах документов.  
Правильно, грамотно составить текст документа могут многие. Однако этому 

нужно учиться, оттачивать свои навыки на практике, и тогда документ будет 
лаконичным, точным, правильным в юридическом отношении. 
В условиях становления современных рыночных отношений меняется не только 

характер экономической деятельности предприятий и методы управления этими 
предприятиями, но и информационные технологии обеспечения управленческой 
деятельности, включая и компьютерные. Изменяются виды и формы документов, 
носителей информации, как текстовых, так и табличных. Поэтому, в результате 
изучения дисциплины студент должен знать нормативные документы в области 
документации, действующие на территории Республики Беларусь, типовые 
инструкции по делопроизводству.  
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Документ является одним из основных инструментов управления. От того, 
насколько качественно, грамотно будет изложена в нем информация, зависит 
эффективность управления. Не случайно в последнее время вместо термина 
«делопроизводство» все более широкое распространение получил термин 
«документационное обеспечение деятельности предприятия», который подчеркивает 
управленческую функцию документационных работ.  
В общем объеме управленческого труда делопроизводство занимает от 20 до 60% 

рабочего времени. Поэтому очень важно повышение качества делопроизводственных 
операций. От правильной организации делопроизводства в целом зависят и 
оперативность, и надежность, и организация управленческого труда, a также культура 
работы аппарата управления. 

Т. Ігнатовіч (Мінск, Беларусь) 
ЖАНРЫ ДЗЕЛАВЫХ ЗНОСІН НА ЗАНЯТКАХ ПА РЫТОРЫЦЫ (ЗМЕСТ І 

СТРУКТУРА) 
У апошні час у сувязі з сацыяльнымі пераўтварэннямі ў нашай краіне асаблівую 

цікавасць ў грамадстве выклікае навучанне прафесійна арыентаваным маўленчым 
жанрам у вуснай і пісьмовай форме (публіцыстычны і афіцыйна-дзелавы стылі). Сфера 
рэалізацыі дзелавых жанраў – прафесійныя адносіны людзей, прыблізна аднолькава 
падрыхтаваных. Прафесійныя рытарычныя жанры адпавядаюць тыпавым сітуацыям 
моўных зносін, пры гэтым у кожнай сферы выкарыстання мовы склаліся свае адносна 
ўстойлівыя тыпы выказванняў. 
Пры адборы прафесійна значных жанраў для студэнтаў-юрыстаў мы сыходзілі з той 

высновы, што а) юрыстам трэба авалодваць тэкстамі як спецыфічна юрыдычнымі, так і 
агульнапрафесійнымі, б) рыторыка вывучаецца ў першым семестры трэцяга курса, калі 
яшчэ не засвоены курсы спецыялізацыі. Гэтыя стасункі вымушаюць абмежаваць 
колькасць тэкстаў, якія падлягаюць падрабязнаму разгляду, на прыкладзе якіх 
засвойваюцца асноўныя тэкставыя заканамернасці. 
Права выступае асноўным рэгулятарам грамадскіх адносін. Такая рэгулятыўная 

функцыя вызначае не толькі паводзіны людзей, але і функцыі мовы, бо мова ў праве 
з’яўляецца адзіным матэрыялам, з якога ствараюцца ўсе прававыя катэгорыі. У праве 
рэалізуецца спецыфічная функцыя мовы, якая не назіраецца ў іншых сферах дзейнасці 
чалавека – функцыя неабходнасці, павіннасці (рус. долженствования). У складзе 
афіцыйна-дзелавога стыля выдзяляюцца тры падстылі: заканадаўчы, дыпламатычны, 
адміністратыўна-канцылярскі. Найбольш актуальна разглядаць жанры першага і 
трэцяга падстыляў.  
Рэпертуар юрыдычных тэкстаў вельмі вялікі: пастанаўленні, абвінаваўчыя 

заключэнні, дагаворы, пагадненні, завяшчанні, паведамленні, павесткі, запыты, пісьмы, 
абвінавальныя і абараняльныая прамовы і г.д. Метадычна мэтазгодным аказваецца 
разгляданне тыпалагічных асноў стварэння асобных жанраў пісьмовага і вуснага 
маўлення ў юрыдычнай сферы (сэнсавых, кампазіцыйных, моўных) і перанясенне 
заканамернасцяў складання гэтых тэкстаў на іншыя жанравыя формы.  
Пісьмовая форма з’яўляецца асноўнай для афіцыйна-дзелавога і публіцыстычнага 

стыляў, таму знаёмства з іх жанрамі пачынаецца з азнаямлення з асаблівасцямі 
пісьмовага маўлення: кніжнай мовай, складанымі сінтаксічнымі канструкцыямі, 
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сказамі з адасобленымі членамі і ўстаўнымі кампанентамі, замацаваным парадкам 
слоў, нехарактэрнасцю інверсіі, дакладнай канструктыўнай арганізацыяй тэкстаў. 
Жанр рэпрэзентуецца па наступнай схеме: сфера прымянення – сэнсавыя 

асаблівасці – кампазіцыйныя асаблівасці – маўленчыя нормы – тыповыя стандартныя 
выразы, ці клішэ. 
Лексічная норма пісьмовых жанраў афіцыйна-дзелавога стыля: на фоне 

нейтральных і агульнакніжных слоў (работнік, камісія, кантроль, шлюб) 
выкарыстоўваецца прафесійная тэрміналогія (ісцец, падаткаабкладанне, дэкларацыя, 
паведамленне), канцэлярскія штампы (у мэтах паляпшэння, давесці да ведама, 
падлеглы, вышэйпададзены) і адсутнічаюць словы з эмацыянальна-экспрэсіўнай 
афарбоўкай, што не з’яўляецца памылкай. 
Марфалагічная норма: большая доля назоўнікаў у параўнанні з дзеясловамі (па 

дадзеных М.Н.Кожынай, з козжай тысячы словаўжыванняў 421 назоўнік, 60 
дзеясловаў), 85% прыметнікаў адносныя, гэта звязана з безэмацыянальнасцю 
азначэнняў. Сярод дзеяслоўных формаў найбольшы працэнт складаюць безасабовыя – 
дзеепрыметнікі, дзеепрыслоўі, інфінітыў, яны і дзеясловы цяперашняга часу часцей за 
ўсё выконваюць функцыю прадпісання. 
Сінтаксіс афіцыйна-дзелавога стыля падкрэслена кніжны, безэмацыянальны: 26 % 

складаных сказаў – гэта СЗС з даданай умовы, часцей сустракаюцца злучальныя 
злучнікі, чым падпарадкавальныя (законы загадваюць, а не тлумачаць, даказваюць), 
шырока распаўсюджаны аднародныя рады і г.д. Сінтаксічныя клішэ – спецыфічная 
рыса стыля, яны спрашчаюць складанне афіцыйных дакументаў.  
Выяўленыя зместавыя, структурныя і лінгвастылістычныя асаблівасці тэкстаў 

афіцыйна-дзелавога стыля вызначаюць тэхналогію фарміравання ўменняў і навыкаў 
студэнтаў па авалоданні жанрамі прафесійных зносін: актуалізацыя 
лінгвастылістычнай тэорыі асобнага жанра, лінгвістычны аналіз тэкста-узора, 
знаёмства з моўнымі формуламі і клішэ асобнага жанра, уключэнне формул і клішэ ў 
тэкст, работа па прадухіленню памылак маўленчых, граматычных, лагічных, складанне 
тэкстаў асобнага жанра для пэўнай сітуацыі. 

Т. Капусціч (Мінск, Беларусь) 
З ВОПЫТУ ВЫКЛАДАННЯ ДЫСЦЫПЛІНЫ  

“БЕЛАРУСКАЯ МОВА. ПРАФЕСІЙНАЯ ЛЕКСІКА” 
Дысцыпліна “Беларуская мова. Прафесійная лексіка” замацоўвае нормы 

беларускага маўлення ў вучэбна-прафесійнай, афіцыйна-справавой і сацыяльна-
культурнай сферах зносін, вызначае асаблівасці ўжывання тэрміналагічнай лексікі ў 
навукова-тэхнічным стылі, вучыць валодаць мовай як сродкам зносін, інструментам 
пазнання ў галіне навукі і тэхнікі, асновай інтэлектуальнай культуры будучага 
спецыяліста. 
Мэта, якую ставіць перад сабой выкладчык-лінгвіст, абавязкова павінна ўключаць 

наступныя аспекты: узбагачэнне і карэктаванне лексічнага запасу будучых 
спецыялістаў, авалодванне спецыяльнай навуковай тэрміналогіяй, фарміраванне 
культуры маналагічнага і дыялагічнага маўлення ў службовых зносінах.  
Маўленне асобы – першачарговы паказчык яе інтэлектуальнага і прафесійнага 

ўзроўню. Для будучага спецыяліста ў аграрна-тэхнічнай сферы, які павінен умець 
выпрацоўваць рашэнні, прымаць абавязацельствы, заключаць дагаворы (кантракты), 
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праводзіць тэндэры, валоданне багатай і разнастайнай мовай – неад’емная частка 
прафесійнага іміджу. Сучаснае выкарыстанне тэрміналогіі ва ўмовах білінгвізму і 
недастатковы моўны стаж вядуць да парушэння цэнтральных нормаў правільнасці 
маўлення.  
Адна з ключавых кампетэнцый маладых спецыялістаў – гэта кампетэнцыя, якая 

адносіцца да авалодвання вуснай і пісьмовай камунікацыяй. Выбар той ці іншай 
формы адбываецца ў залежнасці ад абставін, напрыклад, працоўнай дзейнасці: з адным 
камунікантам больш прыемна і паспяхова размаўляць непасрэдна, з іншым жа прасцей 
праз службовую перапіску ці факс. Абедзве формы існавання з’яўляюцца 
функцыянальна разнастайнымі, універсальнымі, абслугоўваюць рознабаковыя сферы 
грамадскай дзейнасці. Нельга дапускаць наступнае: спецыяліст, які працуе ў тэхнічнай 
сферы, не павінен валодаць культурай маўлення, моўная кампетэнцыя яму без 
патрэбы. А як жа пераконваць падначаленых, наладжваць адносіны ў калектыве? 
Несумненна, на першым месцы – прафесійная падрыхтаванасць, але здольнасць 
перадаць свой вопыт, уласныя веды і метады – гэта таксама майстэрства, якое з 
бедным слоўнікавым запасам ажыццявіць складана. Адна з распаўсюджаных методык 
узбагачэння лексічнага складу студэнтаў – праца з тэкстамі навуковага, афіцыйна-
справавога і публіцыстычнага стыляў (аналіз ужывання моўных сродкаў, пераклад, 
праяўленне камунікатыўных якасцей і інш.). 

 Менавіта функцыянальны стыль кантралюе адбор моўных сродкаў адпаведна 
зместу, мэце выказвання і ўмовам нашых кантактаў. Кожнай разнавіднасці мовы 
характэрны свае асаблівасці зносін, задачы і функцыі маўлення, моўныя сродкі і 
індывідуальныя рысы. Так, выкарыстоўваць моўныя сродкі афіцыйна-справавога 
стылю неабходна мэтанакіравана, толькі працуючы са справаводствам, але мовай 
дакументаў, абсалютна пазбаўленай жывой экспрэсіі і вобразнасці, нельга карыстацца 
там, дзе трэба не толькі перадаць дакументаваную інфармацыю, “давесці да ведама”, 
але і закрануць пачуцці людзей.  
Навуковы стыль па сваіх функцыянальных і моўных якасцях набліжаецца да 

афіцыйна-справавога, бо іх аб’ядноўвае пераважна пісьмовая маналагічная форма 
існавання, сцісласць і неэмацыянальнасць у перадачы зместу. Узаемазвязаныя стылі 
выкарыстоўваюць значную колькасць абстрактнай і тэрміналагічнай лексікі, 
пазбягаюць слоў пераноснага значэння, змяшчаюць сказы з прамым парадкам слоў, 
аднароднымі і адасобленымі канструкцыямі.  
Правільнасць маўлення – асноўная рыса пісьмовай мовы, якая ўласціва найперш 

кніжным стылям. Парушэнне нормаў правільнасці недапушчальна ў мове навукі, 
справаводства, сродкаў масавай інфармацыі, дзе павінна выкарыстоўвацца ўзорная 
мова, якая не дапускае недакладнасці, бязграматнасці, некампетэнтнасці, 
недасведчанасці як пісьмовай, так і вуснай. 
Дакладнасць або канкрэтнасць маўлення ўласціва навуковаму і афіцыйна-

справавому тэкстам, таму што тут пераважаюць адназначныя словы і выразы, 
устойлівыя звароты, стандартныя сродкі. Кніжныя стылі не дапускаюць парушэння 
стандартнай структуры ва ўжыванні сінтаксічных канструкцый, азначэнняў, правілаў, 
аксіём, законаў і т.п. Напрыклад, асцярожнасць трэба праяўляць, ужываючы ў 
кантэксце паняцці тыпу эканомны і эканамічны, провад і дрот, дзелавы і дзелавіты, 
канструктыўны і канструкцыйны, напружанне і напружанасць і інш. Дакладнасць 
патрабуе рэзка размяжоўваць сінанімічныя паняцці, сачыць за іх спалучэннем з іншымі 
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часцінамі мовы: якасці ці ўласцівасці, рухомасць ці рух, выкарыстоўваць ці прымяняць. 
Дакладнасць навуковага (навукова-тэхнічнага, навукова-інфармацыйнага, 
уласнанавуковага) тэксту дасягаецца не толькі за кошт канкрэтнага словаўжывання, 
але і за кошт такіх рыс, як дакладнасць разлікаў, формул, параметраў, навуковых 
фактаў і г.д. Парушаючы дакладнасць, нельга не толькі беспамылкова выканаць 
чарцёж, рашыць ураўненне, перадаць гістарычныя ці філасофскія факты, але і 
абгрунтаваць патрабаванне, сфармуляваць крытычную заўвагу, выкласці просьбу.  
Лагічнасць як паслядоўнасць і несупярэчлівасць маўлення ўласціва ў пэўнай 

ступені ўсім стылям. Студэнты вучацца прымяняць яе ў рэфератах, дакладах, 
выказваннях, выступленнях, падпарадкоўваючыся агульнапрынятаму плану: уступ 
(уводзіны), асноўная (кульмінацыйная) частка, падагульненне (заключэнне, вывады, 
прапановы). Такая агульнавядомая схема абавязковая для навуковага тэксту, дзе не 
могуць парушацца ўзаемасувязі ў ланцужку навуковага доказу, тлумачэння, 
разважання. Але ў маўленчым службовым этыкеце часам мэтазгодна адысці ад гэтага, 
а пачаць з асноўнага, з таго, дзеля чаго сабрана аўдыторыя. Дакладная, лагічная, а г.зн. 
сціслая і канструктыўная падача інфармацыі сэканоміць час, пакіне прыемнае 
ўражанне ў калег. Лагічнасць – абавязковая якасць і афіцыйна-справавога стылю. 
Напрыклад, службовыя дакументы, заканадаўчыя тэксты прытрымліваюцца 
паслядоўнасці ў выкладзе матэрыялу, г.зн. асобныя рэквізіты ў фармуляры дакумента 
размяшчаюцца ў строгім парадку. На прыкладах канкрэтных дакументаў выяўляюцца 
жанравыя разнастайнасці, моўныя формулы дакументаванага тэксту, 
інтэрнацыянальныя ўласцівасці афіцыйна-справавой пісьмовай мовы.  
Навуковы і афіцыйна-справавы стылі не дапускаюць ужывання нелітаратурных 

сродкаў, акрамя тых выпадкаў, калі такія лексічныя адзінкі становяцца прадметам 
моўнага даследавання. На жаль, у кніжных стылях назіраюцца паўторы 
тэрміналагічных паняццяў, таму што большасць тэрмінаў не маюць сінонімаў. У такім 
выпадку ёсць магчымасць падбіраць сінанімічныя сродкі да агульнаўжывальных 
адзінак, не парушаючы пры гэтым дакладнасці тэксту. 
Прыгажосць і лагічнасць мовы дасягаецца праз дакладнае ўжыванне слоў, 

правільны парадак адзінак, умелы выбар дасканалай сінтаксічнай канструкцыі. Пры 
мадэліраванні маўленчых службовых сітуацый прадумваюцца асаблівасці размовы з 
тым ці іншым субяседнікам, таму што адна і тая ж інфармацыя можа ўспрымацца 
людзьмі абсалютна па-рознаму.  
Вуснае маўленне – гаварэнне – найчасцей насычаецца памылкамі, меней 

кантралюецца асобай. Але і на пісьме, і нават пры чытанні гатовага матэрыялу лёгка 
дапусціць памылкі, калі не сачыць за якасцю ўласнай мовы, не падвяргаць сваё 
асабістае маўленне жорсткай крытыцы. Адрасуючы маўленне слухачам або чытачам, 
дэталёва прадумваецца цікавасць і запатрабавальнасць матэрыялу, адпаведнасць 
узроўню падрыхтаванасці суразмоўцаў. Будуецца маўленне для канкрэтнага 
кантынгенту, лексічны склад уключае знаёмыя словы, тэрміны, абрэвіятуры.  
Няправільная пастаноўка націску, непрадуманасць аб’ёмных сінтаксічных 

канструкцый, недаказаная да лагічнага завяршэння думка, адсутнасць паслядоўнасці ў 
вусным выказванні, невыразнасць, лексічная абмежаванасць – гэта толькі некаторыя 
недахопы прафесійнай мовы. Зразумела, што ў вусным маўленні даволі проста 
выправіць сказанае, дапоўніць, змяніць, але такое маўленне ўжо нельга назваць 
правільным, дакладным і лагічным.  

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 607 

Перавага сучасных пісьмовых формаў кантролю ведаў вядзе да лексічнага 
збяднення мовы сучаснай моладзі, што адзначаецца выкладчыкамі сацыяльна-
гуманітарных дысцыплін. Маўленне перспектыўнага спецыяліста развіваецца і 
папаўняецца не праз пазнаванне правільнага адказу, у што звычайна ператвараецца 
распаўсюджаны сёння тэст, а шляхам пабудовы вуснага паведамлення, разважання, 
доказу, дыскусіі.  

Е. Лявонава (Мінск, Беларусь) 
ДА ПРАБЛЕМЫ ВЫВУЧЭННЯ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 
Ў КАНТЭКСЦЕ СУСВЕТНАЙ У СЯРЭДНЯЙ ШКОЛЕ І ВНУ 

Паняцце “сусветная літаратура” (ням. Weltliteratur), як вядома, было ўведзена ў 
абыходак ў 1827 г. вялікім Гётэ: "…я ахвотна ўзіраюся ў тое, што маецца ў іншых 
нацый, і рэкамендую кожнаму рабіць тое ж самае. Мы ўваходзім у эпоху сусветнай 
літаратуры, і кожны цяпер мусіць садзейнічаць таму, каб паскорыць надыход гэтай 
эпохі" [Эккерман 1988, с. 211]. Грунтоўны падмурак і канкрэтнае напаўненне паняцце 
"сусветная літаратура" атрымала нашмат пазней, што было абумоўлена сацыяльна-
гістарычнымі падзеямі і культурнымі стасункамі народаў; аб"ектыўнай жа рэальнасцю 
сусветная літаратура становіцца, па сутнасці, у ХХ ст. Менавіта становіцца, а не стала, 
што наўпрост звязана з інтэнсіфікацыяй развіцця літаратур нацыянальных. Яшчэ М. 
Бярдзяеў сцвярджаў: нацыянальнае ёсць каштоўнасць дынамічная, якая творыцца ў 
часе, сталее, спеліцца, узбагачаецца; аднак працэс гэты можа паўнакроўна працякаць 
толькі тады, калі нацыянальная свядомасць, у тым ліку мастацкая, прынцыпова 
адкрыта насустрач "чужому", іншанацыянальнаму, імкнецца ў ім асвойтацца. 
Мяняецца, удакладняецца і катэгорыя сусветнага. Кожнае пакаленне па-свойму 

ўяўляе яе змест. У эпоху Гётэ пад сусветнай літаратурай разумелі, па сутнасці, толькі 
заходнееўрапейскае мастацтва слова. У ХХ ст. не застаецца ніводнага рэгіёна і тым 
больш кантынента, які б не зрабіў свайго ўнёску ў літаратурную скарбонку свету. Ёсць 
у ёй, без сумневу, і беларускі ўклад. Неабходна, каб ён быў заўважаны і ацэнены; але, 
прэтэндуючы на гэта, ці ж не варта і нам самім заўважаць іншых? І не "іншым" гэта 
трэба найперш, а нам самім. Амаль стагоддзе таму М. Багдановіч пісаў: "Намагаючыся 
зрабіць нашу паэзію не толькі мовай, але і духам, і складам твораў шчыра беларускай, 
мы зрабілі б цяжкую памылку, калі б кінулі тую вывучку, што нам давала светавая 
(найчасцей еўрапейская) паэзія. Гэта апошняя праца павінна ісці поўным ходам. Было 
б горш чым нядбальствам, нічога не ўзяць з таго, што сотні народаў праз тысячы гадоў 
сабіралі ў скарбніцу светавай культуры…" [Багдановіч 1993, с. 291]. Хутка праміне 
стагоддзе з тае Багдановічавай парады, а ўсё яшчэ прыходзіцца даводзіць: вывучэнне 
нацыянальнага мастацтва слова ў кантэксце сусветнага надзвычай актуальнае – і для 
айчыннай літаратуры, далучэнне якой да сусветнага літаратурнага працэсу стымулюе 
ўласныя эстэтычныя пошукі, і для беларусазнаўства, бо парадаксальным, але і цалкам 
заканамерным чынам прыманне пад увагу сусветнай літаратурнай прасторы якраз і 
дазваляе ідэнтыфікаваць айчыннае прыгожае пісьменства, выяўляць і яго 
агульналюдскасць і самабытнасць. 
Наспела неабходнасць удакладнення самога паняцця "кантэкст"; гэтага вымагаюць 

і стан сучаснага беларускага літаратуразнаўства, і інтэнсіфікацыя міжнацыянальных 
літаратурных сувязяў. Варта ўсведамляць, што кантэкст літаратурнага твора бязмежны, 
і чым ён шырэй у кожным выпадку асэнсавання твора нацыянальнай літаратуры, чым 
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уважлівей стаўленне да прысутнасці ў яго ўнутрытэкставай стыхіі сусветнага 
эстэтычнага досведу, тым больш новых філасофскіх, мастацкіх граняў у ім 
выяўляецца. Між тым амаль усе сучасныя аўтары фармулёвак кантэксту (як расійскія, 
так і беларускія) традыцыйна не выходзяць за межы канкрэтнага твора; сярод 
выключэнняў – В. П. Рагойша, які ў сваёй "Тэорыі літаратуры ў тэрмінах" слушна 
заўважае: "Часам для глыбейшага спасціжэння тэксту літаратурнага твора неабходна 
выйсці за яго межы, звярнуцца да так званага макракантэксту – кантэксту ўсёй 
творчасці пісьменніка, літаратуры і культуры ў цэлым, грамадскага жыцця пэўнай 
нацыі, часу ці нават эпохі" [Рагойша 2001, с. 152]. 
Толькі пры ўмове валодання навыкамі кантэкстуальнага даследавання твора, бадай, 

і можна пазбегнуць казусаў і недарэчнасцяў, што нярэдка прысутнічаюць у асобных 
выказваннях і публікацыях. Дзеля прыкладу можна спаслацца на выразы кшталту 
"Караткевіч – гэта беларускі Гарсіа Маркес" або "Караткевіч – гэта беларускі Умберта 
Эка", трапныя толькі на першы погляд, а насамрэч даволі сумніўныя. Аўтары 
падобных вызначэнняў зыходзяць з таго, што паэтыка Караткевіча нагадвае 
эстэтычную палітру знакамітага калумбійца, лаўрэата Нобелеўскай прэміі Гарсіа 
Маркеса і не менш вядомага італьянца Умберта Эка. Сапраўды, ёсць усе падставы для 
параўнання, прыкладам, "Дзікага палявання караля Стаха" са славутай кнігай Гарсіа 
Маркеса "Сто гадоў адзіноты", а рамана "Хрыстос прызямліўся ў Гародні" – з "Імем 
Ружы" Эка. Але ж Караткевіч апублікаваў "Дзікае паляванне караля Стаха" ў 1964 г., 
тады як Гарсіа Маркес свае "Сто гадоў адзіноты" – у 1967-м (па іншых звестках у 1968-
м), на рускую ж мову кніга ўвогуле была перакладзена ў 1970 г.; раман "Хрыстос 
прызямліўся ў Гародні" быў завершаны ў 1966 г., а "Імя Ружы" Эка выйдзе з друку 
толькі ў 1980-м. З гэтага лагічна вынікае, што менавіта беларускаму творцу належыць 
першынство эстэтычных адкрыццяў, якія прынеслі славу Гарсіа Маркесу і Эка. А 
значыць, больш да месца пра Гарсіа Маркеса гаварыць як пра "калумбійскага 
Караткевіча" і пра Эка – як пра "італьянскага Караткевіча"! Камусьці гэта можа 
падацца дробяззю, а на справе размова ідзе пра нацыянальныя – прынамсі, мастацкія, 
літаратурныя – прыярытэты. Але каб цаніць па вартасці сваё, важна, аказваецца, ведаць 
і чужое. 
Кантэкстуальнае вывучэнне (і ў яго межах – параўнальна-тыпалагічнае) 

беларускага прыгожага пісьменства неабходнае ў мэтах стварэння не толькі яго 
адэкватнай гісторыі, але, дарэчы, і гісторыі ўсёй сусветнай літаратуры, бо пашырае 
ўяўленне пра лёс і функцыяванне тэм і праблем, сюжэтаў, вобразаў і матываў, жанраў і 
стыляў, пра агульнае і адметнае ў іх рознанацыянальных варыянтах. У гэтым рэчышчы 
працавалі і сёння працуюць многія беларускія вучоныя. Але няцяжка пераканацца, што 
прадметам вывучэння найчасцей станавіліся беларуска-славянскія літаратурныя і 
культурныя ўзаемасувязі (хаця і яны ў розны час і ў рознай ступені падпадалі пад 
пэўныя каноны і нярэдка звужаліся да сацыяльна-зместавых параметраў). Што да 
праблем сувязяў беларускага мастацкага слова з заходнееўрапейскімі, амерыканскімі, 
усходнімі літаратурамі, то айчынная навука, па сутнасці, зрабіла толькі спробы да іх 
падступіцца, і тут адкрываецца велізарны патэнцыял для даследчыкаў. 
Нельга не сказаць і пра іншы бок праблемы. Геапалітычнае становішча нашай 

краіны такое, што жыць апроч як у дыялогу з Усходам і з Захадам мы не можам. 
Зрэшты, як і любая краіна. І гістарычная, і сённяшняя рэальнасць яскрава сведчыць: ад 
розніцы да разніцы адзін крок. Але каб размаўляць, трэба разумець адно аднаго. А каб 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 609 

разумець, трэба ведаць. Пазітыўную, выключна істотную ролю літаратур у сучасным 
камунікатыўным працэсе немагчыма пераацаніць. 
Паказальна, што наша сярэдняя школа прыйшла, нарэшце, да ўсведамлення 

неабходнасці далучаць школьнікаў да багаццяў не толькі беларускай і рускай, але і 
іншых замежных літаратур. "Зарыентаванасць праграм на вывучэнне нацыянальнай 
літаратуры ў суадносінах з сусветнай…пашырае магчымасці ў пазнанні шляхоў 
развіцця літаратуры, спрыяе вызначэнню яе рыс падабенства і арыгінальнасці, 
спасціжэнню эстэтычных асаблівасцей беларускага мастацкага слова" [Праграмы 2006, 
с. 8]. Адпаведна праграмы па беларускай літаратуры месцяць у сабе творы вядомых 
іншанацыянальных пісьменнікаў. Апроч таго, з мэтай дапамагчы настаўнікам і вучням 
інтэграваць айчынную літаратуру ў еўрапейскі і сусветны літаратурны кантэкст, па 
прапанове Нацыянальнага інстытута адукацыі мною распрацавана і выдадзена 
спецыяльная праграма курсу на выбар для 12 класа [Лявонава 2005]; праграма 
карыстаецца вялікім попытам у настаўнікаў ужо цяпер і па іх пажаданні была 
перадрукавана часопісам "Беларуская мова і літаратура" (2006, № 10). 
Што да вну, то на філалагічных факультэтах, я пераканана, як мінімум павінен 

чытацца курс лекцый па параўнальным літаратуразнаўстве, хаця, па вялікім рахунку, 
трэба было б весці размову пра адкрыццё адпаведнай кафедры (якая дзейнічае, 
напрыклад, у МДУ імя М. Ламаносава); на сёння ж, на жаль, у нашай вучэбнай 
праграме ні для студэнтаў – будучых настаўнікаў, ні для магістрантаў не 
прадугледжана нават такая дысцыпліна. 
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Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. – Мінск: Навука і тэхніка, 1993. – Т. 2: 

Маст. проза, пераклады, літаратурныя артыкулы, рэцэнзіі і нататкі, чарнавыя накіды. – 600 с. 
Беларуская літаратура: 5 – 10 класы: Базавы, павышаны і паглыблены ўзроўні. Праграмы для 
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навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2006. – 145 с. 
Лявонава, Е. А. Беларуская літаратура ХХ стагоддзя і замежны мастацкі вопыт: 12 клас. Праграма 

для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай і рускай мовамі 
навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання / Е. А. Лявонава. – Мінск: Нацыянальны інстытут 
адукацыі, 2005. – 30 с. 
Рагойша, В. Тэорыя літаратуры ў тэрмінах / В. Рагойша. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 

2001. – 384 с. 
Эккерман, И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни / И. П. Эккерман. – Ереван: 

Айастан, 1988. – 672 с. 

М. Малатоўнік (Баранавічы, Беларусь) 
МАГЧЫМАСЦІ ВЫКАРЫСТАННЯ МЕТАДУ ПРАЕКТАЎ  

У ВЫКЛАДАННІ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 
Для краін, якія знаходзяцца на этапе трансфармацыі, актуальнымі з’яўляюцца 

стратэгіі грамадзянскіх кампетэнцый. Іх змест, у прыватнасці, уключае развіццё 
здольнасцей мадэліравання, праграмавання і праектавання. 
Метад праектавання, які мае шматаспектную трактоўку, з’яўляецца адной з 

педагагічных тэхналогій, што актыўна выкарыстоўваюцца ў сучаснай адукацыі. 
Апрабіраванне метаду праектаў паказвае, што з яго выкарыстаннем эфектыўнасць 
адукацыі і выхавання (у прыватнасці, экалагічнага ) ўзрастае[Самерсава 2005, с. 53]. 
Гэты метад адкрывае новыя магчымасці ў праграмаванні выхаваўчага працэсу. 
Грамадства мае патрэбу “ў новым прадметным выхаванні” (І.А. Ільін). Метад праектаў 
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дае мачымасць здзяйсняць навучанне на аснове пашырэння і ўзбагачэння 
індывідуальнага жыццёвага вопыту навучэнцаў у працэсе іх дзейнасці ў сацыяльным 
асяроддзі (або, у нашым выпадку, - імітацыі такой дзейнасці). 
Адрознымі рысамі метаду праектаў з’яўляюцца наступныя. 
1. Зыходным пунктам навучання служаць дзіцячыя інтарэсы сённяшняга дня.  
2. Школьныя праекты ўяўляюць сабой нібы копіі розных бакоў жыцця грамадства, 

краіны. 
3. Прынцып “самадзейнасці ад шчырага сэрца” ў рабоце вучняў. 
4. Праект – гэта зліццё тэорыі і практыкі, бо заключае ў сабе не толькі пастаноўку 

пэўнай разумовай задачы, але і яе практычнае выкананне . 
Выхаваўчы патэнцыял метаду абумоўлены яго спецыфікай, паколькі праектаванне 

адкрывае магчымасці фарміравання ўласнага жыццёвага вопыту школьнікаў па 
ўзаемадзеянні з навакольным светам; з’яўляецца педагагічнай тэхналогіяй, якая 
актуалізуе суб’ектную пазіцыю вучня ў педагагічным працэсе; ідзе ад вучнёўскіх 
запатрабаванняў і інтарэсаў, узроставых і індывідуальных асаблівасцей, стымулюе 
творчую дзейнасць школьнікаў; выводзіць педагагічны працэс са сценаў навучальнай 
установы ў шырокі свет, прыроднае і сацыяльнае асяроддзе, дапамагаючы школьніку 
ўзаемадзейнічаць з ім. Кожны праект уключае наступныя этапы: мэтавызначэнне, 
распрацоўка, выкананне, падвядзенне вынікаў і вызначэнне задач для новых праектаў. 
Якасныя характарыстыкі метаду праектаў могуць здацца на першы погляд 

неапаведнымі характарыстыкам працэсу літаратурнай адукацыі, і найперш з прычыны 
таго , што літаратура мае эстэтычную сутнасць. А спробы лагізацыі працэсу навучання 
літаратуры, на думку асобных метадыстаў, здольны разбуральна ўздзейнічаць на 
эстэтычнае ўспрыманне рэчаіснасці. Аднак, з улікам уласнага вопыту тэарэтычнага 
аналізу адпаведных крыніц [Запрудскі 2004] і практычнага выкладання літаратуры ў 
школе, аўтар разглядае праектаванне на ўроках літаратуры як інавацыйную дзейнасць, 
зыходзячы з таго, што такое азначэнне мае на ўвазе галоўную ўмову дзейнасці: у яе 
павінна ўключацца новае (веды, тэхналогіі, прыёмы, падыходы) не дзеля самой 
навізны, а для атрымання выніку, якому ўласціва высокая запатрабаванасць. 
Выкарыстанне метаду праектаў дазваляе зрабіць пэўныя крокі па пераадоленні 
сацыяльнай апатыі сучаснай моладзі, што справядліва разглядаецца як пагроза 
стабільнасці грамадства. Такім чынам, мэтазгоднае выкарыстанне элементаў 
праектавання на ўроках літаратуры здольна паспрыяць якаснай рэалізацыі мэт 
школьнай літаратурнай адукацыі.  
Паняцці “праект” і “лірыка” здаюцца ўвогуле несумяшчальнымі. Аднак “паэзія 

кажа: памарудзь нада мной або праходзь міма” (П. Валеры). Верш Пімена Панчанкі 
“Сармацкае кадзіла” як узор “прочувствованной мысли, обмысленного чувства” (Ю. 
Бораў) вымушае чытача-школьніка “памарудзіць” і ў роздуме над экалагічнай 
праблематыкай. Гэтаму спрыяе ўключэнне ў методыку аналізу твора элементаў 
праектавання. Спачатку вучням прапануецца знайсці ў тэксце твора моўныя 
канструкцыі, якія па форме асацыіруюцца з палажэннямі прыродазберагальных 
праектаў. Гэта, у прыватнасці, радок “Адрадзілі ж мы зуброў, баброў...” На гэтым этапе 
дарэчы будзе інфармацыя, прад’яўленая ў форме вучнёўскага паведамлення або 
настаўніцкага каметарыя паводле старонак Чырвонай кнігі. Вучням прад’яўляецца 
інфармацыя прыкладна такога тыпу. К пачатку XX ст. зубры жылі ў Белавежскай 
пушчы ( 1914г. – 727 галоў ) і на Паўночным Каўказе. У 1919г. забілі апошняга 
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белавежскага зубра, а ў 1927г. – каўказскага. На зямлі не засталося ніводнага вольнага 
зубра. У 1929г. польскія вучоныя пачалі ўзнаўляць пагалоўе зуброў у Белавежскай 
пушчы. У1946г. праблемай захавання зубрынага статку заняліся вучоныя Беларусі. Да 
сярэдзіне 90-х гадоў на зямлі налічвалася звыш 3000 зубраў, яны знаходзіліся пад 
апекай чалавека, бо страцілі навыкі самавыжывання. У 1998г. Інстытут заалогіі і 
Нацыянальная акадэмія навук распрацавалі “Дзяржаўную праграму па рассяленні і 
выкарыстанні” зубра ў Беларусі.  
У эўрыстычную гутарку пасля гэтага могуць быць уключаны элементы ацэнкі 

атрыманай інфармацыі па параметрах экспертызы экалагічнага праекта – ацэнкі стану, 
якая выяўляе грамадскую значнасць ініцыятывы, яе патэнцыял рэалізацыі, асаблівасць 
уключэння яе ў рэгіянальную сітуацыю, а таксама вызначэнне магчымых накірункаў і 
форм яе існавання. Яна ўключае: мэту – ацэнку якога-небудзь дзеяння, працэсу, які 
адбыўся ці адбудзецца; ацэнку якасці прадукта або праекта па вызначаных выніках; 
аб’ект – дзейнасць па распрацоўцы, рэалізацыі праекта або рэчыўныя характарыстыкі, 
вынікі праектнай дзейнасці; прадмет – дакументы, апісаныя вынікі, практычная 
дзейнасць, вопыт; сродкі – як інтуітыўныя, так і сфарміраваныя ў выніку вопыту. 
Падобнае асэнсаванне рэальных грамадскіх адносін выступае як важны вынік 

вучэбнага працэсу ў кантэксце праблемы “навучанне праз служэнне грамадству” 
[Тэйлар 2003, с. 20]. 
Ажыццяўленне экалагічнага праекта можа быць вынікам інтэграцыі літаратуры з 

прадметамі прыродазнаўчага цыклу. Калі асноўны “мазгавы штурм” здзяйсняецца, 
напрыклад, на ўроку біялогіі, то рэфлексія ў форме эсэ можа быць спалучана з задачамі 
развіцця камунікатыўных здольнасцей, што арганічна для ўрокаў літаратуры, і 
адбывацца па наступным алгарытме:  

* Уявіце сабе населены пункт, дзе вы жывяце, у будучым. Якім ён павінен быць? 
Намалюйце або апішыце тое “ідэальнае месца”, выкарыстаўшы эпізоды з вядомых вам 
літаратурных тэкстаў. 

* Ацаніце, якое становішча спраў на сённяшні дзень. У чым заключаюцца 
сацыяльна-экалагічныя патрэбнасці? Ці сустракаліся вы з аналагічнымі праблемамі ў 
мастацкіх творах? 

* Падумайце, што трэба зрабіць, каб змяніць існуючае становішча. Складзіце спіс 
неабходных дзеянняў, якія прывядуць да станоўчых змен і выдзеліце з іх пасільныя для 
ажыццяўлення. Улічыце жыццёвы і мастацкі вопыт вядомых вам літаратурных герояў 
ці аўтараў твораў (напрыклад, У. Караткевіч, “Званы ў прадоннях азёр”). 

* З атрыманага спісу ідэй паляпшэння навакольнага асяроддзя выбіраце найболей 
актуальную і здольную ўнесці рэальны ўклад у рашэнне мясцовых экалагічных 
праблем справу, якая і будзе стрыжнем вашага праекта. Праверце, ці ёсць патрэба ў ім, 
ці ажыццяўляльны ён. 

* Кожная экалагічная праблема мае сацыяльна-эканамічныя карані. Пры планаванні 
дзеянняў па праекце ацаніце эканамічныя і сацыяльныя складаемыя. Скарыстайце 
“праграму”, выкладзеную, у прыватнасці, М. Гусоўскім у “Песні пра зубра”. 

* Сфармулюйце мэту праекта: чаму вы вырашылі ажыццявіць яго, для каго ён 
прызначаны і чаму неабходны – як зменіцца стан рэчаў, калі вы яго ажыццявіце. 
Ажыццёўлены намі аналіз заяўленай праблемы сведчыць, што метад праектаў 

садзейнічае актуалізацыі ведаў, уменняў, навыкаў, іх практычнаму прымяненню; 
стымулюе патрэбнасць у самарэалізацыі, самавыяўленні праз творчую дзейнасць; 
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рэалізуе прынцып супрацоўніцтва, дазваляе спалучаць калектыўнае і індывідуальнае ў 
педагагічным працэсе; з’яўляецца тэхналогіяй, якая забяспечвае рост асобы вучня, 
дазваляе фіксаваць гэты рост ад праекта да праекта. 
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С. Мартынкевіч (Віцебск, Беларусь) 
ФАРМІРАВАННЕ КАМУНІКАТЫЎНАЙ КУЛЬТУРЫ  
ЯК ВАЖНАГА КАМПАНЕНТА САЦЫЯЛЬНАГА  

РАЗВІЦЦЯ АСОБЫ ШКОЛЬНІКА 
У працэсе сацыяльнага фарміравання адбываецца паступовае дачыненне асобы да 

розных сацыяльных груп, засваенне новых роляў, ролевых паводзін, нормаў. Пры 
гэтым “мова з’яўляецца і кампанентам сацыялізацыі і яе інструментам” [Беликов, 
Крысин 2001, с. 205]. Сваю арудзійна-знакавую сутнасць мова выяўляе праз 
камунікатыўную функцыю, а камунікацыя становіцца важным механізмам 
сацыялізацыі асобы. У час дзелавога, сацыяльна-ролевага, унутрысямейнага 
суразмоўніцтва камунікатыўная культура займае асабліва важнае месца. 
На думку доктара педагагічных навук М.Г. Яленскага, у дадзеным выпадку 

мэтазгодна гаварыць пра асобныя віды камунікатыўнай культуры – “сацыяльную, 
інфармацыйную, дзелавую, унутрысямейную камунікатыўную культуру”[Яленскі 
2006, с. 13]. 
Інфармацыйна-камунікатыўныя ўменні займаюць галоўнае месца ў сістэме 

вучэбных уменняў. Уменне зразумець асноўную думку выказвання, матыў выказвання, 
сістэму аргументаў, уменне сфарміраваць уласную пазіцыю да ўспрынятай інфармацыі 
з’яўляюцца вызначальнымі не толькі ў працэсе навучання, але і ў сацыяльнай 
дзейнасці чалавека. Гэта значыць, што на ўроку беларускай мовы будзе мэтазгодным 
выкарыстанне такіх прыёмаў, якія накіроўваюць на пошук, аналіз і перадачу 
інфармацыі, структураванне матэрыялу ў адпаведнасці з вызначанай камунікатыўнай 
задачай. 
У межах вучэбнай дзейнасці неабходна фарміраваць вусную дзелавую 

камунікатыўную культуру: уменне вучня падаць сябе ў час вуснага адказу, адэкватна 
ўспрымаць суразмоўцу (настаўніка, аднакласніка), кантраляваць уласныя эмоцыі ў час 
гутаркі, пры неабходнасці ўдакладняць навучальную задачу, будаваць вусную 
справаздачу па выніках задання. У курсе беларускай мовы адводзяцца спецыяльныя 
ўрокі, на якіх фарміруюцца ўменні дзелавога суразмоўніцтва ỳ пісьмовай форме. Вучні 
знаёмяцца з відамі дзелавых папер, іх структурай, стылёвым афармленнем. 
Як ужо адзначалася, у працэсе сацыялізацыі чалавек уваходзіць у розныя групы, 

засвойвае новыя ролі, нормы паводзін. Сацыяльна-ролевае суразмоўніцтва ўзнікае пры 
ўзаемадзеянні з дарослымі і аднагодкамі. Сацыяльная камунікатыўная культура 
ўключае ўменні пачаць і падтрымаць гутарку, выразіць эмацыянальную або маральна-
этычную ацэнку падзеі, разумець сітуацыю маўлення, адчуваць суразмоўцу, 
усведамляць камунікатыўную мэту, а таксама агульнакультурныя ўменні – захаванне 
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нормаў маўленчага этыкету і культуры маўлення. Фарміраванне пералічаных уменняў 
абапіраецца на “агульныя механізмы сацыялізацыі: перайманне, перакананне, 
фасілітацыю (уздзеянне паводзінаў адных людзей на іншых як стымул да дзеяння); 
канформнасць (унутранае разыходжанне з думкамі іншых людзей, але знешняя згода, 
якая выражаецца ў паводзінах)”[Яленскі 2006, с. 16]. 
Сямейнае суразмоўніцтва вызначаецца своеасаблівым характарам міжасобаснага 

ўзаемадзеяння, будуецца па традыцыях, прынятых у пэўнай сям’і. Між тым, сям’я 
з’яўляецца моўным і культурным мікраасяроддзем, у якім дзіця авалодвае роднай 
мовай, засвойвае пэўныя паводзінныя нормы. Зразумела, што ўздзейнічаць і 
карэкціраваць суразмоўніцтва у сям’і, дзе выхоўваецца школьнік, немагчыма. Аднак 
відавочна неабходнасць фарміравання культуры сямейнага суразмоўніцтва ỳ працэсе 
навучання. З гэтай мэтай на ўроку ствараюцца камунікатыўныя сітуацыі і 
разглядаюцца ўзоры, якія дэманструюць уважлівыя адносіны да блізкіх людзей. 
Учынкі могуць выражацца праз слова. Таму пры стварэнні выказванняў звяртаецца 
ўвага на апісанне маўленчых поводзін, якія фарміруюць уменне бесканфліктнаснага 
суіснавання, гуманныя адносіны паміж членамі сям’і.  
Такім чынам, фарміраванне ўменняў камунікатыўнай культуры на ўроку 

беларускай мовы патрабуе распрацоўкі пэўнай сістэмы, у якую могуць уключацца 
такія прыёмы, як: 

1. Інфармацыйна-вучэбны дыялог, які арганізуецца ў межах урока як работа ў пары 
або групе. У межах дыялога задаецца камунікатыўная задача, выразна акрэсліваецца 
прадмет маўлення, вызначаецца тэма суразмоўніцтва. Разам з тым, кожны моўнік 
выказвае свае думкі і меркаванні. Гэта значыць, што ...“Я-тэма” падзяляецца на дзве 
лініі: з практычнай накіраванасцю (я зрабіў) і з суб’ектыўна-ацэначным зместам (я 
цябе запэўніваю). Яны часта пераплятаюцца, хаця кожная можа існаваць як 
самастойная“ [Педагогическое речеведение, с. 77]. Выказванні ỳ межах інфармацыйна-
вучэбнага дыялога ўтвараюць звязны тэкст, які вучні не проста ўспрымаюць і 
разумеюць, але ў працэсе маўлення дабудоўваюць. Такая праца носіць творчы 
характар, разам з тым, магчыма выкарыстанне апорных схем і пытанняў 
удакладняльнага характару.  

2. Разгортванне тэматычнага сказа абзаца. Тэматычны сказ абзаца – гэта сказ, які 
ўказвае на “прадмет маўлення і акрэслівае межы тэмы; утрымлівае .. слова, 
словазлучэнне ці частку сказа, якія патрабуюць развіцця, дэталізацыі” [Педагогическое 
речеведение 1998, с. 241]. Тэкст, прапанаваны на ўроку, ўтрымлівае такія сказы. Вучні 
павінны іх пашырыць, папоўніць, выбраць патрэбную інфармацыю, абапіраючыся на 
ўласны вопыт, разгарнуць, прывесці прыклады, указаць прычыну, супаставіць або 
проціпаставіць факты. 

3. Этыкетны дыялог. Улічваючы, што этыкетны дыялог сацыяльны па сваёй 
сутнасці, ён можа быць прапанаваны з папярэднім размеркаваннем роляў сярод 
вучняў, апісаннем абставін, характару ўзаемаадносін моўнікаў і разглядацца як 
элемент сітуацыйнага практыкавання. У аснове этыкетнага дыялога – маўленчы акт, 
таму выказванні вучняў будуць мець пэўны жанравы характар: прабачэнне, падзяка, 
дазвол, адабрэнне, прапанова і інш. 

4. Праспекцыя. Прыём разглядаецца як сродак папярэджання слухача пра 
інфармацыю, якая будзе разгортвацца ў працэсе маўлення. Праспекцыя спрыяе 
фарміраванню камунікатыўна-інфармацыйных уменняў: разумець асноўную думку, 
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вызначаць сэнсаве ядро будучага выказвання, указваць мэтавую ўстаноўку тэксту, 
вылучаць праблемы, якія будуць закранацца пры суразмоўніцтве.  

5. Рытарычныя гульні. Прыём фарміруе навыкі міжасобаснага і калектыўнага 
суразмоўніцтва, маўленчую мабільнасць, развівае памяць, увагу, цікавасць да 
прадмета. Гульня можа мадэляваць рэальна магчымую жыццёвую сітуацыю. Вучні 
праігрываюць яе ў адпаведнасці з камунікатыўнай устаноўкай. Настаўнік папярэдне 
прапаноўвае інструкцыю, у якой вызначаюцца мэты, тэма, задачы, ход гульні, 
размяркоўваюцца ролі. Інструкцыя дапамагае вучням ўсвядоміць маўленчую сітуацыю, 
правільна зразумець сваю ролю, скарэкціраваць свае паводзіны для далейшай 
маўленчай камунікацыі. У час правядзення гульні ствараецца магчымасць выказацца 
кожнаму ўдзельніку, даецца ацэнка, парады па пэўных камунікатыўных нормах.  
Такім чынам, камунікатыўныя заданні могуць уключацца ў структуру кожнага 

ўрока пры вывучэнні розных аспектаў беларускай мовы. Пры гэтым адбываецца 
засваенне моўных сродкаў з улікам іх функцыянавання ў працэсе суразмоўніцтва, 
фарміраванне навыкаў камунікатыўнай культуры, якая займае важнае месца ў працэсе 
сацыялізацыі асобы. 
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Н. Рашэтнікава (Мінск, Беларусь) 
АСНОЎНЫЯ ПРЫНЦЫПЫ АНАЛІЗУ МАСТАЦКАГА ТВОРА 

НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 
Ў СТАРШЫХ КЛАСАХ 

Своеасаблівасць літаратуры як вучэбнага прадмета заключаецца ў тым, што ў 
працэсе вывучэння мастацкага твора, творчасці пісьменніка навучаецца, развіваецца і 
выхоўваецца вучань. Адсюль значнасць аналітычнай работы, якая праводзіцца на 
ўроку. І хоць пра важнасць метадычнага разборку пісаў яшчэ ў ХІХ стагоддзі 
В.І. Вадавозаў у кнізе "Словесность в образцах и разборах" (1868), дзе даваў прыклады 
работы з тэкстам, тым не менш праблема чытання і асэнсавання мастацкага твора і 
сёння застаецца найбольш надзённай і складанай для настаўніка-практыка. Як лічыць 
С.П. Лаўлінскі шмат у чым вінавата практыка выкладання: "У рэшце рэшт вывучэнне 
літаратуры ў школе канчаткова знішчае у многіх школьнікаў цікавасць да чытання 
мастацкіх твораў. І калі візуалізацыя сучаснай культуры з'яўляецца адной з асноўных 
прычын знішчэння цікавасці школьнікаў да чытання, то практыка звычных школьных 
адносін да літаратуры і чытача — другой, не менш істотнай" [1, 32]. 
Праблема метадалогіі і методыкі школьнага аналізу мастацкага твора сёння стала 

надзвычай актуальнай яшчэ і таму, што амаль удвае скарацілася колькасць вучэбных 
гадзін на вывучэнне літаратуры ў сярэдняй школе на базавым узроўні. У выніку змены 
адбыліся не толькі ў змесце літаратурнай адукацыі, але і ў методыцы выкладання. 
Засталася толькі неабходнасць фарміраваць і развіваць культуру і літаратурныя 
здольнасці чытача-школьніка. 
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Мы прапануем распачаць працу над вырашэннем складаных задач літаратурнага 
развіцця ў сярэдняй школе з пераасэнсаваннем асноўных прынцыпаў школьнага 
вывучэння мастацкага твора. Спачатку нагадаем прынцыпы, якія шырока 
распаўсюджаны ў метадычнай літаратуры: прынцып гуманізму; прынцып адзінства 
зместу і формы; прынцып варыятыўнасці аналізу; прынцып дыферэнцыяцыі заданняў; 
прынцып вывучэння айчыннай літаратуры ў кантэксце сусветнай. 
П.Г. Бражэ ў кнізе "Проблемы изучения русской литературы в IХ классе вечерней 

школы" ўдакладняе і развівае вядомае. Так, разважаючы пра значэнне прынцыпу 
гуманізму, яна адзначае: "Найперш, неабходныя гнуткія, гарманічныя суадносіны 
гістарычнага і агульначалавечага аспектаў у вывучэнні твора. Гэта значыць, што 
настаўнік павінен валодаць сам і весці вучняў да дакладнага ўсведамлення таго, чым 
гэты твор быў цікавы сучаснікам пісьменніка, у чым яго агульначалавечае значэнне, 
чым яно стала асабліва цікавым нашым сучаснікам" [2, 13]. Метадыст у сваёй працы 
асабліва падкрэслівае думку, што твор павінен асобасна быць засвоены школьнікамі. 
"Толькі асабістыя, эмацыянальна і інтэлектуальна ўсвядомленыя адносіны настаўніка 
да твора могуць абудзіць у нашых вучняў цікавасць да яго, жаданне зазірнуць у яго 
глыбіню" [2, 15]. Менавіта гэтым тлумачаецца той факт, што педагагічная канцэпцыя, 
як правіла, арыенціравана на агульначалавечыя праблемы, узнятыя ў творы 
пісьменнікам. Такім чынам твор максімальна "набліжаны" да чытача. 
Не менш істотным бачыцца нам прынцып, які ўзяты методыкай з арсеналу 

літаратуразнаўства, сутнасць якога ў неабходнасці разглядаць твор у адзінстве зместу і 
формы, што садзейнічае выяўленню аўтарскай пазіцыі. Вялікую ўвагу дакладнасці 
тлумачэння твора надаваў Д.С. Ліхачоў, які сцвярджаў, што "дакладнасць тлумачэння 
твора — гэта адзін з элементаў захавання яго тэкста, захавання літаратурнага помніка, 
ахова нашай літаратурнай спадчыны" [3, 10]. І ў той жа час неабходна памятаць пра 
своеасаблівасць узаемадачынення формы і зместу, адзначае навуковец: "Змест, што 
ўмоўна аддзелены ад формы (па сутнасці ахоплівае і форму, таму што цалкам 
незмястоўнай формы не існуе) імкнецца быць заўсёды новым, быць адзіным, 
індывідуальным і паведамляць нешта новае, невядомае. Калі змест замацоўваецца, 
пачынае паўтарацца, ён непазбежна губляе інфарматыўнасць, фармалізуецца, 
паступова пераходзіць у форму" [3, 5]. Для методыкі выкладання літаратуры назіранні 
над тэкстам таленавітага літаратуразнаўцы Д.С. Ліхачова маюць вялікае значэнне, таму 
што ўзбройваюць метадыста і настаўніка-практыка ключом да разумення ідэйна-
мастацкага зместу твора. І што асабліва істотна, дапамагаюць зразумець гістарычную 
дынаміку развіцця жанраў, шматаспектнасць шляхоў аналізу мастацкага твора, калі на 
першым плане выступаюць элементы зместу або формы. Аналіз сюжэтнага ўзроўню 
дазваляе выявіць ролю такіх элементаў, як прастора і час, сюжэтныя схемы і матывы, 
тыпы і функцыі персанажаў, а знаёмства з рознымі спосабамі выказвання дапамагае 
высветліць кампазіцыйныя функцыі апавядання, маналога, дыялога, апісання і інш. У 
кнізе "Изучение литературного произведения в школе" Г.А. Гукоўскі пісаў, што "перад 
настаўнікам стаіць задача навучыцца самому і навучыць сваіх вучняў бачыць ідэю ў 
тканіне твора" [4, 31]. Такім чынам навуковец тлумачыць саму сутнасць прынцыпа, без 
рэалізацыі на практыцы якога няма ўспрымання твора, як эстэтычнай структуры. 
У методыцы выкладання літаратуры заўсёды значная роля надавалася і надаецца 

прынцыпу варыятыўнасці аналізу. 
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Вар'іруюцца шляхі аналізу, метады. прыёмы і формы работы на ўроку. Выбар 
залежыць ад узроўню падрыхтаванасці вучняў, іх літаратурнага развіцця, прыроды 
мастацкага твора, творчага патэнцыялу настаўніка. Выкладчык выбірае з шырокай 
метадычнай палітры менавіта той інструментарый, які яму патрэбны, каб сфарміраваць 
у школьніках тэарэтыка-літаратурныя паняцці, чытацкія ўменні, развіваць уяву, 
фантазію, логіку і інш. Немагчыма паспяхова навучаць і развіваць школьнікаў, калі 
эксплуатуецца ў асноўным адзін метад. 
З прынцыпам варыятыўнасці аналізу непасрэдна звязаны прынцып дыферэнцыяцыі. 

Рознаўзроўневыя заданні, скіраваныя на індывідуальную работу з вучнямі, 
стымулююць самастойную пазнавальную дзейнасць школьнікаў, спрыяюць 
фарміраванню ў іх літаратурных здольнасцей. У старшых класах важна не толькі 
выклікаць цікавасць у вучняў да творчасці пісьменніка ў працэсе асэнсавання яе на 
ўроку літаратуры (хоць і гэта з'яўляецца пэўным дасягненнем), а выклікаць жаданне 
працягнуць роздум над творам, творамі ў далейшым. Пажадана, каб пытанні і заданні 
на ўроку і пры падрыхтоўцы да ўрока мелі творчы характар, былі здольнымі 
актывізаваць уяву, эмоцыі, мысленне, былі скіраваны на паглыбленае ўспрыманне 
мастацкага твора. 
Асноўным прынцыпам аналізу мастацкага твора, творчасці пісьменніка ў старшых 

класах з'яўляецца вывучэнне айчыннай літаратуры ў кантэксце блізкароднасных і 
сусветнай літаратур. Упісанне беларускай літаратуры ў сусветны літаратурны працэс 
дазваляе ярка ўбачыць асноўныя этапы развіцця айчыннай ліатаратуры, зразумець 
гістарычныя працэсы, якія адбываліся ў ёй. 
Вывучаючы літаратуру згодна вызначанаму прынцыпу, садзейнічаем таму, што ў 

свядомасці вучня складваецца цэласная карціна руху мастацтва слова з эпохамі і 
літаратурнымі напрамкамі, якія змяняюць адзін аднаго. Такім чынам фарміруецца 
светапогляд і разуменне своеасаблівасці беларускага прыгожага пісьменства, што 
можна ўсвядоміць толькі праз узаемадачыненне з сусветным мастацкім працэсам. 
Вызначаныя прынцыпы аналізу мастацкага твора прайшлі апрабацыю часам і 

застаюцца надзённымі сёння. 
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І. Саматыя, Р. Саматыя (Мінск, Беларусь) 
ВЫКАРЫСТАННЕ ПАРАЎНАЛЬНАГА МЕТАДУ  
ПРЫ НАВУЧАННІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ Ў ШКОЛЕ 

(ДА ГІСТОРЫІ ПЫТАННЯ) 
Гісторыя станаўлення параўнальнага метаду ў беларускай методыцы вельмі 

цікавая. Думаецца, што яна заслугоўвае ўвагі як тэма курсавога ці дыпломнага 
даследавання для студэнтаў філалагічных ВНУ. Логіка-гістарычны аналіз метадычнай 
спадчыны з мэтай выяўлення прагрэсіўных ідэй, звязаных з навучаннем беларускай 
мове ў іншанацыянальных школах (у першую чаргу рускамоўных) краіны, дасць 
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магчымасць студэнту ўвайсці ў прафесійную атмасферу метадыста-даследчыка, 
узбагаціць яго. 
Параўнальна-гістарычны метад заўсёды высока цаніўся настаўнікамі, вучонымі-

метадыстамі [Саматыя 2000, с.203-206], але нярэдка трапляў у апалу па пэўных 
прычынах. 
Пасля стварэння ў 1922 годзе СССР на парадку дня паўстала пытанне 

нацыянальных узаемадносін паміж народамі. Для сістэмы народнай асветы Беларусі 
таго часу была характэрна наяўнасць розных тыпаў школ: беларускія вясковыя, 
беларускія гарадскія, рускія вясковыя, рускія гарадскія, нацыянальныя школы 
(яўрэйскія, украінскія, польскія, латышскія, літоўскія і інш.). Што да праграм і 
падручнікаў па беларускай мове, то яны былі адзінымі для ўсіх тыпаў школ 
[Выкладанне ... 1994, с.21]. 
Праблема ўліку роднай мовы пры навучанні другой пачала распрацоўвацца ўжо ў 

20-ыя гады мінулага стагоддзя. Першай спробай стварэння дапаможніка для людзей 
некарэннай нацыянальнасці быў “Самавучыцель па беларускай мове” А.В.Багдановіча 
[Богданович ], які па пэўных прычынах не быў выдадзены. Рукапіс дапаможнік 
надзвычай актуальны і сёння, паколькі асноўная яго ідэя -- давесці рускамоўнаму 
вучню думку, што авАлодаць беларускай мовай ён зможа тады, “калі авалодае яе 
спецыфічнымі асаблівасцяміі ў працэсе актыўных зносін” [Богданович, с.4]. 
У 1930 годзе выходзіць другое выданне “Мэтодыкі роднай мовы” К.Міцкевіча ў 

суаўтарстве з В.Тэпіным [Міцкевіч 1930], дзе ўведзены раздзел пра асаблівасці 
паралельнага выкладання расійскай і беларускай моваў. У гэтым раздзеле 
абгрунтоўваецца “патрэбнасьць увязкі ў ходзе вывучэньня беларускай і расійскай 
мовы” [Міцкевіч 1930, с.182]. Прычым, у метадычных каметарыях падручніка па 
методыцы беларускай мовы гаворка ішла пра методыку навучання іменна рускай мове 
ў ”звязку” з беларускай. 
У перадваенныя і асабліва пасляваенныя гады рускі кампанент у вучэбных планах 

школ значна пераважаў над беларускім. Афіцыйна прызнавалася думка, што нізкая 
паспяховасць гарадскіх агульнаадукацыйных рускіх школ ёсць у значнай ступені вынік 
выкладання ў іх беларускай мовы. Варта заўважыць, што тагачасны міністр асветы 
БССР Саевіч П.В. спрабаваў адхіліць гэтую думку як памылковую, свярджаючы, што “ 
блізкасць беларускай і рускай моў прадстаўляе якраз выключную акалічнасць для 
найбольш паспяховага вывучэння абедзвюх моў. У гэтым вялікая перавага школ 
Беларусі перад школамі ўсіх саюзных рэспублік” [Саевіч 1948, с. 17]. Яго ідэі 
рэалізоўвалі настаўнікі-практыкі і метадысты, напрыклад, В.Самцэвіч [Самцэвіч 
1948,с.38.], Філіповіч Л. [Філіповіч 1948,с.60-68.], кандыдат педагагічных навук Сулер 
М. [Сулер 1951, с.49-59] , Шышкевіч А. [Шышкевіч 1955,С. 52-59] і інш. 
Цікавы і такі факт. У 1954 годзе Ліхтэрманам З.Я. было праведзена дысертацыйнае 

даследаванне “Методыка выкладання граматыкі і навучання правапісу беларускай 
мовы ў пачатковай школе” [Ліхтэрман 1954]. Аўтар слушна сцвярджаў, што для 
“больш паспяховага засваення граматыкі ... беларускай мовы мэтазгодна і нават 
неабходна прыняць метад параўнання і супастаўлення граматычных формаў рускай і 
беларускай моваў з мэтамі выкарыстання граматычных ведаў вучняў, што атрыманы на 
ўроках рускай мовы” [Ліхтэрман 1954, с.152.], аднак пры гэтым даследчык робіць 
кан’юнктурны вывад: “Падкрэсліванне блізкасці і агульнасці моваў двух братніх 
народаў мае вялікае выхаваўчае значэнне, а непатрэбнае, залішняе “выпячивание” 
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асаблівасцей беларускай мовы ў параўнанні з рускай даўно асуджана на Беларусі” 
[Ліхтэрман 1954, с.129].  
Вельмі паказальныя ў гэтых адносінах успаміны Паўліны Мядзёлкі, якая мела 

практычны вопыт выкладання мовы ў Маскве і ў Маладзечанскім раёне [Мядзёлка 
1993, с.194]: “Свой даклад на рускай мове на тэму “Работа над ошибками” я калісь 
рабіла ў Маскве ў гарадскім методкабінеце. Пазней я яго чытала ў Маладзечанскім 
аблана, адкуль ён быў перасланы ў навукова-даследчы педагагічны інстытут у Менск. 
Мяне выклікалі ў інстытут напярэдадні настаўніцкай канферэнцыі. Інспектар інстытута 
падаў мне перапісаны на машынцы даклад, які я мелася там прачытаць. А калі 
прачытала – і вачам не паверыла: там было, мабыць, толькі адзін працэнт майго 
дакладу, рэшта ўсё не маё. 

– Дык гэта ж не мой даклад! Тут жа зусім другія думкі! – з абурэннем сказала. 
– Так будет лучше, – сказаў інспектар. 
– Калі вы не згодны з маім метадам, дык выступіце з крытыкай і зрабіце свае 

прапановы, а я выдаваць чужыя думкі за свае не збіраюся. 
Пайшла з гэтымі лісткамі да дырэктара інстытута і заявіла – або я свой даклад 

чытаць буду, або зусім не буду выступаць. 
– Ладна, – падумаўшы сказаў тав. Мурашка, чытай сваё. 
Даклад мой зацікавіў настаўнікаў, асабліва ў той частцы, дзе я гаварыла пра 

цяжкасці для беларускіх дзяцей разлічаць цвёрдае і мяккае “р” у рускай мове, бо ў 
беларусаў мяккага “р” няма. Таму ў былой Заходняй Беларусі, дзе яшчэ памятаюць 
польскую мову, я прапаную словы з цвёрдым ці мяккім “р” перакласці на польскую 
мову. Калі ў польскай мове “р” пераходзіць у гук “ж” (гриб – гжыб), дык гэта мяккае 
«р» і трэба пісаць пасля “р” – и, е, я (гребень – гжебень, грязно – гжонско), а калі 
астаецца “р”, дык гэта цвёрдае “р” (рыба – рыба, растение – расліна). Усе настаўнікі 
ўзялі на аловак гэту частку дакладу і ў перапынку пыталіся ў мяне, адкуль я ўзяла гэты 
метад, дзе вычытала. А я нідзе не вычытала, а сама, ведаючы польскую мову, дайшла 
да гэтага. Аднак у заключнай прамове міністр асветы тав. Саевіч злёгку палаяў мяне за 
гэту частку майго дакладу. Хоць і не даказваў памылковасці параўнальнага 
мовазнаўства, але сказаў, што зусім не патрэбен такі метад. На канферэнцыі 
прысутнічаў вядомы мовазнаўца з Масквы прафесар Цякучаў. У перапынку я падбегла 
да яго:  

– Скажите, профессор, в чём моя ошибка с твёрдым и мягким “р”? 
– Очень интересный метод. Я сам записал его в свой блокнот. 
– Так почему же меня ругали за него? 
– Слушайте начальство, – адказаў, усміхнуўшыся. 
Я так і засталася ў недаўменні. Пазней мне падказалі, што мая памылка не ў самім 

метадзе, а па – лі – тыч – ная. Бо ў Заходняй Беларусі ўжо няма палякаў і ніхто ўжо не 
ведае польскай мовы.”  
Палітычныя працэсы 30-50-ых гадоў затармазілі развіццё школы на дзесяцігоддзі, 

нягледзячы на некаторыя ўздым метадычнай думкі ў канцы 50-ых – пачатку 60-ых 
гадоў. Сацыякультурная сітуацыя, якая пачала складвацца ў гэты перыяд у дачыненні 
да нацыянальнай мовы , не толькі не вырашыла, а, наадварот, яшчэ больш паглыбіла 
існуючыя праблемы. Загадам міністра асветы БССР ад 30 красавіка 1951 года [Загад... 
1951, с.181] былі адменены пераводныя і выпускныя экзамены па беларускай мове і 
літаратуры ў школах з рускай мовай навучання. Скарачаюцца тыражы падручнікаў. У 

http://www.philology.bsu.by


Этот электронный документ был загружен с сайта филологического факультета БГУ http://www.philology.bsu.by 

 

 619 

прыватнасці, здымаецца з плана выдання 1955-1956 гг. падручнік для 3-4 класаў 
В.Самцэвіча “Беларуская мова для школ з рускай мовай навучання” і “Метадычны 
дапаможнік аб выкарыстанні ведаў вучняў па рускай мове пры вывучэнні беларускай 
мовы ў 5-7 класах” [Загад... 1955, с. 232] .  

60-70-ыя гады мінулага стагоддзя вызначаліся пэўнай стабільнасцю ў адносінах 
зместу і методыкі навучання. Асабліва актывізуюцца ў гэты час навуковыя пошукі па 
праблемах выкладання рускай мовы ў беларускай школе. Навуковая дзейнасць 
прафесара А. Я. Супруна [ Супрун 1974] і яго школы аказала прыкметны ўплыў на 
развіццё беларускай методыкі мовы як навукі. Характарыстыка вучэбнага курса другой 
мовы (дыферэнцыяльна-сістэматычны, сінтэтычны, карэкцыйны, практыка-
арыентаваны), а таксама крытэрыяў адбору граматычнага матэрыялу ў якасці зместу 
навучання (частотнасць, адносная замкнутасць, сітэмнасць, супастаўляльны ўлік 
фактаў роднай мовы) мелі метадалагічнае значэнне для арганізацыі навучання 
беларускай мове ў рускамоўных школах. 
Як відаць з адзначанага вышэй, гісторыя выкарыстання параўнальнага метаду ў 

навучанні беларускай мове павучальная, актуальная для сённяшняга дня і патрабуе 
ўважлівага даследавання. 
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Яленскі М.Г.Выкладанне беларускай мовы ў школе / М.Г.Яленскі, Л.С.Васюковіч, І.М.Саматыя і 

інш.—Мн.: Нар. асвета, 1994.—239с. 
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С. Сарачынская (Баранавічы, Беларусь) 
ФАРМІРАВАННЕ ЭТНАКУЛЬТУРНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ СТУДЭНТАЎ НА 
ЎРОКАХ МОВЫ ПРАЗ ВЫКАРЫСТАННЕ ЭЛЕМЕНТАЎ НАРОДНАЙ 

ТВОРЧАСЦІ 
Асноўная ідэя адукацыі і выхавання – наданне ім нацыянальнай асновы, бо 

развіццё асобы заўсёды адбываецца ў сацыякультурным асяроддзі жыцця свайго 
народа, які валодае адметнай гісторыяй, культурай, менталітэтам. Для фарміравання 
нацыянальнай самасвядомасці неабходны пэўныя ўмовы. Па-першае, асоба павінна 
мець этнакультурную кампетэнцыю, якая “ўяўляецца як дасведчанасць у 
этнакультуры, што ўключае ў сябе веданне побытавай, маральна-этычнай і моўна-
маўленчай культуры пэўнага народа і праяўляецца ў разуменні арганічнай сувязі са 
сваім народам; у перажыванні пачуцця прыналежнасці да нацыянальнай культуры, у 
жаданні і імкненні кіравацца імі як пабуджальнымі матывамі сацыяльных учынкаў” 
[Салава 2003, с. 362]. Па-другое, этнакультура павінна быць выкарыстана як сродак 
фарміравання свайго этнічнага “Я” асобы ў агульначалавечай супольнасці людзей. 
Гэта патрабуе ўмелага ўвядзення ў навучальны працэс ідэй і поглядаў беларускай 

народнай педагогікі, вяртання да тых маральных і этычных прынцыпаў, што 
складаюць нацыянальнае багацце і выдзяляюць наш народ з ліку іншых. Не менш 
важна пераканаць студэнтаў, што гэта не сялянская спадчына, а агульнабеларуская, у 
тым ліку шляхецкая, магнацкая, − выклікаць гонар за сваё, народнае. Для гэтага трэба 
падабраць такія факты, які б маглі змяніць адносіны студэнтаў да ўласнай 
нацыянальнай спадчыны, пашырыць іх веды пра этнакультурныя асновы быцця свайго 
народа. Возьмем, напрыклад, лён. У Старажытным Рыме амаль такія ж абрусы, якімі 
нашы продкі штодня засцілалі стол, былі прыкметай раскошы. Льняное адзенне насілі 
фараоны і жрацы. Слуцкія паясы славіліся па ўсім свеце і былі прыкметай “высокай 
моды”.  
Спасціжэнне асобай сябе як прадаўжальніка традыцый свайго краю адбываецца 

праз яе знаёмства з мовай, са словам. Я. Колас пісаў: “Мова – адна з галоўных прыкмет 
этнасу. Родная мова – гэта жывая сувязь часоў. Яна кансалідуе народ у нацыю, спрыяе 
станаўленню асобы маладога чалавека як грамадзяніна сваёй Айчыны”. Вывучаючы 
законы мовы, чалавек адначасова засвойвае частку этнакультуры народа. Як пісаў 
Расул Гамзатаў, “няма проста слова. Яно ці пракляцце, ці вітанне, ці прыгажосць, ці 
боль, ці гразь, ці кветка, ці падман, ці праўда, ці святло, ці цемра”. Мэты, да якіх мы 
імкнёмся, прымушаюць нас шукаць патрэбнае, дакладнае слова, а праз слова 
спасцігаць душу народа. З’яўляючыся адлюстраваннем нацыянальнай культуры 
народа, мова павінна вывучацца ў непарыўнай сувязі з засваеннем яго культуры. Адна 
з важных задач навучання – фарміраванне моўнай кампетэнтнасці, нацыянальна 
змястоўнага “моўнага ядра” асобы праз уключэнне этнакультаралагічных кампанентаў 
ў навучальны працэс. У структуру заняткаў на розных этапах уключаюцца 
этнакультуралагічныя тэксты рознага зместу: дом і яго традыцыі, нацыянальнае 
адзенне, святы, промыслы і інш. 
Магчымасці выкарыстоўваць фальклор на ўроках мовы неабмежаваныя. 

Напрыклад, вывучаючы фанетыку, адпрацоўваючы нормы вымаўлення зычных і 
галосных гукаў, можна, напрыклад, звярнуцца да скорагаворак. Скорагаворка дае і 
магчымасць дакрануцца да традыцый народа праз тлумачэнне слова і засяродзіць увагу 
маладых людзей на народных традыцыях. Выкарыстанне прыказак у пачатку заняткаў 
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для правядзення вусных зрокавых дыктовак спрыяе развіццю памяці, увагі, творчасці 
студэнтаў. Заданні могуць быць розныя: палічыць колькасць гукаў у прыказцы; 
назваць словы з супрацьлеглым значэннем; словы, што адрозніваюцца адным гукам. 
Пры гэтым можна даць прыказкі на адну тэму, папрасіць студэнтаў назваць яе і 
прывесці свае прыклады.  
Улічваючы актуальнасць дзейнаснага падыходу ў навучанні, мэтазгодна 

арганізоўваць самастойную пошукавую работу студэнтаў, што садзейнічае іх 
станаўленню як актыўных грамадзян сваёй дзяржавы. Напрыклад: прааналізаваць 
прыказкі, у якіх ужываецца слова “хлеб”, вызначыць, з якім значэннем ужываецца 
гэтае слова у прыказках і які “хлеб” ядуць беларусы. Аналіз прыказак паказаў, што 
слова “хлеб” ужываецца ў 3 значэннях: 1. Прадукт харчавання, які выпякаецца з мукі.2. 
Зерне, якое мелецца на муку. 3. Сродак для існавання, заробак [ТСБЛМ 1999, с. 722]. 
Хлеб выступаў у прыказках як мера працы, маральны і нават сацыяльны крытэрый: 

Калі паны лікуюць, тады мужыкі без хлеба, Не сеюць, не жнуць, а хлеб смачны ядуць 
[Беларускі фальклор: хрэстаматыя 1996, с. 33]. Не ўсякі “хлеб” ацэньваўся людзьмі 
аднолькава. У прыказках называюцца групы людзей, заняткі якіх не цаніліся ў народзе, 
бо, магчыма, яны былі не пастаянныя і не патрабавалі старання: З музыкі хлеб невялікі. 
З музыкі хлеб невялікі, а з гулякі ніякі. У сральца і музыкі хлеб невялікі [Беларускі 
фальклор: хрэстаматыя 1996, с. 81, 100].  
Хлеб у беларусаў бывае “зайцаў” і “сабачы”. Так ацэньвалася колькасць і якасць 

хлеба. Зайцаў хлеб (разм. жарт.) – рэшткі яды, прынесеныя з поля, з лесу дзецям 
[Беларускі фальклор: хрэстаматыя 1996, с. 712]. А сабачы – цяжкі, неспагадны, 
залежны. Выяўляецца, што сабачы хлеб у нас ядуць тры катэгорыі людзей: Асначы 
хлеб, служачы (у значэнні служыць, парабкаваць) хлеб, прымачы хлеб – сабачы 
[Беларускі фальклор: хрэстаматыя 1996, с. 3, 27, 38, 130]. Аналіз прыказак дазваляе 
весці размову аб культуры харчавання, народных традыцыях, звязаных з хлебам.  
Вялікія магчымасці для пашырэння ведаў аб нацыянальнай культуры даюць 

прыказкі, звязаныя з народным календаром, таму што можна звярнуць увагу на розныя 
бакі жыцця этнасу: імёны роднага краю, абрады, вераванні. Важна, каб народная 
спадчына ахоплівалася цэласна, тады яна становіцца дзейсным сродкам выхавання. 
Напрыклад, вывучэнне тэмы “Складаназалежны сказ з некалькімі даданымі часткамі”, 
выкарыстоўваючы тэхналогію сама- і ўзаеманавучання, можна арганізаваць на 
матэрыяле аб сімволіцы ручніка. На занятках студэнты спачатку знаёмяцца з 
прызначэннем ручніка і яго назвамі: уціральнік, набожнік, скарач, трапка, надзежнік. 
Выпісваючы з тэкстаў складаназалежныя сказы, яны даведаюцца і пра сімволіку 
ручніка. 
Сэнс многіх з’яў і сімвалаў нам невядомы. Але яны захаваліся ў нашым жыцці: у 

абрадах, звычаях, матывах. Захаваліся прозвішчы старажытнаславянскага язычніцкага 
паходжання: Жыцень, Трызна, Купала, Сяўрук, Журба, Каляда, а таксама некаторыя 
назвы і паняцці: Жур, Волат, Курган, Русалка. Мы часам і не ўсведамляем, што 
абапіраемся на духоўныя каштоўнасці, якія створаны яшчэ ў язычніцкія часы. Гэта ідэя 
цеснай сувязі з прыродай, якая сёння кладзецца ў аснову экалагічнага выхавання, і 
супрацьстаіць жорсткасці, насіллю, знішчэнню. Яе можна “прачытаць”, пазнаёміўшыся 
з арнаментам і сімволікай ручніка. Прычым гэта адбываецца непрыкметна ў працэсе 
вывучэння і аналізу сінтаксічных з’яў. Вядома ж, вяртання да выканання тых абрадаў 
не адбудзецца, ды яно і не патрэбна, але сутнасць асноватворных паняццяў: дабро, 
святло, жыццё, урадлівасць – застаецца з намі і сёння. Таму так шырока 
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выкарыстоўваўся ў абрадах ручнік як сімвал роду, яго абярэг, заступнік у важнейшых 
жыццёвых абставінах, сімвал адзінства пэўнай супольнасці людзей, знак іх сілы. Але 
нават страціўшы першапачатковую сімволіку, ён не стаў менш ужывальным – толькі 
пераўтварыўся ў дэкаратыўна-мастацкую рэч, частку створанага беларусамі рэчавага 
свету на працягу стагоддзяў, у якім формы аб’ектаў мелі не толькі ўтылітарнае, але і 
эстэтычнае значэнне... Дэкор адлюстроўваў пэўныя з’явы жыцця, уяўленні аб 
навакольным свеце, законы прыроды і пабудовы Сусвету [Ленсу 2005, с. 78].  
Акрэсленыя вышэй падыходы да выкладання мовы дазваляюць далучыць асобу да 

сферы духоўна-практычнай дзейнасці народаў. Актуалізацыя такіх звестак спрыяе 
фарміраванню каштоўнасных адносін да канкрэтных элементаў этнакультуры. 
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Т. Скікевіч ( Горкі, Беларусь) 
ДА ПРАБЛЕМЫ ВЫВУЧЭННЯ РОДНАЙ МОВЫ 
Ў ВЫШЭЙШЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОВАХ 

НЕФІЛАЛАГІЧНАГА ПРОФІЛЮ 
У адпаведнасці з вынікамі апошняга перапісу насельніцтва Рэспублікі Беларусь, 

74,5% грамадзянаў нашай краіны лічаць беларускую мову роднай. Нягледзячы на гэта, 
на сённяшні дзень умовы для развіцця беларускай мовы ў грамадстве не самыя 
спрыяльныя: яна практычна не ўжываецца ў справаводстве і не выкарыстоўваецца 
дзяржаўнымі службоўцамі; няма сур’ёзнай канцэптуальнай праграмы падтрымкі і 
развіцця беларускай мовы; мовай большасці тэлеканалаў, рэкламы, вулічных надпісаў 
у асноўным з’яўляецца руская. 
Аб’ектыўная моўная сітуацыя, якая гістарычна склалася ў Беларусі, 

характарызуецца білінгвізмам. Таму лінгвістычная падрыхтоўка дзяцей і моладзі, у 
тым ліку і ў ВНУ, павінна мець сваёй мэтай заахвочванне моўнай разнастайнасці ў 
адукацыі, а таксама садзейнічанне ўсведамленню моўных і культурных традыцый, якія 
грунтуюцца на ўзаемаразуменні, талерантнасці і дыялогу. 
Агульнае прызнанне мовы найгалоўнейшым iнструментам iнфармацыйнага 

ўздзеяння, асаблiвасцi моўнай i сацыяльнай сiтуацыi ў нашай краіне (калі статус 
дзяржаўнай мовы маюць дзве мовы – руская і беларуская), павышэнне матывацыi 
публiчнай маўленчай дзейнасцi патрабуюць ад вышэйшай школы рыхтаваць не проста 
спецыялiста, а камунiкатыўна развiтую асобу, якая б на дастатковым узроўнi магла 
наладжваць зносiны на роднай мове ў прафесiйна-справавой сферы. Таму выкладанне 
беларускай мовы ў вышэйшых навучальных установах негуманітарнага профілю, на 
нашу думку, павінна быць накіравана на выпрацоўку навыкаў маўлення ў будучай 
прафесійнай і службова-вытворчай дзейнасці. 
У сучасны перыяд, калі востра паўстае задача не проста падрыхтоўкі 

высокаадукаваных кадраў для народнай гаспадаркі краіны, але і праблема 
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фарміравання нацыянальнай беларускай інтэлігенцыі, узрастае важнасць і 
актуальнасць распрацоўкі і рэалізацыі канцэпцыі выкладання беларускай мовы ў 
сістэме вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь. Наспела аб’ектыўная неабходнасць 
прывесці моўную палітыку дзяржавы ў адпаведнасць з адукацыйнымі, нацыянальнымі, 
ідэалагічнымі, сацыякультурнымі патрабаваннямі сучаснага грамадства і асобы. 
Пры гэтым свядомая і мэтанакіраваная сістэма беларускамоўнай падрыхтоўкі будзе 

спрыяць і вырашэнню шэрагу надзвычай важных пытанняў. Шырокае і шматаспектнае 
выкарыстанне беларускай мовы ў вучэбнай сферы негуманітарных ВНУ дасць 
магчымасць гарманізаваць аднабаковы працэс ужывання рускай мовы ў сістэме 
вышэйшай адукацыі, будзе садзейнічаць выхаванню нацыянальнай свядомасці 
спецыялістаў, палепшыць агульналінгвістычную падрыхтоўку студэнтаў, іх 
камунікатыўную кампетэнцыю ў розных сферах прафесійных і службовых зносін. 
Праблемы выкладання беларускай мовы ў ВНУ негуманітарнага профілю звязаны 

як з распрацоўкай тэарэтычных, канцэптуальных падыходаў да яе выкладання, так і з 
удасканаленнем вучэбна-метадычных накірункаў, стварэннем сучасных падручнікаў, 
вучэбных дапаможнікаў, накіраваных на вырашэнне камунікатыўна-прагматычных 
задач у сферы вучэбна-прафесійных і службовых зносін. Безумоўна, галоўным крокам 
на шляху вырашэння гэтых праблем павінна стаць: 1) вызначэнне статусу, мэты, 
асноўных прынцыпаў і задач вывучэння нацыянальнай мовы ў сістэме вышэйшай 
адукацыі; 2) далейшая распрацоўка і ўдасканаленне тыпавой праграмы па беларускай 
мове для студэнтаў ВНУ негуманітарнага профілю. Але, каб выканаць пастаўленыя 
задачы, неабходна захаваць беларускую мову ў стандартах па цыклу сацыяльна-
гуманітарных дысцыплін у сістэме вышэйшай адукацыі. 
У адпаведнасці з прынятымі ў 2000 годзе стандартамі распрацавана праграма курса 

“Беларуская мова. Прафесійная лексіка.”, разлічаная на 60 гадзін, з якіх 16 гадзін 
лекцый і 44 гадзіны практычных заняткаў. У аснову яе пакладзены сітуацыйна-
камунікатыўны прынцып, арыентаваны на перспектыўную запатрабаванасць 
атрыманых камунікатыўных навыкаў. Зыходзячы з прынцыпаў камунікатыўнасці і 
перспектыўнасці вызначаны сферы маўленчай дзейнасці, паводле якіх арганізаваны і 
ўладкаваны ўвесь практычны моўны матэрыял курса: навучальна-прафесійная сфера – 
50%, сфера афіцыйна-справавых зносін – 30%, агульнаадукацыйная, пазнавальная – 
20%. 
Камунікатыўныя тэмы і неабходны для іх забеспячэння моўны матэрыял, на базе 

якога ажыццяўляюцца ўсе віды маўленчай дзейнасці, вызначаюцца паводле будучай 
спецыялізацыі студэнтаў і профілю навучальнай установы. 
У праграме вызначаны мэты і задачы курса. Студэнты павiнны: 
а) ведаць: ролю мовы i маўлення ў працэсе сацыялiзацыi асобы; месца i ролю 

беларускай мовы ў славянскiм свеце; канцэпцыi паходжання i этапы развiцця 
беларускай мовы; сiстэму лексiчных, граматычных i стылiстычных сродкаў беларускай 
мовы, iх камунiкатыўныя крынiцы; персаналii; 

б) умець характарызаваць: лексiчныя групы; асаблiвасцi тэрмiналагiчнай лексiкi; 
асаблiвасцi функцыянальных стыляў; асаблiвасцi навуковага i афiцыйна-справавога 
стылю i сферы iх функцыянавання; тэксты розных жанраў, свядома карыстаючыся 
моўным матэрыялам адэкватна стылю, мэце, сiтуацыi i тэме выказвання; стылiстычныя 
нормы адэкватна сiтуацыi прафесiйных або справавых зносiн; 

в) умець аналiзаваць i iнтэрпрэтаваць: з’явы гiстарычнага бiлiнгвiзму, яго 
прычыны i наступствы; асаблiвасцi беларуска-рускага i руска-беларускага бiлiнгвiзму; 
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моўную палiтыку дзяржавы ў гiстарычным кантэксце; моўную сiтуацыю ў Рэспублiцы 
Беларусь на сучасным этапе; 

г) набыць навыкi i ўменнi: маўленчых паводзiн у розных сiтуацыях прафесiйных i 
справавых зносiн; карыстацца моўнымi сродкамi беларускай мовы ў практычнай 
дзейнасцi; адэкватна перакладаць навуковыя, спецыяльныя i службовыя тэксты з 
рускай на беларускую мову i наадварот, улiчваючы стылiстычную прыналежнасць i 
асаблiвасцi лексiка-граматычнай будовы тэксту; кампрэсii i разгортвання навуковай 
iнфармацыi, анатавання i рэферавання; пiсьменнага афармлення справавых дакументаў 
i лiстоў. 
У праграме прапануецца абавязковы мінімум зместу курса і вызначаюцца 

наступныя накірункі вывучэння беларускай мовы: 
- сацыяльны і гістарычны аспекты (роля мовы ў грамадстве, паходжанне і 

гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы); 
- праблемы беларуска-рускай інтэрферэнцыі; 
- навуковы стыль мовы і яго функцыянальна-камунікатыўная характарыстыка; 
- афіцыйна-справавы стыль мовы (асаблівасці мовы дакументаў, групы афіцыйна-

справавой дакументацыі і культура іх афармлення, справавы ліст). 

Г. Смалянка (Мінск, Беларусь) 
ТЭКСТ ЯК АСНОЎНАЯ АДЗІНКА НАВУЧАННЯ  

МОВЕ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ 
Беларуская мова як вучэбны прадмет у тэхнічнай ВНУ займае асаблівае месца. У 

працэсе яе выкладання студэнты не толькі паглыбляюць веды, набытыя яшчэ ў школе, 
але і развіваюць уменні і навыкі свабоднага карыстання роднай мовай ва ўсіх сферах 
дзейнасці, на ўсіх узроўнях, фарміруюць прафесійную моўную кампетэнцыю, 
выпрацоўваюць навыкі самаўдасканалення і самакантролю ведаў. 
Авалоданне мовай спецыяльнасці, засваенне прафесійнай лексікі – галоўная мэта 

курса “Беларуская мова. Прафесійная лексіка” ў БДАТУ. Асноўнай вучэбна-
метадычнай адзінкай навучання мове спецыяльнасці з’яўляецца тэкст, насычаны 
тэрміналагічнай і прафесійнай лексікай, сінтаксічнымі канструкцыямі, характэрнымі 
для навуковага стылю. 
Тэксты па спецыяльнасці заахвочваюць прафесійны інтарэс студэнтаў, 

дапамагаюць засвоіць і ўзбагаціць тэрміналагічную лексіку ў сферы абранай 
спецыяльнасці, паказаць адрозненні і падабенствы словаўтваральных элементаў 
некаторых тэрмінаў у беларускай і рускай мовах. 
Практыкаванні, якія скіраваны на работу з тэхнічным тэкстам, садзейнічаюць 

узбагачэнню слоўнікавага запасу, фарміраванню тэрміналагічнай кампетэнцыі, 
культуры прафесійнага вуснага і пісьмовага маўлення студэнтаў, развіццю ўменняў 
правільна прымяняць набытыя веды ў пэўнай моўнай сітуацыі. 
Адной з форм працы з тэхнічным тэкстам з’яўляецца пераклад. У працэсе 

перакладу пры параўнанні іх з тэкстам-арыгіналам студэнты выпрацоўваюць навыкі 
рэдагавання, уменні правільна вызначаць значэнне слова, лагічна і дакладна 
перадаваць інфармацыю зыходнага зместу, умець выконваць адэкватныя замены і 
перастаноўкі ў адпаведнасці з нормамі мовы. 
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Пры працы над перакладам спецыяльных тэкстаў, студэнты звяртаюцца да 
шматлікіх слоўнікаў, а гэта ў сваю чаргу дапамагае ім выпрацаваць уменні правільнага 
карыстання слоўнікавым матэрыялам. 
Пераклад – адна з асноўных формаў кантролю ведаў студэнтаў, узроўню іх 

валодання мовай спецыяльнасці, усім багаццем выразных сродкаў беларускай мовы. 
Пры вывучэнні мовы спецыяльнасці, у час працы над тэхнічнымі тэкстамі студэнты 

на практыцы замацоўваюць базавыя тэарэтычныя веды па курсу беларускай мовы, 
пашыраюць свае ўяўленні аб яе лексічным багацці, стылістычнай разнастайнасці, 
вучацца адчуваць слоўную адзінку, правільна выбіраць і ўжываць тэрміны, адпаведныя 
літаратурнай і тэрміналагічнай нормам. 

Т. Смольская, Э. Ялоўская (Мінск, Беларусь) 
АСАБЛІВАСЦІ ВЫКЛАДАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

НА НЕФІЛАЛАГІЧНЫХ ФАКУЛЬТЭТАХ 
Праграма курса сучаснай беларускай мовы на філалагічных факультэтах ВНУ і 

адпаведная праграма для нефілалагічных факультэтаў ВНУ – паняцці розныя. 
Адрозніваюцца яны і зместам, і мэтамі, і, у рэшце рэшт, спосабамі падачы матэрыялу і 
працы з ім. Калі задача праграмы для філолага – падрыхтаваць будучага спецыяліста ў 
гэтай галіне, то задача курса беларускай мовы на нефілалагічных факультэтах – 
пашырыць кругагляд навучэнцаў, павысіць агульнаадукацыйны ўзровень асобы, што ў 
хуткім часе атрымае дыплом аб вышэйшай адукацыі. Апошняя праграма “Беларуская 
мова. Прафесійная лексіка” звузіла моўныя зносіны з аўдыторыяй, абмежаваўшы поле 
дзейнасці выкладчыка дадаткам “прафесійная лексіка”. Гэта ж праграма, дарэчы, яшчэ 
і скараціла амаль у тры разы колькасць гадзін, адведзеных на выкладанне курса 
беларускай мовы на нефілалагічных факультэтах ВНУ (з 90 гадзін да 34). 
Пры ўсіх названых “мінусах” курс “Беларуская мова. Прафесійная лексіка” 

адпрацаваны належным чынам, добра адаптаваны да нефілалагічнай аўдыторыі, мае 
ўжо шэраг фундаментальных навуковых прац, падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў. 
Улічваючы, як было адзначана вышэй, што разлічаны названы курс на аўдыторыю 

нефілалагічную, пры выкладанні яго, несумненна, маюцца на мэце як спецыфіка 
аўдыторыі, так і пэўныя асаблівасці выкладання. 
Напрыклад, пры раскрыцці тэмы “Беларуская мова часоў Вялікага княства 

Літоўскага” засяроджваем увагу аўдыторыі на тым немалазначным факце, што ў гэты 
час сфарміравана беларуская народнасць і склалася старабеларуская літаратурная мова. 
З яе адметных асаблівасцей увазе слухачоў прапануюцца толькі найбольш адметныя 
(ўзнікненне ў, канчатковае зацвярдзенне зычнага р, фрыкатыўнасць зычнага г), 
асноўны ж націск робіцца на тым, што ў гэты час у літаратурную мову ўведзена была 
вялікая колькасць слоў з мясцовых гаворак (світанне, хустка, твар, помста, слушны і 
г.д.) і што на змену многім агульна- і ўсходнеславянскім словам прыходзяць 
уласнабеларускія (видети – бачыць, ждати – чакаць, строити – будаваць). У 
адпаведных картках-заданнях гэтыя нюансы пададзены ў асобных сказах і тэкстах, а 
студэнты павінны знаходзіць названыя асаблівасці і адзначаць іх. Пры разглядзе 
названай тэмы абавязкова робіцца націск на стан тагачаснай тэрміналагічнай лексікі. 
Для студэнтаў-юрыстаў, напрыклад, неабходна падкрэсліць, што фарміраванне ў часы 
ВКЛ грамадска-палітычных і юрыдычных тэрмінаў было найбольш інтэнсіўным у 
параўнанні з іншымі галінамі старабеларускай тэрміналогіі дзякуючы 
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функцыянаванню мовы ў якасці дзяржаўнай. Пацверджаннем дадзеных тэарэтычных 
выкладаў з’яўляецца, у першую чаргу, Статут ВКЛ, пэўныя артыкулы з якога могуць 
быць прапанаваны студэнтам для моўнага аналізу. Дарэчы, можна спаслацца на тое, 
што паралельна ў гэты ж час юрысты-першакурснікі слухаюць фундаментальны курс 
“Гісторыя дзяржавы і права Беларусі”, у якім значнае месца адводзіцца разгляду прац 
правазнаўчага характару, што існавалі ў ВКЛ, а Статут тут -- адзін з галоўных 
дакументаў. Пры гэтым варта падкрэсліць і сувязь спецыяльных дысцыплін з 
дысцыплінамі непрофільнага характару. 
Пры разглядзе тэмы “Лексікалогія” ўлічваецца, што, па-першае, пэўныя “азы” яе 

зместу студэнты памятаюць з праграмы школьнай, па-другое, выкладчык не павінен 
перабольшыць тэму “філалагічным напаўненнем”, па-трэцяе, памятаць пра тое, што 
скіравацца абавязкова трэба і ў гэтай тэме на спецыяльную лексіку. 
Напрыклад, пры тлумачэнні такіх паняццяў, як лексічнае значэнне слова, трэба 

звярнуць увагу слухачоў на тое, што даволі часта ў мове літаратурнай лексічнае 
значэнне слова шырэй, чым чыстае паняцце (рука – ручанька, дом – дамішча), а вось 
тэрміны – гэта “чыстыя” супадзенні лексічнага значэння слова і паняцця, спецыяльныя 
словы “не аздабляюцца” пэўнымі афарбовачнымі суфіксамі і прыстаўкамі. Для 
замацавання дадзенага тэарэтычнага палажэння можна выканаць пэўныя практычныя 
заданні. 
Разбіраючы сінонімы, сінанімічныя рады, з’явы сінаніміі ў мове, засяроджваем 

увагу студэнтаў на тым, што для лексікі тэрміналагічнай, спецыяльнай, гэта з’ява 
невыразная. Да прыкладу, у ланцугу сардэчны чалавек, сардэчны прыступ, сардэчныя 
адносіны да слова “сардэчны” нельга даць сінонім у другім словазлучэнні, або ў 
падборцы поле напружанняў, шырокае поле, квяцістае поле, аперацыйнае поле нельга 
даць сінонім слову “поле” ў першым і апошнім словазлучэннях. 
Тлумачачы з’яву параніміі, высвятляем, што большая частка студэнцтва гэты 

лінгвістычны тэрмін чуе ўпершыню, у сувязі з чым задача выкладчыка і пашыраецца, і 
ўскладняецца. З аднаго боку, трэба так ўмела падаць тэарэтычны матэрыял, каб 
разглядаемы аспект моўных зносін быў трывала засвоены навучэнцамі. З другога боку, 
падабраць шэраг заданняў, якія б без звышнамаганняў маглі выканаць усе студэнты, 
прычым, звярнуць іх увагу на тое, што паранімічныя пары могуць утвараць і тэрміны 
(грамадскі – грамадзянскі, цывільны – цывілізаваны, афект – эфект). Нельга ў межах 
гэтай тэмы абысці ўвагай і з’яву міжмоўнай параніміі. Вымагаюць гэта зрабіць два 
найважнейшыя для нас моманты: па-першае, жывём мы ў рэспубліцы ва ўмовах 
білінгвізму, па-другое, у якасці дзяржаўнай замацавана ў нас дзве мовы – беларуская і 
руская. 
Пры тлумачэнні тэмы “Лексікаграфія” спецыфіку аўдыторыі ўлічваць трэба як мага 

ў большай ступені. Слоўнікі, да якіх хоць час ад часу звяртаецца сярэднестатыстычны 
студэнт, -- гэта, у пераважнай большасці, тлумачальныя і перакладныя, аб існаванні 
астатніх тыпаў і відаў слоўнікавых прац большасць навучэнцаў не мае ніякага 
ўяўлення, таму пры разглядзе дадзенай тэмы ўсе слоўнікі не толькі называем, але і 
дэманструем іх аўдыторыі, вучым правільнасці карыстання імі. Цікава, але нефілолагу 
даволі складана ўсвядоміць, чаму раптам слоўнікі падзелены на 2 тыпы – 
энцыклапедычныя і лінгвістычныя (філалагічныя). З вялікай цяжкасцю студэнты 
ўспрымаюць палажэнне, што такое дзяленне адбылося па той простай прычыне, што ў 
энцыклапедычных слоўніках слова – інструмент даследавання, а ў філалагічных – 
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аб’ект даследавання. Як ні дзіўна, але разабрацца ў гэтай складанасці функцый слова 
дазваляюць практыкаванні і заданні, што прадугледжваюць працу са слоўнікамі 
розных тыпаў. Напрыклад, выпісаць адпаведныя сінанімічныя рады са слоўніка 
сінонімаў; знайсці ў фразеалагічным слоўніку 10 фразеалагізмаў аб працавітасці; 
знайсці ў арфаэпічным слоўніку правільныя варыянты вымаўлення слоў і правільнасць 
пастаноўкі націску ў іх і да т.п. 
У курсе “Беларуская мова. Прафесійная лексіка” значнае месца адводзіцца разгляду 

лексікі спецыяльнай, вывучэнню тэрмінаў, асаблівасцям іх функцыянавання ў мове і 
спецыфіцы перакладу прафесійных тэкстаў на беларускую мову. Як паказала 
практыка, перакладанне спецыяльных тэкстаў дазваляе паспяхова вырашыць адразу 
некалькі задач: 

– павышае ўзровень прафесійнай адукаванасці; 
– пашырае лексічны (у першую чаргу, беларускамоўны) запас навучэнцаў; 
– прымушае студэнтаў добра арыентавацца ў падборы трапных і дакладных 

сінонімаў, антонімаў, амонімаў, паронімаў; 
– вымагае добрага ведання граматычных нормаў беларускай мовы; 
– замацоўвае правілы культуры маўлення і стылістыкі; 
– павышае, несумненна, агульнаінтэлектуальны ўзровень асобы. 
Праца ў нефілалагічнай аўдыторыі над перакладам тэкстаў па спецыяльнасці 

таксама мае сваю спецыфіку. На першых кроках часцей даюцца студэнтам 
нескладаныя для разумення і простыя з пункту гледжання граматычнай будовы сказы і 
моўныя канструкцыі. Да іх рыхтуюцца і адпаведныя заданні, прызначэнне якіх – даць 
студэнтам прыродазнаўчых факультэтаў першыя, элементарныя, навыкі працы з 
тэкстамі па спецыяльнасці. У далейшым складанасць тэкстаў павінна ўзрастаць, 
напаўненне граматычных заданняў будзе патрабаваць усё больш удумлівай і сур’ёзнай 
падрыхтоўкі. У залежнасці ад ступені падрыхтаванасці аўдыторыі, працавітасці 
кожнага студэнта, індывідуальных здольнасцей кожнага з навучэнцаў канчатковыя 
вынікі могуць вельмі розніцца ў розных групах. 
Тым не менш, неаспрэчным будзе той факт, што курс беларускай мовы на 

нефілалагічных факультэтах ВНУ рэспублікі – рэч карысная, патрэбная, 
запатрабаваная аўдыторыяй. Мы ж рыхтуем спецыялістаў высокай кваліфікацыі не 
толькі па абранай спецыяльнасці, але і асобу з высокім інтэлектуальным узроўнем і 
шырокім кругаглядам. 

Л. Урбановіч (Баранавічы, Беларусь) 
РАБОТА Ў ГРУПАХ ЯК СРОДАК РАЗВІЦЦЯ КРЫТЫЧНАГА І ТВОРЧАГА 

МЫСЛЕНЯ АСОБЫ ПРЫ ВЫВУЧЭННІ ЛІРЫКІ 
Сістэма адукацыі на сучасным этапе знаходзіцца ў стане пошуку прыярытэтаў, 

ідэалаў, каштоўнасцей, якія павінны надаць пэўную накіраванасць вучэбнаму працэсу. 
У якасці новых падыходаў, якія дазваляюць сфарміраваць неабходныя кампетэнцыі 
студэнтаў вышэйшай навучальнай установы, намі выбраны канцэпцыі фарміравання 
крытычнага і творчага мыслення будучых спецыялістаў. Дадзеная праблема патрабуе 
пошуку новага ў тэорыі і практыцы, новых падыходаў да далейшага ўдасканалення 
зместу, форм, метадаў і прыёмаў навучання, накіраваных на рэалізацыю прынцыпа 
актыўнасці ў вучэбным працэсе. 
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Лічым неабходным звярнуцца да азначэння паняццяў “крытычнае мысленне” і 
“творчае мысленне”. Крытычнае мысленне – гэта натуральны спосаб узаемадзеяння з 
ідэямі і інфармацыяй, гэта мысленне ацэначнае, рэфлексіўнае, адкрытае, якое 
развіваецца шляхам накладання новай інфармацыі на асабісты жыццёвы вопыт 
[Кларын 2004, с. 4]. Творчае мысленне – гэта здольнасць утвараць новыя спалучэнні 
ідэй, якія адпавядаюць той ці іншай мэце. Творчае мысленне накіравана на дасягненне 
творчага выніку. У гэтым і складаецца адрозненне крытычнага мыслення ад творчага 
мыслення, якое не прадугледжвае ацэначнасці, а прадвызначае генераванне новых 
ідэй, што часта выходзяць за межы жыццёвага вопыту. Крытычнае мысленне ёсць 
адпраўны пункт для развіцця творчага мыслення. І крытычнае, і творчае мысленне 
развіваецца ў сінтэзе, узаемаабумоўленасці [Кларын 2004, с. 5].  
Каб вызначыць мэтазгодныя прыёмы і прынцыпы аналітычнай работы над лірыкай, 

неабходна выразна ўсведамляць адметнасць мастацкай прыроды лірычнага твора, 
асаблівасці мастацкага вобраза, асноўных кампанентаў лірычнага верша – кампазіцыі, 
мовы, стылю. Назіранні над мастацкай формай дапамогуць увесці студэнтаў ва 
ўнутраны змест лірычнага твора, раскрыць ход думак і пачуццяў паэта, вызначыць яго 
духоўную і грамадзянскую пазіцыю. Студэнты павінны зразумець, што для кожнага 
мастака характэрна сваё, арыгінальнае бачанне свету, і пры чытанні верша важна 
вызначыць, чым яно не падобна да іншых, чым паэт узбагаціў нашы ўяўленні аб 
жыцці. 
Лірыка фарміруе духоўны свет чалавека. У сувязі з гэтым пры вывучэнні лірычнага 

твора важна спадучыць лагічны і эмацыяльны пачаткі, не разбурыць гармонію цэлага. 
Праграма фарміравання творчай асобы мёртвая, калі яна не адухоўлена педагогам. Ён 
павінен стварыць умовы, якія садзейнічалі б творчай раскаванасці, асэнсаванню 
кожным студэнтам сваёй значымасці. Важнай умовай развіцця патэнцыяльных 
магчымасцей разумовай актыўнасці студэнтаў з’яўляецца работа ў малых групах. 
Калектыўнае супрацоўніцтва здымае напружанасць, дае магчымасць індывідуальнага і 
творчага развіцця, актывізуе мысленчую творчую дзейнасць будучых настаўнікаў. 
Кожнай групе прапануецца блок пытанняў і заданняў, прычым важна, каб змест 

працы ўключаў аналіз, выяўленне асобаснага ўспрымання, самастойную ацэнку і 
вывады, аналіз моўнага ўзроўню. Прадуманае планаванне працы студэнтаў забяспечвае 
паспяховую дзейнасць групы. Задача зводзіцца да таго, каб кожнаму ўдзельніку даць 
магчымасць і самому праявіцца, і ўзбагаціць ці скарэкціраваць свае ўяўленні з улікам 
меркаванняў іншых. Група мае магчымасць ацаніць свае здольнасці ў святле 
прапанаванага задання і размяркоўвае матэрыял паміж удзельнікамі. Заданні і пытанні 
спрыяюць асэнсаванаму чытанню верша, актуалізацыі апорных ведаў па тэме. 
Аналізуючы тэкст, супастаўляючы альтэрнатыўныя погляды і выкарыстоўваючы 

магчымасці калектыўнага абмеркавання, студэнты шукаюць і знаходзяць адказы на 
пытанні. 
Напрыклад, пры аналізе верша “Родная мова” П. Панчанкі можна прапанаваць 

наступныя пытанні і заданні: 
− Звярніце ўвагу на год напісання верша, аб чым ён сведчыць? 
− Якія пачуцці гучаць у вершы?  
− Якімі назоўнікамі іх можна абазначыць? Аргументуйце свой выбар. 
− Якое пачуццё дамінуе над усімі? 
− Якімі моўнымі сродкамі аўтар перадае і выражае пачуцці? 
− Выдзеліце сэнсавыя адзінкі і аформіце класцер? (асноўная тэма, сэнсавыя адзінкі 

тэмы). 
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− Параўнайце варыянты апошняй страфы. Абгрунтуйце правамернасць аўтарскіх 
змет. 

− Якую ролю выбірае для сябе аўтар. Абгрунтуйце сваё меркаванне. 
− Падбярыце ключавыя словы для характарыстыкі лірычнага героя. 
На стадыі асэнсавання выкладчык аказвае дапамогу студэнтам у актыўным 

успрыманні матэрыялу. Гэтаму спрыяюць такія прыёмы навучання, як сінквейн і 
алфавіт. Сінквейн – пяцірадкоўе, твор, які складаецца з пяці радкоў. Да прыкладу, 
сінквейн на вершы П. Панчанкі “Мала сказаць: ненавіджу... 

  ПРАЎДА 
 

БЯЗЛІТАСНАЯ       ЖОРСТКАЯ 
 

     БІЦЦА             ВЫЖЫЦЬ     НЕ ПАКАРЫЦЦА 
 

БЫЦЬ АКТЫЎНЫМ У ЖЫЦЦІ 
 

 СУМЛЕННЕ 
Такі від разумовай дзейнасці дазваляе студэнтам скласці меркаванне аб творы, 

выказанай аўтарскай думцы, а таксама аб пэўнай мадэлі паводзін. Студэнты могуць 
выкарыстоўваць аргументы, доказы з асабістага вопыту, жыццёвага і чытацкага. 
Сутнасць метадычнага прыёму алфавіт заключаецца ў наступным: па вертыкалі 
запісваецца слова пэўнага верша. На кожную літару студэнты павінны падабраць 
слова, якое асацыіруецца ў іх з ключавым. Спачатку прапаноўваецца індывідуальная 
работа кожнага студэнта, затым – праца ў групах. Групы выдзяляюць па адным 
ключавым слове на кожную літару і запісваюць на дошцы. Дадзены прыём можна 
выкарыстоўваць пры аналізе верша “На нягоды жыцця не жальцеся”. У якасці 
ключавога слова можна абраць слова НАРАДЖЭННЕ. 
Прыёмы крытычнага мыслення надаюць характар мэтанакіраванай дзейнасці, у 

ходзе якой студэнты выконваюць рэальную інтэлектуальную работу і прыходзяць да 
вырашэння рэальных жыццёвых праблем. 
Найлепшым відам вучэбнай дзейнасці ў сістэме развіцця крытычнага і творчага 

мыслення з’яўляецца пісьмовая работа. Мае права на жыццё і такое заданне: скласці 
слоўнічак афарызмаў з вершаў П. Панчанкі і паводле аднаго з іх напісаць сачыненне-
разважанне. 
Да прыкладу:  Людзі ласкай лечацца людской 
 Нам трэба ў жыцці справядлівасць 
 Пакіньце мне мову маю... 
 На нягоды жыцця не жальцеся... 
У працэсе пісьма мысленне студэнта становіцца выразным. Будучы спецыяліст 

думае самастойна і карыстаецца ўсім запасам ведаў, якія ў яго ёсць. Ён выстройвае 
дастойную аргументацыю для падмацавання сваёй думкі. Пісьмовая работа змяшчае ў 
сабе пошук рашэнняў праблемы. 
Такім чынам, разнастайнасць прыёмаў актывізуе вучэбны працэс, мысленчую 

дзейнасць студэнтаў, уплывае на іх унутрана-эмацыянальную сферу, работа ў групах 
актуалізуе і развівае такія якасці асобы, як камунікабельнасць, свабода выражэння 
думкі, смеласць у выбары ідэй. Уменне фарміраваць крытычнае і творчае мысленне 
вызначае ўзровень прафесійнай кампетэнтнасці педагога. 

Літаратура 
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Н. Шандроха (Гродна, Беларусь) 
ПРАФЕСІЙНАЯ КАМУНІКАТЫЎНА-МАЎЛЕНЧАЯ КАМПЕТЭНЦЫЯ 

СТУДЭНТА-ГІСТОРЫКА 
… І нішто так ад смерці народ не ратуе, 
Як да роднае мовы святая любоў. 
Згіне мова – і згіне народ як асоба, 
Бо без мовы сваёй – без уласнай душы – 
Ён ужо не народ, а сабраны часова 
Выпадковы натоўп на жыцця кірмашы. 
…Мову кожны павінен у сэрцы пранесці 
Праз жыццё да канца – па смяротны парог. 
   Н. Гілевіч 

У сучасным грамадстве заўсёды існуе патрэба ў спецыялістах, якія маюць 
грунтоўную прафесійную падрыхтоўку, эрудыцыю, культуру, імкнуцца да творчасці. У 
вырашэнні пастаўленай праблемы вялікім патэнцыялам валодае родная мова як 
універсальны педагагічны сродак, з дапамогай якога забяспечваецца працэс навучання 
і выхавання асобы. Ажыццяўленне падрыхтоўкі спецыялістаў цалкам залежыць і ад 
аспекту навучання мове. Агульнавядома, што ўмовы для свядомага, асэнсаванага, а не 
фармальнага засваення ведаў забяспечвае камунікатыўны падыход да выкладання 
мовы. Думаецца, што пры яго рэалізацыі маўленне студэнта стане сапраўды рэальна 
запатрабаваным, а сёння гэта ўжо прадыктавана сацыяльнымі патрэбамі жыцця 
грамадства. 
Па-ранейшаму актуальнай і сёння застаецца праблема забеспячэння падручнікамі і 

вучэбнымі дапаможнікамі, у якіх увага была б акцэнтавана на навучанні беларускай 
мове менавіта як мове будучай спецыяльнасці. З гэтай нагоды аўтарам дадзенага 
артыкула быў складзены і падрыхтаваны да друку вучэбна-метадычны дапаможнік 
“Прафесійная лексіка гісторыка: камунікатыўны аспект”, які адрасаваны ў першую 
чаргу студэнтам гістарычнага факультэта, але разам з тым можа быць скарыстаны 
ўсімі, каму неабыякавы лёс роднага слова. 
У дапаможніку зроблена спроба арганізаваць засваенне лінгвістычнага матэрыялу з 

апорай не толькі на фармальна-граматычныя заданні, але і з улікам галоўнай функцыі 
мовы — камунікатыўнай. Сённяшняя далёка не ўзорная маўленчая практыка патрабуе 
зарыентаваць змест лінгвістычнай падрыхтоўкі студэнтаў на дзейнасны аспект 
маўлення, сфарміраваць прафесійныя камунікатыўна-маўленчыя ўменні і навыкі з 
мэтай свабоднага і творчага карыстання мовай ва ўсіх сферах прафесійнай дзейнасці. 
Для будучага гісторыка, як і наогул для кожнага свядомага грамадзяніна, выключна 
важнае значэнне мае валоданне прафесійнымі камунікатыўна-маўленчымі ўменнямі: 
публічна выступаць з прамовай перад аўдыторыяй; удзельнічаць у дыскусіях, 
дыспутах-спрэчках; выбіраць і рэалізоўваць стыль і тып свайго маўлення; правільна, 
дакладна выказваць і абгрунтоўваць свае меркаванні як у вуснай, так і ў пісьмовай 
форме, і інш. — адным словам, прафесійна карыстацца мовай ў адпаведнасці з мэтай і 
адрасатам. 
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Пры складанні дапаможніка ўлічаны дзейнасны характар моўнай прафесійнай 
падрыхтоўкі будучых гісторыкаў. Асноўны матэрыял складзены паводле тэматычнага 
прынцыпу: адлюстраваны сучасныя навуковыя звесткі пра стан і перспектывы развіцця 
беларускай нацыянальнай мовы як дзяржаўнай у Рэспубліцы Беларусь, прасочаны 
асноўныя этапы яе фарміравання, паказана сістэма беларускамоўных асаблівасцей. 
Асаблівая ўвага нададзена асвятленню пытанняў маўленчай камунікацыі, тэксту як 
дыскурсу (рэалізацыі тэксту ў маўленні), прафесійна-тэрміналагічнай лексіцы, а 
таксама асаблівасцям і жанрам навуковай і афіцыйна-справавой сферы маўлення.  
Аснову дыдактычнага матэрыялу складаюць тэксты гістарычнага характару, частка 

якіх носіць палемічны характар, што дазваляе пры іх аналізе ўзбагаціць прафесійны 
тэзаўрус студэнтаў, максімальна актывізаваць іх пазнавальныя магчымасці, стварыць 
умовы дыялогу і камунікацыі. Выкарыстанне гістарычных тэкстаў — патрэба часу, 
прадыктаваная неабходнасцю ўзняцця прэстыжу роднай мовы і культуры дзеля 
духоўнага адраджэння нашага народа. Таксама прадстаўлены спіс вусных 
паведамленняў (выказванняў) на гістарычныя і агульнакультурныя тэмы, частку якіх 
складаюць афарыстычныя выслоўі, што мэтанакіравана вядуць да роздуму над 
шматлікімі гістарычнымі праблемамі (“А суд гісторыі цяжкі!..” (Я.Купала), “Слаўны 
па ўсіх землях Вітаўт Вялікі”, “Звалі Рагнедаю людзі, зваў Гарыславаю лёс” 
(Т.Бондар), “Боль Чарнобыля”, “Беларусь у еўрапейскім супольніцтве”, “Радзівілы ХХ 
стагоддзя”, “Чорная дама Нясвіжскага замка”, “Хто забыў сваіх продкаў — сябе 
губляе, хто забыў сваю мову — усё згубіў” (У.Караткевіч), “Вякоў гісторыю нам 
пішуць дні” (П.Трус), “Кожны народ не без роду і племя мае летапіс свой і гісторыі 
след на старонках” (М.Гусоўскі) і інш.). У вусных паведамленнях адлюстроўваецца 
светапогляд студэнтаў, узровень іх разумовага і інтэлектуальнага развіцця, памкненні, 
погляды, грамадзянскія ідэалы, жыццёвы вопыт, стаўленне да свету і людзей, 
дасведчанасць у галіне гістарычнай навукі. Адным словам, у працэсе маўлення 
выяўляеццца ўнутраны свет чалавека. Паведамленні не абмяжоўваюцца 
патрыятычнымі тэмамі: закрануты пытанні айчыннай геральдыкі, памяці гістарычных 
асоб, якія былі цесна звязаны з нашым краем, горадам (Вітаўт Вялікі, Давыд 
Гарадзенскі, Стэфан Баторый, Антоній Тызенгаўз, Эліза Ажэшка і інш.), пытанні 
дыскусійнага асэнсавання Чарнобыльскай трагедыі і інш. Кароткі руска-беларускі 
слоўнік гістарычных тэрмінаў дае пераклад, сціслае тлумачэнне і паходжанне 
тэрміналагічнай лексікі. 
Камунікатыўны аспект выкладання роднай мовы прадугледжвае свядомае, а не 

фармальнае засваенне ведаў. У гэтай сувязі на занятках карысна прапаноўваць 
студэнтам такі моўны матэрыял, які не абмяжоўвае працу фармальна-стылістычным 
разборам моўных адзінак, мэтазгодна засяроджваць увагу на іх функцыянальна-
семантычным аспекце; выяўляць змест, адрасата, умовы суразмоўніцтва і інш. 
Прафесійна рыхтуе студэнтаў-гісторыкаў спецыяльна адабраны моўны матэрыял, які 
абавязкова будзе звязаны з абранай спецыяльнасцю. Такім чынам, у студэнтаў будзе 
развівацца прафесійная творчая здольнасць “бачыць” моўныя факты, усведамляць іх 
функцыянальную ролю і свядома выкарыстоўваць ва ўласным маўленні. 
З мэтай фарміравання прафесійных камунікатыўна-маўленчых уменняў можна 

прапанаваць студэнтам наступныя заданні: 
Заданне 1. Уявіце, што вы з’яўляецеся ўдзельнікам конкурсу тэлевядучых 

рубрыкі “Гістарычныя падзеі і факты”. Складзіце тэкст выступлення, уключыце ў 
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яго рэальныя гістарычныя факты. Выступіце з паведамленнем перад 
аднакурснікамі. Пералічыце ўжытыя ў вашым тэксце камунікатыўныя якасці 
маўлення, падкрэсліце моўныя сродкі іх доказнасці. 

Заданне 2. Складзіце міні-тэксты ў розных стылях на тэму, звязаную з вашай 
будучай прафесійнай дзейнасцю. 

Заданне 3. Складзіце пісьмова фрагмент тэксту публіцыстычнага стылю на 
адну з прапанаваных тэм. Падкрэсліце словы і моўныя прыёмы, характэрныя для 
гэтага стылю. Да якога тыпу маўлення належыць ваш тэкст і каму ён можа быць 
адрасаваны? Якія моўныя сродкі і спосабы сувязі паміж сказамі выкарыстаны ў 
тэксце? 

а) Стаў род Радзівілаў у свеце прызнаным…(Ян Чачот); 
б)Унукі Скарыны, дзе ваш гонар, моц і краса? (У. Караткевіч); 
в) Гродна — казка-паданне, Гродна — дарог скрыжаванне (Я.Петрашкевіч).   
Заданне 4. Уявіце сябе ў ролі палітычнага каментатара і падрыхтуйце 

пісьмовае выступленне, адлюстраваўшы свае погляды на пытанні вайны і міру, 
стану асобы ў грамадстве, адносін паміж людзьмі. Зрабіце падрабязны аналіз 
уласнага тэксту. 

Заданне 5. Змадэліруйце і апішыце любую жыццёвую сітуацыю, ужываючы ў 
тэксце сказы апавядальнага, пабуджальнага і пытальна-рытарычнага характару. 
Паспрабуйце штораз адрэдагаваць тэкст так, каб ён адпавядаў розным тыпам 
маўлення. 

Заданне 6. Уявіце, што вам даручылі скласці для тэлевізійнага рэкламнага 
роліка сціслы тэкст, які прапагандуе прагляд пэўнага гістарычна-дакументальнага 
кінафільма. Як аўтар рэкламнага тэксту, прадумайце сюжэт кінафільма і дайце 
яму назву. Складзіце і запішыце невялікае рэкламнае паведамленне. Паразважайце, 
ці эфектыўныя з мэтай паспяховай рэкламнай камунікацыі ўжытыя вамі моўныя 
сродкі? Увогуле, ці ёсць абмежаванне ў структурнай арганізацыі мовы рэкламных 
паведамленняў? Чаму? 

Заданне 7. Прачытайце фрагмент наступнага тэксту і працягніце думку 
сучаснага даследчыка гісторыі Вітаўта Чаропкі, паразважайце над узнятай у 
тэксце праблемай. Складзіце і запішыце невялікае паведамленне пра гістарычную 
асобу (падзеі) беларускай мінуўшчыны ці сучаснасці. Дакажыце, што гэта тэкст. 
Прааналізуйце моўныя сродкі, якія забяспечваюць звязнасць і адзінства тэксту, 
вызначце яго стыль, тып, мэтанакіраванасць і адрасата. 

Гісторыя не канае ў нябыт. Яна жыве з народам у яго паданнях, спевах, культуры, 
памяці. Подзвігі і дзеянні продкаў натхняюць іхніх нашчадкаў. І ў суровы для народа 
час у гісторыі сваёй ён шукае духоўныя сілы. Ці не пра гэта сведчыць … […] ? 
(В.Чаропка) 

Заданне 8. Прачытайце ўважліва тэкст. Вызначце і абгрунтуйце яго стыль, 
тып і мэтанакіраванасць. Ахарактарызуйце лексіку паводле паходжання, сферы і 
ступені ўжывання. Адзначце фанетычныя, марфалагічныя і сінтаксічныя 
асаблівасці прапанаванага тэксту. Паразважайце над зместам апошняга абзаца. 
Ці згодны Вы з думкай аўтара ? Выкажыце вусна (да 5 хвілін) свае меркаванні ў 
аспекце згаданай праблемы і дайце загаловак уласнаму тэксту. 
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Беларусы. Адкуль мы? Хто мы? Чым слаўныя ў свеце? На вялікі жаль, ад 
большасцi беларусаў сёння не пачуеш пэўных адказаў на гэтыя пытанні. На працягу 
стагоддзяў iшла ды яшчэ працягваецца барацьба за душу беларуса. Хацелі i хочуць 
зрабiць яго то палякам, то pускім, то, на благі канец, “тутэйшым”. А калі жадаюць 
забiць народ, ад яго ў першую чаргу адбiраюць гicтарычную памяць. 

3 намі тое амаль што здарылася. На шчасце, лiтасцiвая гісторыя адарыла 
беларусаў шанцам адрадзiцца. А калi народ абуджаецца, то становiцца неабходным 
яму грунт, на якi можа ён абаперцicя i расправiць плечы. Тым грунтам з'яўляецца 
тысячагадовы гicтарычны шлях беларусаў, які адзначаны і найвышэйшымi ўзлётамi, i 
найбалючымi падзеннямi. 

Але, уздымаючы заслону гісторыі, iзноў жа на кожным кроку натыкаешся на 
пытанні. Ці былі мы, беларусы, бездзяржаўнiкамi-прымакамі ў сваіх суседзяў? Каму 
належыць гiсторыя Полацкага, Турава-Пiнскага княстваў? Цi чужое для нас Вялікае 
Княства Лiтоўскае? Хто былі заснавальнiкамі гэтых дзяржаў? Хто ix гістарычныя 
спадкаемцы? Чаму заезджыя на Беларусь влохi-iтальянцы ў ХVI ст. казалі, што “ 
тут бог жыве”? Чаму беларускi гаспадар-селянiн, які абедзвюма нагамі моцна стаяў 
на сваёй зямлi, голас якога гучаў у гродскіх, земскiх судах, які кiраваўся ў ХVІ ст. са 
збожжам у Познань, Люблiн, Каралевец-Кёнiгсберг, Рыгу, пераўтварыўся на працягу 
ХVІI — ХХ стст. у, як кажуць сёння, “рахманага, маўклiвага” беларуса? (Л.Лойка) 
На жаль, у дазволеных межах дадзенага паведамлення не бачыцца магчымым 

прадэманстраваць усю тэматычную разнастайнасць заданняў. Але разам з тым 
відавочна, што падобныя заданні дапамагаюць студэнтам-гісторыкам накіроўваць свае 
веды на патрэбы жыццёвай практыкі, узбагачаюць прафесійны тэзаўрус і павышаюць 
матывацыю навучання. 
Падагульняючы вышэйназванае, хацелася б, каб маўленчая падрыхтоўка студэнтаў-

гісторыкаў у ВНУ набыла ўзровень інтэлектуальнай камунікацыі, каб улічваліся новыя 
запатрабаванні грамадства, гістарычныя рэаліі, вынікі даследаванняў у галіне 
лінгвакультуралогіі, тэкставай камунікацыі, культуры маўлення і інш. 

А. Якавенка (Мінск, Беларусь) 
ПРЫКАЗКІ ЯК ДЫДАКТЫЧНЫ МАТЭРЫЯЛ 
ПРЫ ВЫВУЧЭННІ СКЛАДАНЫХ СКАЗАЎ 

Асноўныя педагагічныя прынцыпы заключаюцца ў патрабаванні адзінства 
вучэбнага, выхаваўчага і развіваючага працэсаў і ў патрабаванні цеснай сувязі 
навучання і выхавання з жыццём і практыкай. Выкарыстанне народных прыказак у 
якасці дыдактычнага матэрыялу спрыяе рэалізацыі абодвух гэтых прынцыпаў. 
Прыказкі і іншыя творы вуснай народнай творчасці – гэта этнічная аснова, на якой 

трымаецца духоўнае яднанне мінулых, сучасных і будучых пакаленняў. Праз стагоддзі 
шліфуюцца і праверку часам вытрымліваюць тыя выслоўі, якія ў дасканалай форме 
выражаюць жыццёвую мудрасць народа, абагульняючы яго вялікі быційны і духоўны 
вопыт. Прыказкі вучаць, даючы парады па вядзенню гаспадаркі, народныя прыметы, 
правілы этыкету, ярка адлюстроўваючы характары і паводзіны людзей, іх псіхалагічны 
стан і знешні воблік. Прыказкі развіваюць, прымушаюць думаць, закранаючы такія 
філасофскія катэгорыі як жыццё і смерць, дабро і зло, сіла і права, сваё і чужое, вера, 
лёс, шчасце, прыгажосць. Прыказкі выхоўваюць, раскрываючы менталітэт народа, яго 
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шкалу цэннасцей, у якой вельмі важнае значэнне надаецца такім паняццям як радзіма, 
сям’я, каханне, сяброўства, душэўная чысціня, сумленнне, чэснасць, працавітасць.  
У школьным курсе роднай мовы сінтаксіс вывучаецца разам з пунктуацыяй. У 

аснове беларускай пунктуацыйнай сістэмы ляжаць логіка-сінтаксічныя сувязі. Таму 
засваенне пунктуацыі немагчыма без разумення сэнсава-граматычных адносін паміж 
часткамі сказа.  
Пачынаць вывучэнне складаных сказаў мэтазгодна з чытання і ўспрымання 

прыказак на слых, з іх інтанацыйнага і стылістычнага аналізу. Беларускія прыказкі 
прадстаўлены ўсімі структурнымі тыпамі складаных сказаў, якія ёсць у мове ў цэлым. 
Класіфікацыя прыказак у форме складаных сказаў даецца ў адпаведнасці са школьнай 
праграмай і школьнымі падручнікамі. 
У складаназлучаных сказах выражаюцца наступныя тыпы сэнсавых адносін паміж 

састаўнымі часткамі: спалучальныя (Я не я, і хата не мая), супастаўляльныя (Вада 
жывіць, а гарэлка губіць), пералічальна-размеркавальныя (Або грудзі ў крастах, або 
галава ў кустах), прычынна(умоўна)-выніковыя (Сноп да снапа – і будзе капа ).  
Шматаспектны аналіз складаназалежнага сказа падразумявае, што вучні павіннны 

высветліць, колькі ў ім прэдыкатыўных частак, якое месца яны займаюць у адносінах 
да галоўнай часткі, з дапамогай чаго звязаны з ёй, якой часцінай мовы з’яўляецца 
слова, да якога адносіцца даданая частка, вызначыць, якое значэнне яна выражае, 
умець зрабіць схему сказа. Даданая частка адносна галоўнай можа знаходзіцца ў 
прэпазіцыі (У каго сумленне чыстае, той спіць спакойна), у інтэрпазіцыі (Колас, што 
зярнят не мае, угару лоб задзірае), у постпазіцыі (Не заўсёды там шчасце, дзе 
дастатак і багацце). У школьным курсе беларускай мовы вылучаюцца 
складаназалежныя сказы з рознымі відамі даданых частак: дзейнікавымі (Хто багата 
абяцае, той мала дае), выказнікавымі (Які куст, такі і парастак), дапаўняльнымі (З 
кім павядзешся, ад таго і набярэшся), азначальнымі (Да якіх прыстанеш, такім і сам 
станеш), спосабу дзеяння (Лень жуе чалавека, як іржа жалеза), меры і ступені (Так 
у госці звалі, аж рукавы адарвалі), месца (Дзе гаспадыняў многа, там ладу няма), часу 
(Не знаем цану вадзіцы, пакуль не высахла крыніца), прычыны (Не працягвай рукі на 
чужое, бо сваё згубіш), мэты (Трэба ўлетку назбіраць, каб зімой было што жаваць), 
умовы (І нож іржавее, калі ім не рэзаць), уступкі (Як бы сава ні старалася лятаць, за 
сокала не будзе).  
Пры вывучэнні бяззлучнікавых сказаў у школьным курсе асноўная ўвага надаецца 

выпрацоўцы ў вучняў пунктуацыйных навыкаў. Пунктуацыйны навык – гэта 
асэнсаванае дзеянне, якое выконваецца на аснове граматычнага і інтанацыйнага 
аналізу сказаў. Трэба вучыць школьнікаў супастаўляць інтанацыю і пунктуацыю, 
вызначаць сэнсавыя і граматычныя адносіны паміж часткамі сказа, што з’яўляецца 
важнейшай умовай правільнасці выбару і пастаноўкі знакаў прыпынку. 
Для асэнсавання будовы бяззлучнікавых сказаў можна прапанаваць аналіз 

наступных прыказак: Усё цячэ, усё змяняецца; Сам сябе не хвалі, няхай людзі 
пахваляць; Бог не дасць – свіння не з’есць; Не вучы краўца: без цябе скроіць. Зрабіўшы 
сінтаксічную трансфармацыю (перабудову бяззлучнікавых сказаў у сінанімічныя 
злучнікавыя), вучні вызначаюць, што бяззлучнікавыя сказы набліжаюцца або да 
складаназлучаных, або да складаназалежных. 
У сказах са злучальнымі адносінамі (Адна бяда не ходзіць, адно ліха не бывае) 

расказваецца пра з’явы, падзеі, якія адбываюцца адначасова ці паслядоўна, інтанацыя 
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пералічальная, састаўныя часткі раздзяляюцца коскай. Злучальныя адносіны паміж 
часткамі развіваюцца і ў сказах з супастаўляльным значэннем. Такім сказам уласціва 
інтанацыя супастаўлення: Пад добрым кустом трава зелянее, за добрым мужам жонка 
маладзее.  
У сказах з падпарадкавальнымі адносінамі часткі разнатыпныя (адна з частак 

прадвызначае значэнне другой і яе форму). У працэсе семантычнага і граматычнага 
аналізу спачатку разглядаюцца сказы, часткі якіх раздзяляюцца на пісьме двукроп’ем. 
Такія сказы змяшчаюць другую частку з прычынным або паясняльным значэннем: 
Шануй бацьку з маткай: другіх не знойдзеш; Замуж выйсці – трэба знаці: позна легчы, 
рана ўстаці. У сказах, часткі якіх раздзяляе працяжнік, выражаецца хуткая змена 
падзей (Кошка з дому – мышка на стол), або ўмоўна-выніковыя адносіны (Каля вады 
стаяць – сухому не быць), або супрацьпастаўляльныя адносіны (Дзень даўжэй – нітка 
карацей), або апошняя частка мае падагульняючы змест (Раніцай росна, удзень млосна, 
увечары камары – не выстаўляе з куста галавы).  
Для замацавання атрыманых ведаў можна прапанаваць вучням самастойнае 

спісванне сказаў з расстаноўкай знакаў прыпынку. Пры праверцы зрабіць 
пунктуацыйны і інтанацыйны аналіз сказаў. Падагульненне атрыманых ведаў 
адбываецца ў час правядзення графічнага дыктанта. Настаўнік дыктуе сказы, вучні 
чэрцяць адпаведныя графічныя схемы (на дошцы могуць быць намаляваны схемы 
сказаў у адвольным парадку): Не той харош, хто тварам прыгож, а той харош, хто 
на справу гож; Чуў, што звоняць, ды не знае, у якой цэркві. Закончыць вывучэнне 
тэмы трэба поўным сінтаксічным разборам сказаў розных тыпаў: Добрая жонка – 
вяселле, а ліхая – паганае зелле; Як галава сівее, то чалавек мудрэе; Слова не 
верабей: вылеціць – не дагоніш; Варона колькі не мыецца, усё роўна чорная, а гусь 
акунулася – і ўжо белая. 
Трэба звярнуць увагу вучняў на спецыфіку сінтаксічнай будовы прыказак: 

няпоўныя і эліптычныя сказы, інверсія і г.д. Настаўнік можа прапанаваць сінтаксічны 
эксперымент: пашырыць дзеясловамі-выказнікамі канструкцыю прыказкі з 
эліптычнымі часткамі Вада з гор – і рыба з нор. Атрымаецца прыкладна такі сказ: Вада 
пацячэ з гор – і рыба выплыве з нор. Пры параўнанні абодвух варыянтаў вучні з 
дапамогай настаўніка павінны прыйсці да высновы, што сказ з апушчанымі 
дзеясловамі-выказнікамі больш дынамічны, экспрэсіўны, як бы насычаны схаванай 
энергіяй. 
У заключэнне адзначым, што неабходнай умовай паспяховасці навучання дзяцей 

роднай мове з’яўляецца высокая якасць тэкставага матэрыялу. Дасканалая мастацкая 
форма прыказак, значная роля ў дасягненні якой належыць рытму і рыфме, іх лагічная 
і інтанацыйная закончанасць робіць прыказкі ідэальным дыдыктычным матэрыялам, 
які дапамагае фарміраваць моўны эстэтычны густ вучняў, выхоўваць любоў і павагу да 
роднай мовы. 

С. Якуба (Мінск, Беларусь) 
ЛІНГВІСТЫЧНЫ АНАЛІЗ МОЎНЫХ АДЗІНАК 

У СІСТЭМЕ ПАДРЫХТОЎКІ СТУДЭНТА-ФІЛОЛАГА 
Арыентацыя вышэйшай школы на гуманізацыю навучання мае на мэце ўсебаковае 

развіццё асобы. На гэтым шляху ў якасці прыярытэтных напрамкаў пры вывучэнні 
беларускай мовы вызначаюцца фарміраванне моўнай, маўленчай і 
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лінгвакультуралагічнай кампетэнцый, прафесійных якасцей будучых педагогаў. 
Складнікамі пастаўленай мэты з’яўляюцца рэалізацыя задач па развіцці інтэлекту, 
мыслення, памяці, агульнаадукацыйных уменняў, творчых здольнасцей студэнтаў.  
Увесь блок прадметаў лінгвістычнага цыкла павінен забяспечыць той аб’ём 

лінгвістычных ведаў, моўных і маўленчых уменняў і навыкаў, які дасць поўнае 
ўяўленне “пра сістэму мовы і некаторыя падсістэмы, пра функцыянаванне кожнага 
кампанента сістэмы мовы ў маўленні, пра агульныя заканамернасці камунікацыі” 
[Бярэзін Ю.М., Папова Ю.Г 2005, с.29].  
Нягледзячы на тое, што арыентацыя на функцыянальны падыход пры вывучэнні 

лінгвістычных дысцыплін прыводзіць да адмаўлення так званых фармальных метадаў і 
прыёмаў у навучанні, неабходна адзначыць, што лінгвістычны аналіз моўных адзінак 
займае важнае месца ў сістэме тэарэтычнай і практычнай падрыхтоўкі студэнтаў, 
садзейнічае рэалізацыі пастаўленых вучэбных мэт і задач. Абапіраючыся на 
даследаванні вучоных (гл. працы А.В.Цекучова, М.Р.Львова, А.А.Земскай, М.М. 
Шанскага, Г.П. Дамашэнкінай, В.В. Бабайцавай, В.Д. Старычонка, Л.М. Шакуна, В.І. 
Рагаўцова, С.Я. Кечык і інш.), можна сцвярджаць, што неабходнасць і мэтазгоднасць 
дадзенага віду работы прадыктавана практыкай вывучэння беларускай мовы на 
фанетычным, марфемным, марфалагічным і іншых узроўнях.  
Даследуючы метады лінгвістычнага аналізу, З.К.Тарланаў адзначае, што ў розныя 

часы развіцця лінгвістычнай навукі, вучоныя, прызнаючы ўзроўневую арганізацыю 
мовы, пры аналізе моўных адзінак прытрымліваліся рознай іерархічнай градацыі – 
узыходзячай ці зыходзячай (ад адзінак ніжэйшага ўзроўню да адзінак вышэйшага і 
наадварот) [Тарланаў 1995, с.10]. У сучаснай практыцы навучання студэнтаў-філолагаў 
лінгвістычны разбор моўнай адзінкі таго або іншага ўзроўню праводзіцца з улікам 
узыходзячай іерархічнай градацыі пры вывучэнні адпаведнага раздзела лінгвістыкі. 
Разам з тым варта адзначыць, што азнаямленне з моўнай адзінкай, замацаванне, 
падагульненне і праверка ведаў, уменняў і навыкаў ажыццяўляецца на аснове тэксту. 
Прычым такі від разбору, як лінгвістычны аналіз тэксту, што апраўдана прызнаны 
прыярытэтным, не можа быць кваліфікавана праведзены без апоры на веды пра 
моўныя адзінкі ніжэйшых узроўняў.  
На першы погляд здаецца, што лінгвістычны аналіз дапамагае фарміраваць толькі 

моўную кампетэнцыю: садзейнічае засваенню лінгвістычных паняццяў, усведамленню 
сістэмы мовы, фарміраванню вучэбных уменняў і навыкаў (пазнавальных, 
класіфікацыйных і аналітычных). Сапраўды, арыентацыя на тэкстацэнтрычны падыход 
пры навучанні дапамагае студэнтам выявіць тую ці іншую адзінку ў тэксце ці 
словаформе, параўнаць моўныя з’явы з іншымі, ахарактарызаваць іх паводле асноўных 
прымет, правесці частковы ці поўны лінгвістычны разбор, дазваляе бачыць адзінкі 
розных іерархічных узроўняў у сістэме. Прычым аналіз лінгвістычных адзінак 
забяспечвае пазнавальную актыўнасць і разумовую дзейнасць студэнтаў, садзейнічае 
прымяненню атрыманых ведаў у нестандартных сітуацыях, развівае лагічнае 
мысленне, памяць, інтэлект, уменне аналізаваць, супастаўляць, параўноўваць моўныя 
факты, спрыяе актывізацыі матывацыі навучання, авалоданню навыкамі самааналізу і 
самаацэнкі, навыкамі працы са слоўнікамі, вучэбнымі дапаможнікамі і навуковымі 
крыніцамі.  
Разам з тым лінгвістычны аналіз мае на мэце і фарміраванне маўленчай 

кампетэнцыі. Шматаспектная вусная або пісьмовая характарыстыка той або іншай 
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моўнай адзінкі вучыць лагічна будаваць уласнае выказванне, развівае навуковае 
маўленне студэнтаў, выпрацоўвае ўменне карыстацца лінгвістычнай тэрміналогіяй у 
адпаведнасці з сітуацыяй маўлення і мэтанакіраванасцю выказвання, фарміруе уменне 
сістэматызаваць і падагульняць вывучаны матэрыял, абгрунтоўваць уласныя 
меркаванні і вывады.  
Што да лінгвакультуразнаўчай кампетэнцыі, то, на думку В.У.Протчанкі, сама мова 

з’яўляецца нацыянальна-культурным феноменам, а роднае слова – “сродкам захавання 
этнічнай памяці і гуманных нацыянальных традыцый, пад уздзеяннем якіх вякамі 
фарміравалася і фарміруецца духоўнасць людзей” [Протчанка 2001, с. 35]. Таму аналіз 
моўных адзінак з увагай да нацыянальнай спецыфікі будзе надзённым і актуальным. Да 
прыкладу, праводзячы этымалагічны аналіз слова гасцінец, якое мае два аманімічныя 
значэнні “шлях, тракт” і “падарунак”, выкладчык засяроджваецца на яго роднаснай 
сувязі са словам госць. Так, у старажытнасці гасцінцам называлі дарогу, па якой ездзілі 
багатыя купцы – госці. З цягам часу гасцінцамі сталі называць тавары і падарункі, якія 
прывозілі багатыя купцы, а пазней -- пераважна ласункі і пачастункі. 
Матывацыя навучання абумоўлена не толькі пазнавальнымі, але і прафесійнымі 

інтарэсамі студэнтаў. Таму дарэчы будзе параўнанне ўзораў лінгвістычных разбораў у 
школе і ВНУ, бо будучы педагог павінен ведаць, у якой ступені суадносіцца вывучаны 
ім тэарэтычны матэрыял з матэрыялам школьнага курса беларускай мовы. Як зазначае 
Г.А.Гваздовіч, у адрозненне ад школьнага разбору, які прадугледжвае статычнасць і 
тыповаць з’яў, у ВНУ даследуецца лінгвістычнае поле “ва ўсёй складанасці, 
супярэчлівасці і шматфункцыянальнасці ўзаемасувязей усіх узроўняў мовы з 
указаннем на сінкрэтызм ці пераходны характар пэўных моўных з’яў…” [Гваздовіч 
1998, с.3]. Напрыклад, пры правядзенні марфалагічнага разбору часцін мовы 
звяртаецца ўвага на ўлік з’яў дыяхраніі і сінхраніі пры вызначэнні спосабаў утварэння 
прыслоўяў (у дыяхронным аспекце словы раніцай, па-чалавечы, уніз утвораны шляхам 
адвербіялізацыі, а ў сінхронным – шляхам афіксацыі), выпадкаў сінкрэтызму як на 
марфалагічным, так і на сінтаксічным узроўнях (беглі гаем, полем і інш.).  
Варта адзначыць, што моўны разбор з’яўляецца і адным з кампанентаў 

дыягнастычных і праверачных матэрыялаў (у тым ліку на электонных носьбітах), 
эфектыўным сродкам самакантролю і кантролю за самастойнай работай студэнтаў.  
Такім чынам, у сістэме прафесійнай падрыхтоўкі студэнта-філолага лінгвістычны 

аналіз займае значнае месца і дапамагае студэнтам асэнсаваць мову як суладную 
сістэму, фарміруе іх прафесійныя моўныя і маўленчыя ўменні і навыкі, садзейнічае 
рэалізацыі індывідуальных траекторый станаўлення і развіцця асобы педагога. 
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