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М О В А З Н А Ў С Т В А 
 
 

В.У. Азарка, М.А. Калбаска (Мінск) 
 

ЛЕКСІЧНЫЯ ТРАНСФАРМАЦЫІ КАМПАРАТЫЎНЫХ 
КАНСТРУКЦЫЙ У БЕЛАРУСКІХ ПЕРАКЛАДАХ НОВАГА ЗАПАВЕТУ 

 
Добра вядома, што з’яўленне перакладаў Святога Пісьма на нацыянальную мову 

адыграла значную ролю ў працэсе станаўлення і развіцця літаратурнай мовы і ў цэлым 
культуры таго ці іншага народа. 

Традыцыя перакладаў біблейскіх тэкстаў на беларускую мову налічвае не адно 
стагоддзе. Пачынальнікамі гэтай справы яшчэ ў 16 стагоддзі сталі Францыск Скарына і 
Васіль Цяпінскі. Новыя пераклады біблейскіх тэкстаў на беларускую мову ўбачылі свет 
толькі ў ХХ стагоддзі. У 20-30 гады мінулага стагоддзя ідэя перакладу Святога Пісьма 
на беларускую мову разглядалася як нацыянальная справа. Многія беларускія дзеячы 
бычылі ў перакладзе не толькі сродак сцвярджэння і прызнання беларускай мовы, 
абуджэння нацыянальнага гонару, але і сродак яднання народа.  

Біблейскія тэксты, перакладзеныя ў розны час і з розных крыніц, адлюст-
роўваюць стан беларускай літаратурнай мовы ў пэўны перыяд яе функцыянавання. Пе-
раклады маюць розную ступень дакладнасці і дасканаласці, што праяўляецца перш за 
ўсё ў выкарыстанні лексічных і граматычных сродкаў. Вар’іраванне моўных адзінак 
абумоўлена шэрагам фактараў, перш за ўсё часам стварэння і ступенню ўнармаванасці 
літаратурнай мовы, нераспрацаванасцю канфесійнага стылю, выкарыстаннем “нарка-
маўкі” ці “тарашкевіцы”, канфесійнай прыналежнасцю перакладчыка і абумоўленым 
ёю выбарам першакрыніцы.  

Пераклад біблейскага тэксту, у адрозненне ад мастацкага перакладу, не дапускае 
творчага ператварэння зместу, паколькі можа прывесці да прамога і ўскоснага пашкод-
жання тэксту, у якім “усё звязана з усім” [9, c. 2]. Цяжкасць перакладчыцкай творчасці 
абумоўлена спробай рашыць адначасова некалькі задач – пранікнуць у змястоўныя 
глыбіні арыгінала і як мага больш дакладна перадаць яго сродкамі іншай мовы. Кан-
чатковым вынікам павінен стаць тэкст, які б успрымаўся “сваім” носьбітамі той мовы, 
на якую зроблены пераклад. Дасягнуць пастаўленай мэты надзвычай цяжка, менавіта 
таму сярод адзінаццаці перакладаў новазапаветнага тэксту, зробленых  
у ХХ стагоддзі, ніводны не з’яўляецца эталонным. 

Мы супаставілі кампаратыўныя адзінкі ў перакладах Новага Запавету, зробле-
ных У. Чарняўскім [6], В. Сёмухам [5], А. Клышкам [3], з мэтай выяўлення перак-
ладчыцкіх трансфармацый на лексічным узроўні. 

Кампаратыўныя канструкцыі часта перадаюцца літаральна з захаваннем іх зместу і 
граматычнай будовы. Разам з тым можна гаварыць пра пэўную свабоду перакладчыкаў у 
выбары моўных сродкаў. Нярэдка мы сустракаемся з выпадкамі, калі з рада блізказначных 
слоў ці слоў-сінонімаў адзін з перакладчыкаў выбірае словы з больш вузкім лексічным 
значэннем. Параўнаем пераклад урыўка з Евангелля ад Марка (14:48):  

 

 
“Тады  Ісус  сказаў  ім:  як  на  грабежніка  выйшлі  вы  з  мячамі  і  каламі,  каб 

узяць Мяне” (пераклад В.Сёмухі); “І, адказваючы, Ісус гаворыць ім: “Як на разбойніка 
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выйшлі вы з мячамі і палкамі, каб схапіць Мяне” (пераклад У.Чарняўскага); “І, 
азваўшыся, Ісус сказаў ім: “Як на разбойніка выйшлі з мячамі і каламі, каб схапіць 
Мяне” (пераклад А. Клышкі); “Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вы-
шли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня”  (синодальный перевод).  

У “Слоўніку сінонімаў і блізказначных слоў” лексема разбойнік падаецца як 
дамінанта сінанімічнага рада, у які ўключаны словы рабаўнік, грабежнік, пагромшчык, 
граміла, драпежнік, бандыт, марадзёр, пірат, бандзюк (разм.) [4, с. 353]. Тлумачальны 
слоўнік беларускай літаратурнай мовы прыводзіць слова грабежнік у якасці сіноніма 
слова разбойнік: разбойнік – 1) чалавек, які займаецца разбоем; грабежнік; 
2) свавольнік, балаўнік, нягоднік [7, с. 536]; грабежнік –той, хто займаецца грабяжом 
[7, с. 155]. Думаецца, што Васіль Сёмуха з рада сінонімаў выбраў лексему, якая, з 
аднаго боку, набліжана да зыходнага слова паводле сэнсу і стылістычнай афарбоўкі, а з 
другога боку, уласціва толькі беларускай мове. 

Па-рознаму падышлі перакладчыкі і да выбару адпаведніка царкоўнаславянізма 
кокошъ пры перакладзе ўрыўка з Евангелля паводле Мацвея (23:37): 

 
“Ерузалім,…колькі разоў хацеў Я (Хрыстос) сабраць сыноў тваіх, як кураводка 

збірае пісклянят сваіх пад крылы, а ты не захацеў” (пераклад У. Чарняўскага); “Еру-
саліме,.. колькі разоў хацеў Я сабраць дзяцей тваіх, як птушка збірае птушанят сваіх 
пад крылы, і вы не схацелі” (пераклад В. Сёмухі); “Ерусаліме,… колькі разоў хацеў Я 
сабраць тваіх дзяцей, як птушка збірае пад крылле сваіх птушанят, ды вы не за-
хацелі!” (пераклад А. Клышкі); “Иерусалим,…сколько раз Я хотел собрать детей тво-
их, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!” (синодальный 
перевод). 

Большасць перакладчыкаў у якасці адпаведніка царкоўнаслявянізма кокошъ вы-
карысталі стылістычна нейтральнае слова птушка, тым самым пашырыўшы значэнне 
зыходнага слова, у адрозненне ад У.Чарняўскага, які аддае перавагу слову кураводка. 
Гэта лексема хоць і мае адценне размоўнасці, аднак сэнсава больш дакладная 
(параўнайце: кокошъ – курица, наседка [2]). Акрамя таго, выкарыстанне названай лек-
семы абумоўлівае і ўжыванне вузкамясцовага слова пісклянят, у адрозненне ад рода-
вай назвы птушанят у перакладах іншых аўтараў.  

Пры аналізе перакладаў урыўка з Евангелля ад Мацвея (9:36) звяртае на сябе 
ўвагу выкарыстанне лексем пастыр і пастух:   

 

 
“І, бачачы мноства людзей, Ісус пашкадаваў іх, бо былі зняможаныя і кінутыя, 

быццам авечкі, якія не маюць пастыра” (пераклад У. Чарняўскага); “Бачачы людзей, 
Ён умілажаліўся з іх, бо яны былі знясіленыя і пакінутыя, як авечкі без пастуха” (пе-
раклад В. Сёмухі); “А бачачы сціжмы людзей , Ён злітаваўся над імі, што былі яны 
зняможаныя і рассыпаныя, нібы авечкі, у якіх няма пастуха” (пераклад А Клышкі); 
“Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как 
овцы, не имеющие пастыря” (синодальный перевод).  

Царкоўнаславянізм  пастыр  меў  значэнне  ‘пастух’,  аднак  у  сучаснай  бела-
рускай  мове  існуюць  два  словы,  якія  адрозніваюцца  месцам  націску:  пастыр – свя-
тар як кіраўнік паствы і пастыр – (разм.) тое, што і пастух [7, с. 450]. У слоўніках 
сінонімаў лексема пастыр (без указання месца націску) падаецца з рознымі стылістыч-
нымі паметамі ў сінанімічных радах з дамінантай пастух: пастух – падпасак, канапас, 
начлежнік, чабан, свінапас, пастыр (паэт.) [4, с. 318] і пастух – пастыр (царк.) аўчар, 
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авечкагадовец, каўбой, жывёлагадовец, гаўча [8, с. 256]. Такім чынам, у спалучэнні са 
словам авечкі больш арганічным выглядае ўсё ж слова пастух. 

Не зусім удалым падаецца нам выбар У. Чарняўскім лексемы жаўнер  
у наступным прыкладзе: “Перанось цяжкасці як добры жаўнер Ісуса Хрыста”  
(2-е пасланне Цімафея 2:3). Параўнаем у іншых перакладах: “Дык цярпі пакуты як добры 
воін Ісуса Хрыста”(пераклад В. Сёмухі );  “Итак переноси страдания, как добрый воин 
Иисуса Христа” (синодальный перевод). Тлумачальны слоўнік прыводзіць наступнае 
значэнне: жаўнер (устар.) – салдат польскай арміі [7, с. 199]. Выбар У. Чарняўскага можна 
патлумачыць у першую чаргу канфесійнай прыналежнасцю перакладчыка. 

Часам задача перакладчыкаў ускладняецца адсутнасцю ў беларускай мове адпа-
веднікаў з тым жа самым значэннем і стылістычнай афарбоўкай, што і ў мове перша-
крыніцы. Параўнаем два пераклады ўрыўка з 1-га паслання Пётры (3:7): “Гэтак сама і вы, 
мужы, абыходзьцеся разумна з жонкамі, як з самым крохкім посудам, і рабіце ім гонар як 
супольным спадкаемніцам” (пераклад В.Сёмухі); “Так жа і вы, мужы, у супольным жыцці 
лічыцеся разумна з жанчынай, як з нетрывалай пасудзінай, аддаючы гонар” (пераклад 
У.Чарняўскага); “Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с жёнами, как с не-
мощнейшим сосудом, оказывая им честь” (синодальный перевод).  

У беларускай мове цяжка знайсці адпаведнік слову сосуд ‘ёмкость для сохране-
ния жидких и сыпучих веществ’, які цалкам бы задавальняў перакладчыкаў.  В. Сёмуха 
і У. Чарняўскі выбіраюць розныя лексемы і праз падбор азначэнняў спрабуюць дасяг-
нуць стылістычнай выразнасці (крохкі посуд і нетрывалая пасудзіна). 

Як сведчыць праведзены аналіз, кампаратыўныя канструкцыі ў беларускіх пе-
ракладах Новага Запавету характарызуюцца варыянтнасцю на лексічным узроўні, што 
аднак не прыводзіць да парушэння зместу. Выкарыстанне розных лексем у пераклад-
ных тэкстах сведчыць пра багацце беларускай мовы і яе здольнасць перадаваць любую 
інфармацыю, у тым ліку сакральную. 
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Т.М. Аліферчык (Мінск) 
 

КАНФІГУРАЦЫЯ АБ’ЕКТА Ў ПРАСТОРЫ  
(ПА ДАДЗЕНЫХ ТАПАНІМІІ ЗАХОДНЯГА ПАЛЕССЯ) 

 
Прасторавыя параметры адлюстроўваюцца ў апелятыўнай лексіцы, з дапамогай 

якой рэалізуюцца форма і канфігурацыя прасторавых аб’ектаў (напр., карэляцыя  
прамы – крывы), і ў тапонімах, утвораных ад адзначаных  апелятываў. 

http://hramnagorke.ru/gloss
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Найбольш паслядоўна канфігурацыя прасторавых аб’ектаў маркіравана ў 
мікратапаніміі. У гэтай групе найменняў пашыраны такія асаблівасці формы мікра-
аб’ектаў, як доўгі / кароткі, крывы / прамы, вузкі / шырокі, вялікі / малы.   

Першую частку апазіцыі доўгі – кароткі маркіруюць такія айконімы, як Доўгае 
(Івац. (2), Доўгая (Пруж. (2)), Доўгі (Малар.), і мікратапонімы мазур. Довга – поле 
(Кобр.), ласінц. Довга – поле і сенажаць (Драг.), елн. Довга Грэбля – дарога (Лун.), 
ляжытк. Довга Дуброва – урочышча (Драг.), галоўч. Довгы лысок – лес на доўгай 
плошчы (Драг.), сіман. Довгэ – поле і сенажаць (Драг.), субат. Довгэ – паша (Драг.), 
добр. Довгэ – урочышча (Кобр.), сялец. Доўга Вэрть – лес (Бяроз.), чудзін. Доўгае – по-
ле (Ганц.), дубайск. Доўгае – урочышча (Стол.), глінк. Доўга Ніва – поле (Стол.), 
дзяніск. Доўгі Востраў – лес (Ганц.), валішч. Доўгіе – поле (Пін.), дзяніск. Доўгіе – поле 
(Ганц.), выганашч. Доўжышча – урочышча (Івац.), беражн. Довгэ – возера, з якога вы-
цякае ручай (Стол.). Аднак у заходнепалескай мясцовасці не зафіксаваны “кароткія” 
тапонімы, хоць яны шырока прадстаўлены на тэрыторыі сярэдняй Беларусі – у Мінскай 
і Магілёўскай абласцях: Кароткае – урочышча ў в. Ляды Чэрв. Мін., Кароткі луг – се-
нажаць у в. Ператокі Стаўбц. Мін., Кароткія – поле ў в. Дзяўгі Стаўбц. Мін., Кароткія 
– сенажаць у в. Крэчаты Стаўбц. Мін., Кароткая дзісяціна – поле ў в. Прылессе Чав. Маг. 

Як і ў папярэднім выпадку, на заходнепалескай тэрыторыі распаўсюджаны ай-
конімы і мікратапонімы, якія экспліцыруюць толькі першую частку апазіцыі крывы – 
прамы: Крываблоты (Бяроз.), Крывеч (Лун.), Крывіца (Іван.), Крывое Сяло (Пін., Ля-
хав.), Крывошын (Ляхав.) Крыўляны (Жабін., Камян.), мікратапонімы сітн. Крыва Ніва – 
сенажаць (Лун.), намокр. Крывая – поле навокал вострава (Лун.), батар. Крывая Гара – 
урочышча (Бяроз.), навасёлк. Крывое – лес (Камян.), панікв. Крывое – возера, прадаўга-
ватае, скрыўленае (Камян.), ланск. Крывулькы – поле, крывыя палеткі (Малар.), дзяніск. 
Крывы агарод – поле (Ганц.), дубайск. Крывы Муст – мост (Стол.), елн. Крывы Рог – по-
ле (Лун.), дубайск. Крывы рог – сенажаць (Стол.), валішч. Крывые – поле (Пін.), лунін. 
Крывые – лес (розны лес, расце крывы) (Лун.), дарап. Крывынь – лес (Малар.), чарнян. 
Крывэць – урочышча (Малар.), бастын. Крывяч – поле (Лун.), стол. Крывэ – возера 
(Стол.), сіман. Крывыі Пэршы (поле і паша, форма ўрочышча скрыўленая) – Крывыі 
Другы (поле і паша, якія размешчаны каля пакручастай стругі (Драг.). Пры гэтым другая 
частка апазіцыйнай пары ў заходнепалескай тапаніміі не прадстаўлена. 

Атрыбут прамы – крывы як адзін з асноўных прасторавых параметраў выража-
ецца словамі, пабудаванымі па розных мадэлях: гл. [2, с. 368 – 371]. Прычым матыў 
крывізны атрымаў рознае ўвасабленне ў сімвалічнай мове народнай культуры. Аднак у 
тапаніміі адлюстравана толькі прамое значэнне тапанімізаваных апелятываў, г.зн., што 
аб’ект / мікрааб’ект пад назвай, напр., Крыўляны або Крывыі, сапраўды вылучаюцца 
сваёй крывой формай і г.д.  

Форму мікрааб’екта ў прасторы маркіруюць таксама мікратапонімы, у склад якіх 
уваходзяць кампаненты вялікі: рэч. Вэліка багновуха – поле (Стол.), бухл. Вэлікі луг – 
урочышча (Стол.), бухл. Вэлікое – поле (Стол.) – і малы: чудзін. Мáла – палянка, дзе 
жыў ляснік (Ганц.), сітн. Мало Скородно – поле (Лун.), сіман. Малыі – поле і паша 
(Драг.), дзяніск. Малы Тубянец – балота і хмызнякі (Ганц.), горск. Малэч – лес (Бяроз.). 
Адносна спалучэння адзначаных прыметнікаў у складзе менавіта мікратапонімаў неаб-
ходна заўважыць, што карэлятыўныя мікратапонімы, якія называюць невялікія аб’екты 
сельскагаспадарчых угоддзяў, маркіруюць інфармацыю менавіта аб канфігурацыі 
аб’екта, у той час як айконімы-назвы населеных пунктаў з такім кампанентам адлюст-
роўваюць накірунак лакальнага рассялення. 

Адзін з аспектаў канфігурацыі аб’екта – яго абазначэнне па шырыні, якое 
рэалізуецца ў карэляцыі вузкі / шырокі: бародз. Узкый шнурок – поле ў паўночнай 
частцы вёскі (Кобр.), баяр. Вузянькія паласкі – поле (Пруж.), вульк. Узенькі – урочышча 
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(Лун.) – сіман. Шырока – паша грудавая без кустоў, там было стойла (Драг.), ліноўск. 
Шырокі – лес (Пруж.), борк. Шырокій пас – балота, якое знаходзіцца паміж лесам і по-
лем (Бяроз.), рэчыц. Шыроко – урочышча (Стол.), гурк. Шырокы – урочышча (Драг.), 
тэльм. Шырокые – урочышча (Бр.), заструж. Шырокые – урочышча (Іван.), гарадзец. 
Шырокэ – урочышча (Кобр.), гошаўск. Шырокэ – урочышча (Драг.), вульк. Шырыня – 
поле, шырокі, але кароткі ўчастак (Драг.). Паказальнай з’яўляецца апазіцыйная пара 
мікратапонімаў хмял. Узка – поле і Шырока – поле (Камян.), якія ўтвараюць карэля-
цыю вузкі – шырокі. 

У мікратапаніміі рэпрэзентавана таксама геаметрычная асаблівасць аб’ектаў. У 
прыватнасці, некалькі айконімаў і шматлікая група мікранайменняў утвораны ад апеля-
тыва  круг / круглы: Кругель (Камян.), Круглае (Бяроз., Пін., Пруж.); мікратапонімы ак-
ропн. Круг – лес (Драг.),  бялын. Круг – урочышча (Драг.), пярэсп. Кругі – поле, дзе ра-
ней быў лес (Драг.), дзяніскав. Кругла – поле (Ганц.), брон., казлов. Кругла – балота і 
лес (Драг., Бр.), лунін. Круглая – поле сярод лесу (Лун.), лук., лахаўск. Кругліца – сена-
жаць (Стол., Лун.), сыч. Круглыны – поле (Бр.), стрыг. Круглыця – урочышча (Кобр.), 
радзеж. Круглэ – урочышча (Малар.), лумн. Кругляк – узгорак у лесе сярод балота 
(Камян.), бялын. Кругнэвка – поле (Драг.), выганашч. Круговіна – поле ў лесе (Івац.), 
колк. Кружніца – урочышча (Стол.), махр. Кружок – урочышча (Іван.), стол. Кружок – 
возера (Стол.). Неабходна адзначыць, што канцэпт круга ў карціне свету – гэта вобраз 
сонца, кругазвароту дня і ночы, пор года і г.д. [2, с. 369]. Гэты канцэпт удзельнічае ў 
фарміраванні міфалагічных і каcмалагічных уяўленняў, шырока адлюстраваны ў фаль-
клоры і нават побыце чалавека (параўн. распаўсюджанасць гэтай фігуры ў сакральных 
вышыўках).  

Аднак пры шырокай распаўсюджанасці “круглых” назваў у называнні аб’ектаў 
іншыя геаметрычныя фігуры не атрымалі пашырэння ў якасці матывавальнай асновы ў 
тапаніміі. 

Нягледзячы на маркіраванне “прасторавай” інфармацыі ў прааналізаваных 
анімічных адзінках, неабходна заўважыць, што ў іх не прадстаўлена інфармацыя ад-
носна характарыстыкі ўстановак суб’екта  намінацыі [1, с. 115], напр. яго месцазнаход-
жанне адносна адзначаных аб’ектаў ці ацэнка такіх аб’ектаў адносна іх гаспадарчай 
прыдатнасці і інш. 

 
Спіс умоўных скарачэнняў 

 
Бр. Брэсцкі р-н Брэсцкай вобл. Кобр. Кобрынскі р-н Брэсцкай 

вобл. 
Бяроз. Бярозаўскі р-н Брэсцкай вобл. Лун. Лунінецкі р-н Брэсцкай вобл. 
Ганц. Ганцавіцкі р-н Брэсцкай вобл. Ляхав. Ляхавіцкі р-н Брэсцкай вобл. 
Драг. Драгічынскі р-н Брэсцкай вобл. Малар. Маларыцкі р-н Брэсцкай 

вобл. 
Жаб. Жабінкаўскі р-н Брэсцкай вобл. Пін. Пінскі р-н Брэсцкай вобл. 
Іван. Іванаўскі р-н Брэсцкай вобл. Пруж. Пружанскі р-н Брэсцкай 

вобл. 
Івац. Івацэвіцкі р-н Брэсцкай вобл. Стол. Столінскі р-н Брэсцкай вобл. 
Камян. Камянецкі р-н Брэсцкай вобл.   
    
акропн. акропненскае  (Драг.) лахаўск. лахаўскае (Лун.) 
бародз. бародзіцкае (Кобр.) ліноўск. ліноўскае (Пруж.) 
бастын. бастынскае (Лун.) лук. лукаўскае (Стол.) 
баяр. баярскае (Пруж.) лумн. лумненскае (Камян.) 
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борк. боркаўскае (Бяроз.) лунін. лунінскае (Лун.) 
брон. бронненскае (Драг.) махр. махроўскае (Іван.) 
бухл. бухліцкае (Стол.) пярэсп. пярэспаўскае (Драг.) 
бялын. бялыніцкае (Драг.) радзеж. радзежскае (Малар.) 
вульк. вулькаўскае (Драг.) рэчыц. рэчыцкае (Стол.) 
вульк. вулькаўскае (Лун.) сіман. сіманавіцкае (Драг.) 
гарадзец. гарадзецкае (Кобр.) сітн. сітніцкае (Лун.) 
горск. горскае (Бяроз.) стол. столінскае 
гошаўск. гошаўскае (Драг.) стрыг. стрыгінскае (Кобр.) 
гурк. гуркаўскае (Драг.) сыч. сычаўскае (Бр.) 
заструж. застружскае (Іван.) тэльм. тэльмаўскае (Бр.) 
казлов. казловіцкае (Бр.) хмял. хмялёўскае (Камян.) 
колк. колкаўскае (Стол.) чудзін. чудзінскае (Ганц.) 
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Н.К. Архіпава (Віцебск) 
  

ЖАНОЧЫЯ АДСУБСТАНТЫЎНЫЯ НАЗВЫ АСОБЫ 
 СА ЗНАЧЭННЕМ ‘ЖЫХАРКА’ Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

 
У артыкуле разглядаецца адзін фрагмент дэрывацыйнага поля найменняў асобы 

ў беларускай мове – жаночыя адсубстантыўныя назвы асобы паводле месцапражывання 
ці месцазнаходжання. Матэрыялам для даследавання паслужылі матываваныя назоўнікі 
жаночага роду адназоўнікавага ўтварэння са значэннем ‘жыхарка’, атрыманыя шляхам 
суцэльнай выбаркі з “Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы” [4] і “Беларуска-
рускага слоўніка” [1] (далей ТСБМ і БРС).  

У лінгвістычных працах сустракаюцца розныя меркаванні па пытанні вытвор-
насці назоўнікаў са значэннем асобы жаночага полу. У сваім даследаванні мы пры-
трымліваемся пазіцыі В.Л. Варановіча, што “ўтварэнне назваў асобы жаночага полу ад 
карэляцыйных назваў асобы мужчынскага полу ў беларускай мове з’яўляецца 
правілам” [2, c. 67].  

У ТСБМ і БРС зафіксавана каля чатырохсот жаночых адназоўнікавых назваў 
асобы па адносінах да тэрыторыі, месцазнаходжання ці месцапражывання. Па сваёй 
словаўтваральнай структуры гэта толькі суфіксальныя ўтварэнні. Такія назоўнікі спа-
лучаюць мутацыйнае значэнне ‘асоба паводле месцапражывання ці месцазнаходжання’ 
– ‘жанчына да таго, хто названы матывавальным словам’ і мадыфікацыйнае значэнне 
‘жаночасці’ – ‘асоба жаночага полу’.       

Самым прадуктыўным для ўтварэння адназоўнікавых жаночых намінацый 
катэгорыі ‘жыхарка’ з’яўляецца фармант -к-а (прыкладна 342 словы). Зыходнымі вы-
ступаюць:  

а) матываваныя  асновы асабовых  назоўнікаў мужчынскага роду на   -ак (-як) 
(аўстрыяк – аўстрыячка, зямляк – зямлячка, паляк – полька і палячка, прусак – прусач-
ка, сібірак – сібірачка), -ант (-янт) (кватарант – кватарантка, рэпатрыянт – 
рэпатрыянтка), -ал (-ял) (камчадал – камчадалка, правінцыял – правінцыялка),  
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-ін (-ын) (армянін – армянка, асецін – асецінка,   астраўлянін – астраўлянка, афінянін 
– афінянка, балгарын – балгарка,  гараджанін – гараджанка, грузін – грузінка, дунганін 
– дунганка, зыранін – зыранка, лужычанін – лужычанка),  -ец  (абісінец – абісінка,  
адыгеец – адыгейка, албанец – албанка, анголец – анголка, андыец – андыйка, арамеец 
– арамейка, аргенцінец – аргенцінка, візантыец – візантыйка, в’етнамец – в’етнамка, 
замбіец – замбійка, іарданец – іарданка, іберыец – іберыйка, ілірыец – ілірыйка, йеме-
нец – йеменка, калумбіец – калумбійка,  каўказец – каўказка, кеніец – кенійка, кубанец – 
кубанка, лаосец – лаоска, лапландзец – лапландка, лівіец – лівійка, маліец – малійка, 
мальдывец – мальдыўка, мансіец – мансійка,  мардовец – мардоўка, нагаец – нагайка, 
нанаец – нанайка,  намібіец – намібійка, нармандзец – нармандка, філіпінец – 
філіпінка), -ер (пансіянер – пансіянерка), -анін (-янін) (англічанін – англічанка, гаіцянін 
– гаіцянка, датчанін – датчанка, егіпцянін – егіпцянка, зямлянін – зямлянка, 
ізраільцянін – ізраільцянка, катаржанін – катаржанка, крымчанін – крымчанка, 
лаціянін – лаціянка, малдаванін – малдаванка, марсіянін – марсіянка, расіянін – расіян-
ка, сербіянін – сербіянка, таіцянін – таіцянка і інш.), -ят (азіят – азіятка), -ац (аджа-
рац – аджарка, алжырац – алжырка, баварац – баварка, заірац – заірка, кашмірац – 
кашмірка, люксембуржац – люксембуржка, нарвежац – нарвежка, сальвадорац – саль-
вадорка, чарнагорац – чарнагорка, швейцарац – швейцарка, эквадорац – эквадорка і 
інш.), -анец (-янец) (амерыканец – амерыканка, бірманец – бірманка, дамініканец – 
дамініканка, італьянец – італьянка, карсіканец – карсіканка, мараканец – мараканка,  
мексіканец – мексіканка, нікарагуанец – нікарагуанка, перуанец – перуанка, яванец – 
яванка і інш.), -ыец (камбаджыец – камбаджыйка, мальтыец – мальтыйка, руандыец 
– руандыйка), -еец (еўрапеец – еўрапейка), -інец (кубінец – кубінка, кахецінец – ка-
хецінка, тувінец  –  тувінка),  -ыёт  (кіпрыёт  –  кіпрыётка), -алезец (кангалезец – кан-
галезка, тагалезец – тагалезка), -алец  (правансалец – правансалка), -авік (лесавік – 
лесавічка, стэпавік – стэпавічка) -іст (каланіст – каланістка), -ø (башкір – башкірка, 
беларус – беларуска, бурат – буратка, інгуш – інгушка, іўдзей – іўдзейка, казах – ка-
зашка, калмык – калмычка, каракалпак – каракалпачка, карэл – карэлка, кіргіз – 
кіргізка, маларос – малароска, мангол – манголка, маньчжур – маньчжурка, мінгрэл – 
мінгрэлка, памор – паморка, серб – сербка, славак – славачка, таджык – таджычка, 
чэх – чэшка, хакас – хакаска, харват – харватка, эфіоп – эфіопка, якут – якутка і 
інш.), -чак (крымчак – крымчачка), -от (нілот – нілотка);  

б)   нематываваныя асновы асабовых назоўнікаў мужчынскага роду (алеут – 
алеутка,  араб – арабка, айсор – айсорка, бедуін –  бедуінка, бербер – берберка, бушмен 
– бушменка,   гагауз – гагаузка, гіляк – гілячка,   гуцул – гуцулка, далган – далганка, ін-
дус – індуска, ітэльмен – ітэльменка, іудзей – іудзейка,  казак – казачка, кет – кетка, 
караіб – караібка, караім – караімка, карак – карачка, картвел – картвелка, кашуб – 
кашубка,  кумык – кумычка, лезгін – лезгінка, лях – ляшка, мазур – мазурка, мадзьяр – 
мадзьярка, мегрэл – мегрэлка, мешчарак – мешчарачка, метыс – метыска, мулат – му-
латка,  ніўх – ніўхка, паляшук – паляшучка, папуас – папуаска, саам – саамка, тат – 
татка, талыш – талышка, таміл – тамілка, тангут – тангутка, тафалар – тафала-
рка, тунгус – тунгуска, уйгур – уйгурка, унанган – унанганка, фін – фінка, хеўсур – 
хеўсурка, цахур – цахурка, цыган – цыганка, чараміс – чараміска, шваб – швабка, эвен – 
эвенка, элін – элінка, эскімос – эскімоска, юкагір – юкагірка, яўрэй – яўрэйка і інш.).  

Намінацыі абазначаюць агульныя назвы жыхароў, назвы жыхароў па часовым 
месцазнаходжанні, характарызуюць асоб паводле іх пражывання ці знаходжання на 
планетах, кантынентах, частках сушы, пэўных тэрыторыях, у краінах, адміністрацыйна-
тэрытарыяльных адзінках, населеных пунктах або населеных пунктах ўласнай формы 
маёмасці.   
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Дэрываты, утвораныя пры дапамозе суфіксаў -іц-а, -ніц-а, -анк-а (-янк-а),  
-оўк-а (усяго 36 слоў), абазначаюць асобу жаночага полу  (абшарнік – абшарніца, 
аднаасобнік – аднаасобніца,  аднавясковец – аднавяскоўка, астрожнік – астрожніца, 
афрыканец – афрыканка, бразілец – бразільянка, бяздомнік – бяздомніца, беспрытуль-
нік – беспрытульніца, вясковец – вяскоўка, горац – гаранка, грэк – грачанка, дачнік – 
дачніца, індзеец – індыянка, індыец – індыянка, карэец – карэянка,   катаржнік – ка-
таржніца,  келейнік  – келейніца, кітаец – кітаянка,  курд – курдзянка,  курортнік – 
курортніца, лагернік – лагерніца, маўр – маўрытанка, начлежнік – начлежніца, перс – 
персіянка, санаторнік – санаторніца, скітнік – скітніца,  станічнік – станічніца,  
суайчыннік – суайчынніца,  таёжнік – таёжніца, турак – турчанка, ульч – ульчанка, 
француз – францужанка, чукча – чукчанка, чэркес – чэркешанка) і суадносяцца з нема-
тываванымі і матываванымі асновамі асабовых назоўнікаў мужчынскага роду. 

Адзінкавымі прыкладамі суфіксальных  назоўнікаў жаночага роду са  значэннем 
‘жыхарка’ прадстаўлены тыпы з фармантамі -онк-а (баск – басконка); -шчыц-а 
(зімоўшчык – зімоўшчыца); -ыцянк-а (негр – негрыцянка); -чыц-а (памешчык – па-
мешчыца); -ачк-а (сібірак – сібірачка); -ыйк-а (угандзец – угандыйка); -энк-а (урадж-
энец – ураджэнка); -ых-а (фермер – фермерыха); -ійк-а (эвенк – эвенкійка). Матыва-
вальнымі выступаюць нематываваныя і матываваныя асновы асабовых назоўнікаў 
мужчынскага роду. 

Некаторыя назоўнікі жаночага роду, адзначаныя ў ТСБМ і БРС,  маюць 
сінанімічныя адпаведнікі: а) з адным і тым жа суфіксальным фармантам (аўстрыйка – 
аўстрыячка, крымчанка – крымчачка, мардоўка – мардвінка, полька – палячка, 
сербіянка – сербка); б) з рознымі  суфіксальнымі фармантамі (катаржніца – катар-
жанка,  негрытоска – негрыцянка, фермерка – фермерыха).  

Цікавасць уяўляюць намінацыі абазінка, абхазка, аварка, балкарка, венгерка, 
імерэцінка, маўрытанка, мінгрэлка, сінгалка, скандынаўка, персіянка, табасаранка, 
хутаранка і інш. Такія назоўнікі маюць дзве матывавальныя назоўнікавыя асновы, а 
словаўтваральны фармант адзін (абазінец → абазінка і абазін → абазінка, абхазец → 
абхазка і абхаз → абхазка, аварац → аварка і авар → аварка, балкарац → балкарка і 
балкар → балкарка, венгерац → венгерка і венгр → венгерка, імерэцінец → імерэцінка і 
імерэцін → імерэцінка, мінгрэлец → мінгрэлка і мінгрэл → мінгрэлка, сінгалец → сін-
галка і сінгал → сінгалка, скандынавец → скандынаўка і скандынаў → скандынаўка, 
табасаранец → табасаранка і табасаран → табасаранка, хутаранец → хутаранка і 
хутаранін → хутаранка і інш.) ці два (маўрытанец → маўрытанка і маўр → маўры-
танка, персіянін → персіянка і перс → персіянка і інш.).  

Такім чынам, жаночыя намінацыі словаўтваральнай катэгорыі ‘назвы асоб па-
водле месцапражывання ці месцазнаходжання’  рэалізуюцца ў межах адной граматыч-
най мадэлі (граматычная мадэль – гэта схема ўтварэння слова з улікам часцінамоўнай 
прыналежнасці і класіфікацыйных граматычных катэгорый матывавальнага і матыва-
ванага слоў [3, с. 10]) (N адуш. м. → N адуш. ж.), але дастаткова вялікай колькасцю 
словаўтваральных фармантаў. Сярод іх выразна выдзяляецца суфікс -к-а. Тып наймен-
няў з -к-а прадуктыўны ў сучаснай беларускай мове. 
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Г.А. Арцямёнак (Віцебск) 
 

БЕЛАРУСКАЯ МОВА ЯК АБ’ЕКТ ЛІНГВІСТЫЧНАЙ ТЫПАЛОГІІ  
 

Тыпалагічнае мовазнаўства даследуе аднолькавыя і падобныя рысы ў розных 
мовах свету, не звязаныя з іх паходжаннем і ўзаемаўплывам, незалежна ад генетычнай і 
арэальнай прыналежнасці групуючы іх у пэўныя аб’яднанні (тыпы). Тыпалагічныя сы-
ходжанні з’яўляюцца вынікам прынцыповага адзінства прыроды чалавека і адлюст-
роўваюць глыбінныя заканамернасці ўнутрыструктурнай арганізацыі моў і развіцця іх са-
цыяльных функцый. Адным з напрамкаў тыпалагічнага мовазнаўства з’яўляецца 
лінгвістычная характаралогія (тэрмін Вілема Матэзіуса), якая ставіць за мэту даць характа-
рыстыку канкрэтнай мове, зыходзячы з вызначанага набору тыпалагічна істотных прымет 
(тыпалагічных канстант), і тым самым акрэсліць яе месца ў розных тыпалагічных 
класіфікацыях. Такі падыход дазваляе наглядна паказаць спецыфіку пэўнай мовы на шы-
рокім агульналінгвістычным фоне, звярнуць увагу на яе непаўторнасць у моўным ланд-
шафце планеты і ўнікальную каштоўнасць для чалавечай культуры. 

Беларуская мова здаўна вывучалася ў параўнальна-супастаўляльным плане і да-
статкова поўна апісана перш за ўсё на фоне блізкароднасных славянскіх моў. Асабліва 
падрабязна яна даследавалася ў кантрастыўным аспекце з рускай і польскай мовамі. Ра-
зам з тым у шырокі  тыпалагічны кантэкст беларускі матэрыял уключаецца зрэдку, 
эпізадычна. Думаецца, наспела патрэба апісання і падрабязнай характарыстыкі бела-
рускай мовы на аснове разгорнутага пераліку выпрацаваных лінгвістычнай навукай 
універсальных тыпалагічных канстант, што будзе садзейнічаць яе больш поўнаму, 
усебаковаму даследаванню, устанаўленню інфарматыўных паралелей з генетычна і 
арэальна далёкімі мовамі і ў канчатковым выніку больш глыбокаму разуменню яе сут-
насці, ролі і прызначэння ў грамадстве, а магчыма, праз адлюстраваныя ў ёй ка-
гнітыўныя структуры, паспрыяе больш дакладнаму акрэсленню месца беларускага эт-
насу сярод народаў свету. Паспрабуем намеціць некаторыя напрамкі характаралагіч-
нага апісання беларускай мовы, своеасаблівыя “апорныя пункты”, ад якіх можна 
адштурхоўвацца, ствараючы яе “тыпалагічны партрэт”. 

У  межах  структурнай  тыпалогіі  даследаванне  традыцыйна  вядзецца  адпа-
ведна структурным моўным узроўням. Паводле тыпалогіі гукавой арганізацыі беларус-
кая мова адносіцца да кансанантных моў, гэта значыць, колькасць зычных фанем у ёй 
перавышае сярэднюю па мовах свету. Трэба, аднак, заўважыць, што тыпалагічныя ха-
рактарыстыкі звычайна маюць не абсалютны, а градуальны характар, таму, у прыват-
насці, можна сцвярджаць, што беларуская мова больш кансанантная, чым англійская, 
нямецкая, французская, сербская, харвацкая, славенская, арабская, але менш канса-
нантная, чым руская або польская. Апошняе тлумачыцца агульнай меншай напружа-
насцю артыкуляцый, наяўнасцю акустычна паўгалоснага гука [ў] – алафона фанемы 
<в>, прыстаўных і ўстаўных галосных, адкрытых складоў у фіналях ад’ектываў і г.д. 
Невыпадкова ва ўспрыманні носьбітаў часта адзначаецца меладычны, пявучы характар 
беларускай мовы. Агульная колькасць фанем у беларускай мове застаецца дыс-
кусійным паказчыкам, што ў многім якраз і звязана са “спрэчным” статусам [ў]. На 
нашу думку, гэты гук цалкам пазіцыйна абумоўлены, што не дазваляе лічыць яго асоб-
най фанемай, і адпаведна лік фанем у нашай мове раўняецца 37 (32 зычныя і 5 галос-
ных). У беларускай мове ёсць фрыкатыўныя і афрыкаты – гукі, уласцівыя далёка не 
ўсім мовам свету, але адсутнічаюць насавыя галосныя і складаўтваральныя зычныя, 
якія патрабуюць асаблівай напружанасці органаў маўленчага апарату. Паводле тыпу 
гукавых ланцужкоў мова беларусаў – фанемная (нескладовая), бо мінімальнай сэнса-
адрознівальнай адзінкай у ёй з’яўляецца менавіта фанема, а не сілабафанема, як, 
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напрыклад, у большасці моў Паўднёва-Усходняй Азіі. Тым не менш у фаналагічнай 
структуры склада існуюць пэўныя абмежаванні на спалучэнні зычных, назіраецца 
тэндэнцыя да павелічэння колькасці адкрытых складоў. У плане прасодыі беларуская 
мова атанальная: яна мае дынамічна-колькасны нефіксаваны (разнамесны і рухомы) 
націск, здольны выконваць фаналагічныя функцыі, а гэта ў сваю чаргу несумяшчальна 
з апазіцыяй доўгіх і кароткіх галосных фанем, што мае месца ў чэшскай, англійскай, 
нямецкай і інш. У адрозненне ад моў з музычным націскам (літоўская, латышская, 
сербская, шведская, кітайская) беларуская фразавая інтанацыя можа быць самастойным 
сродкам мадыфікацыі семантыкі выказвання. Асаблівасцямі гукавога ладу 
дэтэрмінаваны сілаба-танічны характар беларускай паэзіі. 

У марфалагічнай тыпалогіі базавыя класіфікацыйныя канстанты – гэта спосаб 
выражэння граматычных значэнняў і спосаб марфемнай арганізацыі слова. Беларуская 
мова – мова сінтэтычнага ладу, бо граматычнымі паказчыкамі тут выступаюць  пера-
важна афіксальныя марфемы, а роля службовых слоў, парадку слоў і інтанацыі друга-
радная. Па характары спалучэння марфем наша мова фузійная, так як межы марфем ча-
ста ўзаемапранікальныя (віцебскі, мастацкі, ткацтва), пашыраны чаргаванні на стыках 
(рука – ручка, дарога – дарожны, дачка – дачцэ), службовыя марфемы могуць выражаць 
адразу некалькі граматычных значэнняў, рэлевантныя паняцце асновы і размежаванне 
суфіксаў і флексій. Увогуле да фузійных (флексійных) моў адносяцца толькі індаеўра-
пейскія і семіцкія, аглютынацыйных моў у свеце значна больш, параўнальная ўстойлівасць 
і рацыянальнасць граматыкі апошніх стала прычынай таго, што штучныя мовы, а таксама 
словы-тэрміны ў натуральных мовах ствараюцца пераважна на прынцыпах аглютынацыі. 
У беларускай мове прысутнічаюць і, магчыма, у некаторай ступені ўзмацняюцца 
аналітычныя і аглютынацыйныя рысы, на гэты працэс выразна ўплывае актыўнае запа-
зычванне англа-амерыканізмаў (параўн. на архіпелагу, у дыялогу, у каталогу, а таксама 
бізнес-лэдзі, іміджмейкер, ток-шоу, топ-менеджар і да т.п.). Аглютынацыйнымі па сут-
насці з’яўляюцца постфіксы -ся, -сьці, -це. Джозэфам Грынбергам была распрацавана мад-
эль квантытатыўнага падыходу да марфалагічнай тыпалогіі моў, якая заключаецца ў выз-
начэнні каэфіцыента (індэкса) сінтэтычнасці і аглютынацыйнасці для кожнай канкрэтнай 
мовы, – падобная методыка можа быць выкарыстана і для больш дакладнай канстатацыі 
месца беларускай мовы ў марфалагічнай класіфікацыі. 

Асновай сінтаксічнай (кантэнсіўнай) тыпалогіі з’яўляецца характар перадачы 
суб’ектна-аб’ектных адносін у сказе. Паколькі беларуская мова мае развітую грама-
тычную катэгорыю стану і ў ёй выразна адрозніваюцца пераходныя, непераходныя, 
зваротныя і незваротныя дзеясловы, а таксама назоўны і ўскосныя склоны, то 
сінтаксічны лад сказа тут скіраваны на максімальнае супрацьпастаўленне суб’екта і 
аб’екта дзеяння, а значыць, гэта мова намінатыўнага ладу, як і пераважная большасць 
моў свету. Беларуская мова мае свабодны парадак слоў, тут дапускаюцца ўсе магчымыя 
мадэлі размяшчэння назваў суб’екта, дзеяння і аб’екта (фраза тыпу мастак малюе кар-
ціну можа мець шэсць маніфестацый з пэўнымі семантычна-стылістычнымі адценнямі). 
Таму словапарадак магчыма выкарыстоўваць са шматлікімі маўленча-выяўленчымі 
функцыямі. Паводле класіфікацыі Люсьена Тэньера, якая грунтуецца на характары 
сінтагматыкі  словаформ  у  падпарадкавальных  канструкцыях,  беларуская  мова  (як  і  
ўсе  славянскія,  а  таксама германскія,  грэчаская,  лацінская,  кітайская)  адносіцца  да 
так  званых  “умерана  цэнтраімклівых”  моў.  Будова  фразы  ў  іх часцей за ўсё 
адпавядае логіцы натуральнага разгортвання думкі: ад незалежных кампанентаў вы-
казвання да залежных. У сферы семантычнага сінтаксісу праз узаемадачыненні 
суб’екта, аб’екта і прэдыката выразна праяўляецца ўніверсальная паняццевая катэгорыя 
пасесіўнасці. У залежнасці ад характару будовы пасесіўнай канструкцыі мовы свету падзя-
ляюцца на habeo-мовы, у якіх адпаведныя структуры пераважна выступаюць з пераходным 



13 

дзеясловам кшталту мець, і esse-мовы – у якіх пасесіўныя канструкцыі звычайна ўклю-
чаюць у свой склад дзеяслоў-звязку быць. Да habeo-моў адносіцца большасць еўрапейскіх, 
у тым ліку англійская, нямецкая, шведская, дацкая, французская, іспанская, італьянская. Да 
esse-моў належаць цюркскія, мангольскія, тунгуса-маньчжурскія, фіна-ўгорскія, многія 
афрыканскія і афразійскія, іберыйска-каўказскія, ірландская, японская, карэйская мовы. На 
лінгвістычнай карце Славіі руская мова выступае тыповым прадстаўніком групы esse, а 
польская, чэшская і балгарская найбольш ярка прэзентуюць групу habeo. Беларуская ў ты-
палагічным плане знаходзіцца найбліжэй да ўкраінскай, увасабляючы (як, напрыклад, і 
класічная лацінская) змешаны тып, гэта значыць, з’яўляецца адначасова і мець-мовай, і 
быць-мовай. 

Паколькі лексіка ўяўляе сабой адкрытую і значна менш арганізаваную сістэму, 
тыпалагічныя класіфікацыі моў тут адсутнічаюць наогул, а асноўным напрамкам 
даследаванняў з’яўляецца менавіта моўная характаралогія. Рэлевантнымі паказчыкамі 
тыпалагічнай характарыстыкі моў на лексічным узроўні выступаюць аб’ём слоўнікава-
га саставу, семантычная стратыфікацыя лексікі і яе стылістычнае расслаенне, а таксама 
крыніцы папаўнення слоўніка. Самыя поўныя акадэмічныя слоўнікі беларускай мовы 
фіксуюць каля 120 тысяч лексем, гэта азначае, што беларуская мова адносіцца да высо-
каразвітых літаратурных моў свету з сярэднім абёмам слоўніка. Пры гэтым, зразумела, 
за межамі літаратурнай нормы яшчэ застаюцца дзясяткі тысяч дыялектных, гістарыч-
ных, тэрміналагічных адзінак. Семантыка-тэматычная дыферэнцыяцыя беларускага 
слоўніка за апошняе стагоддзе таксама дасягнула ўзроўню развітых моў свету, чаму ў 
вялікай ступені паспрыяла свядомае і творчае выкарыстанне  лексічных здабыткаў моў 
суседніх народаў – польскай і асабліва рускай. Адзначаны фактар асабліва паўплываў 
на станаўленне пласта абстрактнай лексікі, хоць і сёння яшчэ заўважаецца, што ў 
параўнанні з мовамі, якія мелі працяглую і неперарваную літаратурна-пісьмовую тра-
дыцыю, магчымасці беларускай у выяўленні тонкіх стылістычных адценняў слоў 
інтэлектуальнай сферы параўнальна меншыя, “высокі” і “нізкі” стылістычныя рэгістры 
нярэдка збліжаны. Часам гэта выяўляецца ў агульнай стылістычнай прыземленасці 
тэкстаў, цяжкасцях з адэкватнай перадачай рэлігійнай лексікі, славянізмаў (напрыклад, 
кампазітаў з першай часткай благо-). Беларуская мова мае значны пласт нацыянальна-
спецыфічнай лексікі (па дадзеных “Слоўніка беларускай безэквівалентнай лексікі” Іры-
ны Шкрабы – каля 2000 адзінак), актыўна папаўняецца новымі намінацыямі (“Слоўнік 
новых слоў беларускай мовы” зафіксаваў каля 4500 неалагізмаў за апошнія дваццаць 
гадоў). Для развіцця слоўніка выкарыстоўваюцца ўсе вядомыя крыніцы: марфемная 
дэрывацыя (асноўны сродак, што дыктуецца сінтэтычным ладам беларускай мовы), се-
мантычная дэрывацыя, у тым ліку канверсія, утварэнне несвабодных спалучэнняў, за-
пазычанні і калькі. У беларускай мове параўнальна з рускай прыкметна больш 
стылістычна нейтральных аднаслоўных намінацый (кнігарня, насоўка, нататнік, ца-
гельня, чыгунка, ячнішча), што тлумачыцца вусна-гутарковай асновай сучаснай літара-
турнай мовы.  

Беларуская мова актыўна выкарыстоўвае іншамоўныя “каталізатары” для свайго 
лексічнага развіцця, убіраючы ў сябе рускія (галоўным чынам у выглядзе калькавання), 
польскія і англа-амерыканскія (у выглядзе запазычанняў) моўныя элементы і тым са-
мым выяўляючы сусветную тэндэнцыю да інтэрнацыяналізацыі слоўніка. У нашай мо-
ве няма ўнутрыструктурных бар’ераў для запазычвання, як у фіна-ўгорскіх, 
афразійскіх, кітайскай або японскай, і, хоць прысутнічаюць, але рэальна слаба дзей-
нічаюць псіхолага-ідэалагічныя, пурыстычныя абмежавальныя фактары. Разам з тым 
ярка спецыфічным і ў многім унікальным з’яўляецца функцыянальнае становішча бе-
ларускай мовы ў этнасоцыуме, што патрабуе адпаведнай яе характарыстыкі ў рамках 
сацыяльнай тыпалогіі.   
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Ю.М. Бабіч (Віцебск) 
 

ПУРЫСТЫЧНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 
 

“Пурызм (франц. purisme ад лац. рurus – чысты) – імкненне ачысціць літаратур-
ную мову ад іншамоўных запазычанняў, а таксама ад ненарматыўных лексічных і гра-
матычных элементаў” [1, с. 126]. Пурыстычныя памкненні ўвогуле характэрныя для 
розных моў у пэўныя часы іх развіцця. Так, напрыканцы XIX ст. рупліўцы чэшскай мо-
вы імкнуліся абмежаваць ва ўжыванні пазычаныя словы, асабліва германізмы. У выніку 
ў ХХ стагоддзі ў чэшскай мове трывала замацаваліся ўласнамоўныя адзінкі, якія маюць 
выразную нацыянальную адметнасць. Параўнаем чэшскія лексемы з адпаведнымі з 
іншых еўрапейскіх моў: dobrodružny – авантурны, vlastenec – патрыёт,  rozhlas – радыё і 
г.д. У іншых еўрапейскіх мовах з аналагічнымі значэннямі традыцыйна ўжываюцца 
адпаведна пазычанні з французскай aventure – прыгода;   з грэцкай patriotes – зямляк, 
суайчыннік;  з лацінскай radius – прамень. Як бачна, чэшская мова паспяхова выпраца-
вала ўласныя лексемы, што надзвычай дакладна перадаюць яе нацыянальную вартасць. 
Падобная з’ява назіралася і ў славенскай мове. Але вядомы славенскі  лінгвіст Ф. 
Леўстык прапанаваў пазбавіцца ад вялікай групы нямецкіх слоў, замяніўшы іх улас-
намоўнымі. Больш за тое, быў істотна абмежаваны ўплыў нямецкай мовы ў сло-
ваўтварэнні і сінтаксісе. Пазней пурыстычныя тэндэнцыі выразна выявіліся, у прыват-
насці, у польскай, эстонскай, літоўскай мовах.  

Імкненне арыентавацца на ўласнамоўныя рэсурсы ў беларускай мове асабліва ак-
туалізавалася напрыканцы 80-ых – пачатку 90-ых гадоў ХХ стагоддзя, што не ў апошнюю 
чаргу абумоўлівалася агульнапалітычнымі працэсамі ў тагачаснай яшчэ савецкай дзяржа-
ве. У мове сталі ўсё часцей выкарыстоўвацца словы, якія былі ў актыўным ужытку ў 20-ыя 
– 30-ыя гады, пашырылася колькасць паланізмаў, узніклі новыя лексемы, што ўвогуле 
адпавядалі беларускім дэрывацыйным мадэлям (выстава, адсотак, небасяг, лецішча, ва-
рункі, высновы і г.д.). Аднак з боку айчынных лінгвістаў старэйшага пакалення падобная 
практыка сустрэла моцнае пярэчанне. Так, у прыватнасці, А. Баханькоў  называў такія лек-
семы “штучнымі наватворамі”, якія не павінны ўжывацца ў літаратурнай мове  
[2, c. 196]. Прыгадаем таксама меркаванне праф. А. Жураўскага, што прыхільнікі пурызму 
своеасабліва трактуюць паняцце “русізм”, гаворачы пра “лексічныя сродкі, якія агульныя 
для рускай і беларускай моў” [3, с. 22].   

Зараз у нашай мове рэгулярна ўжываецца значная колькасць адметных беларус-
кіх слоў. А любая лексічная адзінка становіцца фактам літаратурнай мовы, толькі калі 
рэгулярна выкарыстоўваецца ў першую чаргу ў друкаваных сродках масавай інфарма-
цыі, уводзіцца ў мастацкі кантэкст пісьменнікамі, фіксуецца ў лепшых узорах вуснага 
маўлення. Мае значэнне і працягласць ужывання слова, бо гэта дае падставы гаварыць 
ужо пра традыцыйнасць. Разгледзім некаторыя словы, якія трывала замацаваліся ў мо-
ве, але падаюцца пакуль не ўсімі слоўнікамі. Праілюструем лексемы адпаведнымі 
кантэкстамі з беларускіх перыядычных выданняў.  

Так, побач з назоўнікамі ўрач і бальніца апошнім часам усё часцей ужываюцца 
словы лекар і лякарня. Тут важна ўсвядоміць, што лякарня – гэта месца, дзе лечаць, і ме-
навіта гэта значэнне павінна быць цэнтральным, ядзерным, а не перыферыйным. Пры 
параўнанні з адпаведнай калькаванай лексемай бальніца, якая матывуецца дзеясловам 
балець, выразна выяўляецца  розніца ў ментальных устаноўках, яскрава адлюстроўваецца 
кагнітыўная адметнасць уласнабеларускіх назоўнікаў: Лекары зафіксавалі ў Рыгора Ба-
радуліна пнеўманію з ацёкам лёгкіх… Сёння паэту крыху лепш – у лякарні ім апякуюцца 
вельмі пільна (“Звязда”, 24.02.10); – Ушачы – гэта мае асноўныя лекі, – прызнаўся нам 
Барадулін у садзе ля роднай хаты. – Бо ўсе пігулкі, усе адлечванні ў лякарні – гэта ўсё 
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драбяза (“Звязда”, 24.07.10). Апелятыў лякарня выклікае ў свядомасці чалавека зусім 
іншыя асацыяцыі, чым слова бальніца, настройвае на аптымістычны лад, стварае ста-
ноўчы эмацыйны фон. Да таго ж апошні мікракантэкст утрымлівае адразу тры знакавыя 
аднакаранёвыя лексемы – лекі, адлечванні, лякарня, – што дае моцны стылістычны эфект. 
Заўважым таксама, што назоўнік лекар фіксуецца і ў “Падручным расійска-крыўскім (бе-
ларускім) слоўніку” Вацлава Ластоўскага 1924 года: У нас лекарам называюць усякага 
доктара, які “лечыць”. 

Вядомы расійскі лінгвіст Ю. Каравулаў мяркуе, што адной з формаў бытавання 
прэцэдэнтных тэкстаў у мове з’яўляецца загаловак-назва. Гэта сапраўды так, бо першае, 
на што звяртае ўвагу чытач, – менавіта загаловак. Таму вельмі важна назваць тэкст 
такім чынам, каб ён адразу прыцягваў увагу рэцыпіента і адначасова скіроўваў яго 
тэматычна. Са сказанага вынікае, што роля лексічных сродкаў у назве асаблівая. І калі 
мы рэгулярна бачым пэўныя лексемы ўжо ў загалоўку, то гэта сведчыць пра фактычнае 
прызнанне носьбітамі мовы таго ці іншага слова як агульнаўжывальнага. Прыгадаем 
загалоўкі : Валанцёрскі летнік на Браслаўшчыне (“Наша ніва”, 21.07.10); У летнікі – 
без чэргаў (“Звязда”, 2.06.10.); Пуцёўкі ў летнікі сталіцы сёлета не дэфіцыт (“Звязда”, 
13.05.10); У дзіцячых летніках холадна не будзе (“Звязда”, 5.06.10). Тут назоўнік 
летнік выкарыстаны замест не вельмі лагічнага ўтварэння лагер – са значэннем “месца 
летняга адпачынку дзяцей, моладзі”. Акрамя чыста лінгвістычных нюансаў, заўважым 
таксама, слова лагер выклікае неадназначную трактоўку, асабліва ў людзей старэйшага 
пакалення, калі захоўваецца асацыяцыя з трагічным мінулым, са сталінскім часам.  
А апелятыў летнік пазбаўлены негатыўнай сімволікі і арганічна ўпісваецца ў любы па-
добны кантэкст. 

Можна меркаваць, што апошнім часам істотна пашыралася ва ўжыванні слова 
маладзён са значэннем “малады чалавек”. Гэта тым больш важна, што іншы адна-
слоўны сінонім знайсці праблематычна: Следства спрабуе высветліць, хто вінаваты ў 
заўчаснай смерці маладзёнаў (“Звязда”, 29.05.10);  Двое маладзёнаў гучна бажыліся, 
што “гэта круцей за “камеды-клаб” (“Наша ніва”, 2.06.10).  

Займае сваё лагічнае месца ў мове і аднакаранёвы прыметнік моладзевы: Мо-
ладзевыя форумы ў Паставах ладзяцца, каб удзельнікі …  знаёміліся і пазнавалі нешта 
новае (“Чырвоная змена”, 12.05.10); Моладзевае праваслаўнае брацтва ў гонар святога 
праведнага Іаана Кранштацкага… (“Віцебскі праспект”, 10.06.10). Суфікс -ев- пасля 
мяккай асновы дастаткова частотны пры ўтварэнні адносных прыметнікаў (пар.: лісце-
вы, жоўцевы). Падобныя фарманты, заўважае праф. Сцяцко, “выступаюць як самыя 
спалучальныя (валентасныя), г.зн. здатныя спалучацца з вялікай колькасцю ўтвараль-
ных асноваў (параўнальна з іншымі суфіксамі)” [4, с. 31]. А акадэмічная “Беларуская 
граматыка” трактуе гэты словаўтваральны тып як высокапрадуктыўны  
[5, с. 300]. Што да лексемы маладзёжны, то гэта штучная калька з рускай мовы, бо ў 
нас няма прадуктыўнага суфікса -ёжн-, не ўжываецца і адпаведны назоўнік маладзёж. 

Побач з назоўнікам гараджанін не абыякавыя да роднага слова носьбіты мовы ча-
ста выкарыстоўваюць адметнае беларускае месціч: Пані Грудзінская ... засталася ў памяці 
месцічаў як руплівіца дабрачыннасці (“Чырвоная змена”, 18.08.10); У кавярні … праходзіла 
святочная вячэра з нагоды шлюбу 33-гадовага месціча (“Наша ніва”, 25.08.10). Слова 
ўтворана суфіксальным спосабам ад спрадвечна беларускага места – “горад”. Што цікава, 
ТСБМ, падаючы лексему места з паметай “уст.”, не фіксуе хоць бы з такой жа паметай 
асабовы назоўнік месціч. Між тым найменне рэгулярна ўжываецца не толькі ў друкаваных 
крыніцах, але і ў маўленні дыктараў тэлебачання і радыё.   

На наш погляд, надзвычай красамоўным і багатым у культуралагічным плане 
з’яўляецца прыметнік адмысловы, які ў залежнасці ад кантэксту можа выражаць 
значэнні “своеасаблівы, адметны, непаўторны, спецыяльны, цудоўны, выдатны”. У су-
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часнай моўнай практыцы гэта слова выкарыстоўваецца нерэгулярна, замяняецца на бе-
заблічныя часам сінонімы. Між тым і ў класічных творах мастацкай літаратуры згаданы 
прыметнік дастаткова прадуктыўны: Палескае неба мае свае адмысловыя най-
танчэйшыя адценні (Кузьма Чорны); Рыбак быў дзядзька наш Антоні, / Як і работнік, 
адмысловы (Якуб Колас). Таму ўсё больш частае ўжыванне гэтай лексемы ў друку вы-
глядае абсалютна натуральным: Сапраўдны хлебапёк здолее зрабіць і духмяны бохан, і 
адмысловы твор кандытарскага мастацтва (“Звязда”, 27.04.10); Попытам кары-
стаюцца шматлікія даведнікі і энцыклапедыі, якія ў зале беларускай літаратуры мож-
на чытаць адразу, без адмысловага браніравання (“Чырвоная змена”, 24.03.10). Бачна, 
што ў першым кантэксце прыметнікам рэалізуецца значэнне “цудоўны, выдатны”, а ў 
другім – “спецыяльны”. Варта заўважыць, што ў мове даўно існуе і назоўнік адмысло-
вец са значэннем спецыяліст: Адмыслоўцы прадракаюць Афганістану будучыню 
“літыевай Саудаўскай Аравіі” (“Звязда”, 15.06.10); – Беларусы хутка асвойваюць но-
выя тэхналогіі, -- хваліліся адмыслоўцы (“Наша ніва”, 25.08.10). 

Узоры вуснага і пісьмовага маўлення зараз пацвярджаюць мэтазгоднасць выка-
рыстання ў мове лексемы амбасада – “дыпламатычнае прадстаўніцтва адной дзяржавы 
ў другой, пасольства”. Гэта пазычанне з польскай мовы – ambasada, – але арганічна 
знітавалася з нашай лексічнай сістэмай, пра што сведчыць высокая частотнасць ужы-
вання названага назоўніка ў друку: У польскіх консульствах у Брэсце і Гродне і ў амба-
садзе ў Мінску будуць створаны адмысловыя выбарчыя ўчасткі для галасавання    
(“Народная воля”.15 –17.06.10.); Інцыдэнт ля расійскай амбасады ў Мінску адбыўся 
ўвечары 30 жніўня (“Народная воля”. 7 – 9.09.10.); 30 жніўня невядомыя закінулі дзве 
бутэлькі з гаручай сумессю на тэрыторыю расійскай амбасады (“Наша ніва”, 8.09.10); 
Культурнае супрацоўніцтва паміж Швецыяй і Беларуссю ... у вялікай ступені звязана 
са шчыраваннем кіраўніка амбасады спадара Стэфана Эрыксана (“Наша слова”, 
8.09.10). Дарэчы, шыльда на будынку дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Мінску 
сведчыць пра тое, што гэта менавіта “Амбасада Злучаных Штатаў Амерыкі ў Бела-
русі”. Адпаведна ўжываецца і назоўнік амбасадар. Зрэшты, наяўнасць у нашай мове 
добра асвоеных паланізмаў толькі падкрэслівае меркаванне акад. Шахматава, што бе-
ларуская мова мае выразныя рысы як усходне-, так і заходнеславянскія.  

Побач са словам фестываль у вусным і пісьмовым маўленні ўсё часцей ужыва-
ецца адметная беларуская лексема фэст. Цікава, што першапачаткова гэты назоўнік 
абазначаў пэўнае рэлігійнае свята. Менавіта з такім значэннем лексічная адзінка 
фіксуецца  “Беларуска-расійскім слоўнікам” М.Байкова і С.Некрашэвіча 1928 г.: “Фэст 
– престольный праздник”. Але з цягам часу семантыка слова істотна пашырылася, як і 
павялічыўся яго сінтагматычны патэнцыял. Зараз фэст – гэта любое маштабнае свята, 
тэатралізаванае, музычнае і г.д.: Гэта быў  адзін з самых масавых фэстаў на адкры-
тым паветры ў Беларусі за апошні час… Адкрываў фэст гурт “Унія” (“Наша ніва. 
2.06.10); Госці фэсту ратаваліся ад спёкі на возеры, у лесе і каля піўных ятак (“Наша 
ніва”. 21.07.10); У праграме дня – фэст кнігі і прэсы, узнагароджанне пераможцаў на-
цыянальнага конкурсу “Мастацтва кнігі” (“Наша слова”, 8.09.10). Праўда, дастаткова 
нязвыкла пакуль гучыць спалучэнне кшталту міжнародны фэст “Славянскі базар”. 
Тлумачыцца сярод іншага гэта можа тым, што згаданая імпрэза найчасцей апісваецца ці 
проста згадваецца найперш у рускамоўных медыях, бо і з’яўляецца, за рэдкім выклю-
чэннем, рускамоўнай.   

На наш погляд, няма сур’ёзных пярэчанняў для рэгулярнага ўжывання ў мове 
слова кавярня са значэннем “невялікі рэстаран” . ТСБМ падае гэты назоўнік з паметай 
“уст.” і дэфініцыяй “кафэ, чайная”. ТСБЛМ увогуле не фіксуе згаданую лексему, 
пакідаючы толькі кафэ. Між тым свядомыя носьбіты мовы часцей выкарыстоўваюць у 
сваім маўленні менавіта слова кавярня. Як, зрэшты, і айчынны друк: Іншы варыянт – 
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кавярні. Бадай, самы танны варыянт – шукаць кавярню з так званым салат-барам 
(“Звязда”, 9.09.10); Пажар у кавярні (“Звязда”, 24.03.10); У кавярні “Жар-птушка” 
адкрываецца чарговы танцавальны сезон (“Наша ніва”, 8.09.10). Несумненнай папу-
лярнасці слову, асабліва ў моладзі, дадала вядомая песня “Абсэнт”, якую выконвае гурт 
“Крамбамбуля”: Усё нерэальна, / Нібыта ў сьне: / Начная кавярня, / Агні ў вакне… Па-
водле нашых назіранняў, сінтагма начная кавярня ў маўленні прадстаўнікоў маладога 
пакалення мае своеасаблівы сімвалічны сэнс, адлюстроўваючы жаданне выкарысто-
ўваць прыгожыя беларускія словы і адначасова весела бавіць час. 

Намі разгледжаны толькі асобныя словы, якія зараз актыўна ўжываюцца ў мове, 
у першую чаргу ў друкаваных медыях. Гэтыя лексічныя адзінкі валодаюць багатым 
культуралагічным патэнцыялам, вызначаюцца своеасаблівасцю, адметнасцю. Іх выка-
рыстанне мае не толькі чыста лінгвістычны сэнс. Такая практыка спрыяе павышэнню 
цікавасці да мовы, яднае ўсіх яе носьбітаў, садзейнічае кансалідацыі грамадства. 
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ПАРАЎНАЛЬНЫ АНАЛІЗ ЗАГАЛОЎКАЎ ГІСТАРЫЧНЫХ ТВОРАЎ  
(НА МАТЭРЫЯЛЕ ТВОРЧАСЦІ У. КАРАТКЕВІЧА, У. АРЛОВА, В. ІПАТАВАЙ) 

 
Загаловак з’яўляецца адным з асноўных элементаў арганізацыі тэксту – фар-

мальнай, кампазіцыйнай, сэнсавай. Ужо само слова загаловак, аднакарэннае з прымет-
нікам галоўны, падказвае, што менавіта ў назве захоўваецца асноўная ідэя твора. Ян 
Парандоўскі назваў загаловак “сімвалічным знакам, які вылучае дадзены твор сярод 
усіх іншых”. Загаловак займае асаблівае месца ў кампазіцыі твора, і мінімальным 
кантэкстам для яго разумення з’яўляецца ўвесь тэкст. 

Дзякуючы сваёй пазіцыі, загаловак мае адкрыты дыялагічны характар. Паміж за-
галоўкам і тэкстам, загалоўкам і чытачом узнікае дыялог, у межах якога адбываецца 
развіццё мастацкай задумы аўтара. 

“Удалы загаловак – гэта заўсёды знаходка аўтара. Багаты слоўнік мовы дае пісь-
менніку вялікую колькасць слоў, з якіх трэба выбраць самае ўдалае і патрэбнае” [1, с. 
89]. Многія даследчыкі сцвярджаюць, што загаловак – гэта кампанент стылю пісьмен-
ніка, яго візітная картка. Разглядаючы загалоўкі твораў пэўнага аўтара, можна 
прасачыць эвалюцыю тэм, якія хвалявалі творцу, духоўны рост мастака. 

Даследаванне загалоўкаў розных аўтараў аднаго ці некалькіх літаратурных 
накірункаў дазваляе ўбачыць асаблівасці светапогляду пісьменніка, заўважыць адметнасці 
яго творчай манеры, больш глыбока пранікнуць у ідэю, закладзеную ў творы. 

Мы параўналі загалоўкі твораў пісьменнікаў, якія актыўна працавалі і працуюць 
ў жанры гістарычнай прозы, – Уладзіміра Караткевіча (17 назваў), Уладзіміра Арлова 
(16 назваў), Вольгі Іпатавай (18 назваў). Мы лічым, што розныя падыходы гэтых аўта-
раў да выбару загалоўкаў дазволяць акрэсліць адметныя рысы ў адлюстраванні гіста-
рычных падзей. 

Мы параўналі загалоўкі твораў паводле іх структуры: 
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Аўтар Слова Словазлучэнне Сказ 
У.Караткевіч 4 (23%) 12 (70%) 1 (5%) 
У.Арлоў 3 (18%) 10 (62%) 3 (18%) 
В. Іпатава 6 (33%) 11 (61%) 1 (5%) 

Аналіз паказвае, што найбольш пашыранымі для твораў усіх аўтараў з’яўляюцца 
загалоўкі-словазлучэнні. Аднак і мадэлі словазлучэнняў, і іх граматычнае значэнне ад-
розніваюцца, што ўжо дае магчымасць адзначыць пэўныя адметнасці ідыястылю кож-
нага з аўтараў. Так, у творах У.Караткевіча і В.Іпатавай пераважаюць іменныя атрыбу-
тыўныя словазлучэнні, створаныя па мадэлі або “прыметнік + назоўнік”, або “назоўнік 
+ назоўнік ў родным склоне”: “Цыганскі кароль”, “Сівая легенда”, “Ладдзя Роспачы”, 
“Дрэва вечнасці” (У.Караткевіч), “Альгердава дзіда”, “Чорная княгіня”, “Вяшчун 
Гедзіміна”, “Песні маці” (В.Іпатава). У назвах гістарычных твораў У.Арлова няма 
назваў-словазлучэнняў мадэлі “прыметнік + назоўнік” (хаця такія назвы найбольш ча-
стотныя ў беларускай літаратуры). Значная частка загалоўкаў-словазлучэнняў іменныя 
атрыбутыўныя: “Час чумы”, “Сны імператара”, “Місія папскага нунцыя”, аднак 
толькі ў творах гэтага аўтара ў назву вынесены прыслоўныя акалічнасныя словазлучэн-
ні: “Далёка да вясны”, “Аднойчы ў жніўні”. Звернем увагу і на тое, што для твораў 
У.Арлова характэрнае больш частотнае ўжыванне загалоўкаў-сказаў: “Пішу вам у 
Масковію”, “Пакуль не згасла свечка”. 

Даследчыкі адзначаюць, што загалоўкі намінатыўнага (назоўнікавыя) і дзеяс-
лоўнага тыпу функцыянальна адрозніваюцца [2]. Першыя з іх рэалізуюць пераважна 
ўнутраныя функцыі назвы, звязаныя з пазіцыяй аўтара, – ізаляцыі і завяршэння тэксту, 
тэкстаўтварэння. Загалоўкі дзеяслоўнага тыпу, характэрныя для твораў У.Арлова, вы-
конваюць функцыі знешнія, звязаныя з пазіцыяй чытача, – рэпрэзентатыўную 
(прадстаўлення) і арганізацыі ўспрыняцця тэксту чытачом. 

Параўнанне загалоўкаў паводле іх семантычнай напоўненасці таксама дае бага-
ты матэрыял для назіранняў: 
Аўтар Прадметна-тэматычныя Метафарычныя Алюзіўныя 
У.Караткевіч 8 (47 %) 7 (41 %) 2 (11 %) 
У.Арлоў 10 (62 %) 6 (37 %) - 
В. Іпатава 13 (72 %) 4 (22 %) 1 (5 %) 

Прадметна-тэматычныя загалоўкі, якія “прямо или косвенно обозначают пред-
мет, о котором пойдет речь, называют действующее лицо, центральное событие, харак-
терное время, место или другое обстоятельство действия произведения”  
[3, с. 104], прадстаўлены ў творах пісьменнікаў не аднолькава. 

Найбольш пашыраны гэты тып назваў у творах В.Іпатавай, прычым пераважная 
большасць прадметна-тэматычных загалоўкаў называе галоўнага героя твора (10 назваў 
з 13): “Скор з Пявучага ручая”, “Вяшчун Гедзіміна”, “Давыд Гарадзенскі”. Найбольш 
часта для гэтага ўжываюцца ўласныя імёны: “Гайна і Мікаш”, “Расанка”, “Прадысла-
ва”, а палова загалоўкаў гэтага тыпу змяшчае асабовыя назоўнікі жаночага роду: “За-
латая жрыца Ашвінаў”, “Чорная княгіня”. Гэта дае падставы меркаваць, што 
В.Іпатаву цікавіць лёс людзей, іх роля ў гісторыі. Асабліва ўважліва пісьменніца 
ставіцца да лёсу жанчын у розныя гістарычныя эпохі. Аналіз лексічнага складу 
прадметна-тэматычных загалоўкаў твораў пісьменніцы дазваляе акрэсліць і тое кола 
падзей, што цікавяць Вольгу Іпатаву: гэта найбольш значныя, найбольш яркія моманты 
ў гісторыі Беларусі – Полацкая княства і Вялікае Княства Літоўскае. Такі вывад нам 
дазваляюць зрабіць аналіз імёнаў гістарычных асоб, што ўжываюцца ў назвах твораў: 
Прадыслава, Гедзімін, Давыд Гарадзенскі. 

У творах У.Арлова пераважаюць назвы, што акрэсліваюць тэму твора. Прычым гэтыя 
назвы маюць падзейны характар: асноўны семантычны акцэнт у загалоўках прыпадае на сло-
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ва, якое называе дзеянне: “Маналог святога Пётры”, “Кроніка Лаўрына Баршчэўскага”, 
“Рандэву на манеўрах”, “Пішу вам у Масковію”, “Місія папскага нунцыя”. 

Для прадметна-тэматычных загалоўкаў твораў У.Караткевіча адзначым дзве 
асаблівасці. Па-першае, у назвах практычна адсутнічаюць “гістарычна маркіраваныя” 
словы, як, напрыклад, уласныя назвы Дзікае Поле, Масковія (у творах У.Арлова), Хва-
лынскае мора, уласныя імёны Гедзімін, Прадыслава (у творах В.Іпатавай), якія адразу 
арыентуюць чытача на тое, што ў творы апісаны падзеі, значна аддзеленыя ад нас часам. 

Па-другое, у загалоўках гэтага тыпу выкарыстаны сэнсава насычаныя словы, 
якія выражаюць аўтарскія ацэнкі, таму такія загалоўкі У.Караткевіча набліжаюцца да 
метафарычных: “Чорны замак Альшанскі”, “Маці Ветру”, “Цыганскі кароль”, 
“Вялікі Шан Ян”. 

Гэтыя асаблівасці, на наш погляд, сведчаць пра адметнае стаўленне аўтара да 
гістарычных падзей. Галоўнае для У.Караткевіча – асэнсаванне месца беларускай гісто-
рыі ў сусветным маштабе і тыя ўрокі, якія вынесла для сябе нацыя. 

Такі падыход выразна выяўляецца і ў метафарычных загалоўках гэтага пісьмен-
ніка: “Дрэва вечнасці”, “Сівая легенда”, “Аліва і меч”, “Подыхі продкаў”. Нярэдка 
метафарычныя загалоўкі набываюць сімвалічнае значэнне, становяцца шматзначнымі, 
рэалізуючы ў кантэксце некалькі сэнсаў: “Каласы пад сярпом тваім”, “Ладдзя 
Роспачы”. 

З такім падыходам да апісання гістарычных падзей стасуюцца і алюзіўныя назвы 
твораў, якія суадносяцца з намёкам на вядомы гістарычны, міфалагічны, літаратурны факт, 
– “Хрыстос прызямліўся ў Гародні” і “Дзікае паляванне караля Стаха”. Падзеі, апіса-
ныя ў гэтых творах, хутчэй за ўсё – вынік аўтарскай фантазіі, а назвы арыентуюць чытача 
на філасофскае асэнсаванне падзей, бо апелююць да фактаў сусветнай міфалогіі. 

В.Іпатава, для параўнання, у якасці назвы апавядання выкарыстала цытату з 
адзінага, што дайшоў да нас, верша П.Багрыма “Ваўкалакам абярнуся”. І назва падка-
звае, хто будзе галоўным героем гэтага твора. 

У загалоўках твораў У.Арлова ўжыта вялікая колькасць шматзначных назоўнікаў, 
якія маюць метафарычнае значэнне ў сістэме мовы, а ў творах пісьменніка яны пашы-
раюцца да значэння сімвала: вясна – сімвал новага жыцця без самадзяржаўя (“Далёка да 
вясны”), чума – усё цёмнае, што перашкаджае чалавеку (“Час чумы”), свечка – жыццё 
чалавека (“Пакуль не згасла свечка”). Як правіла, у такіх творах дзейнічаюць рэальныя 
гістарычныя асобы (“Дзень, калі ўпала страла”, “Сны імператара”), таму метафары ў 
назвах гэтых твораў – магчымасць перадаць аўтарскія ацэнкі апісаных падзей. 

Усё жыццё кожны пісьменнік піша сваю непаўторную кнігу. Уяўленне, пра тое, якую 
кнігу пісалі і пішуць У.Караткевіч, В.Іпатава і У.Арлоў, даюць загалоўкі іх твораў. 

В.Іпатаву хвалюе лёс жанчын у розныя гістарычныя эпохі, пісьменніца бачыць 
ідэал у паганскім светабачанні, калі чалавек і прыроды існавалі ў непадзельным адзін-
стве, у гармоніі. 

У.Арлова цікавяць тыя пераломныя моманты ў жыцці нацыі, якія дазваляюць 
выявіць асаблівасці нацыянальнага характару, убачыць адметнасць гістарычнага лёсу 
беларусаў, абудзіць гонар за сваю гісторыю. 

У.Караткевіча імкнецца да філасофскага асэнсавання гісторыі і яе ўрокаў. 
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К.С. Вінакурава (Віцебск) 
 

ЭТНАКУЛЬТУРНЫ ЗМЕСТ КОЛЕРАПІСУ Ў ПАЭЗІІ Р. БАРАДУЛІНА 
 

Як вядома, колерапіс – адзін са сродкаў мастацкай выразнасці, які пісьменнікі 
шырока выкарыстоўваюць у сваіх творах, каб надаць мастацкаму  апісанню большую 
дакладнасць, трапна абмаляваць прыроду, паказаць пачуцці герояў, іх знешні выгляд і 
інш.  Між тым, каларыстычная лексіка мае вялікае значэнне для спасціжэння  культуры 
і светабачання народа, да якога належыць пісьменнік. Частата і выбар ўжывання кала-
ронімаў, а таксама асацыяцыі пісьменніка  адносна таго ці іншага колеру даюць нам 
пэўнае ўяўленне пра паэтычную карціну свету аўтара, якая, у сваю чаргу, з’яўляецца 
неад’емнай часткай моўнай карціны свету нацыі. Спецыфіка барадулінскай  паэзіі за-
ключаецца ў тым, што аўтар звяртаецца да вобразнай прыроды слова, да яго сэнсавых 
глыбінь, якія ў кожнага народа маюць свае, адметныя ўласцівасці.   

Колькасны аналіз ужывання каларонімаў у паэзіі Р.Барадуліна  сведчыць пра 
тое, што  паводле частотнасці  колераэлементаў дамінуюць белы (144 словаўжыванні), 
зялёны (123 словаўжыванні) чорны (84 словаўжыванні) колеры. Намі зафіксавана 62 
словаўжыванні калароніма сіні,  23 – блакітны,  чырвоны – 38 выпадкаў ужывання 
(ружовы – 5 словаўжыванняў), жоўты – 24 словаўжыванні (залаты – 11), шэры – 18, 
рыжы (руды) – 14. Разгледзім найбольш ужывальныя каларонімы ў паэзіі  
Р. Барадуліна. 

Белы колер – самы светлы ў колеравай гаме. У хрысціянстве белы  колер  
з’яўляецца  сімвалам чысціні, бязгрэшнасці, роднасці з боскім святлом. Гэты колер вы-
клікае ў нашага народа асацыяцыі са снегам, зімой, што тлумачыцца прыродна-
кліматычнымі ўмовамі  жыцця беларусаў: А белую шкарлупіну зімы / Прадзюбнула 
ссінелая сініца [1, т. ІІІ, с. 328]; Снегапад. / Белая ігліца. / Снегапад / Светлапад  [1, т. І, 
с. 411]; Не так зямлі ад снегу цёпла, / Як ад ласкавай белаты [1, т. І, с. 397] Такое  ар-
ганічнае “адзінства” белага колеру з зімой і холадам у карціне свету беларусаў  
знайшла адлюстраванне  і ў паэзіі Р. Барадуліна: Час верне цябе з забыцця. / Чало пе-
раснежыць і бровы  (г.зн. ‘пабеліць’) [1,  т. І, с.287]; Як апошняя завіруха, / Маці белая-
белая, / І з завейнымі скронямі сын – (г.зн. з ‘белымі’) [1, т ІІ, с. 21]; Босы бусел ходзіць 
па снезе. / Белы – як зіма [1, т. ІІІ, с.171]. 

Дзякуючы багатаму вобразнаму мысленню паэта, мы атрымліваем  пэўныя 
звесткі пра духоўную  культуру беларусаў. Так, назва верша “Калядна-белы бераг” ука-
звае на  знітаванасць у свядомасці беларусаў свята Каляд, зімы і белага колеру. Самае 
важнае ў  рэлігійным календары беларусаў свята Вялікдзень звязана з чырвоным і бе-
лым колерам: Прыходзіць Вялічка на сяло / З чырвоным яйкам, / з белатварым сырам 
[1, т.ІІІ, с.302]. Чырвонае яйка – галоўны “атрыбут” гэтага свята і важны артэфакт бела-
рускай культуры – увайшло, як бачым, у паэтычную карціну свету  
Р. Барадуліна: І сонейка – чырвонае яечка  –  / Знясе святая раніца ў аблокі [1, т.ІІ, с. 322]. 

У многіх народаў колеравыя асацыяцыі звязаны  перш за ўсё з той ці іншай па-
рой года. Так, у беларусаў, як прыгадвалася вышэй, зіма выклікае асацыяцыі з белым 
колерам. Зялёны – гэта колер вясны і лета, жоўты нагадвае восень: Ліст жоўты нам 
пра восень нагадае, / Зялёны – пра вясну, у якой былі [1, т.ІІІ, c.321];  Вянчаны вянком з 
зялёнага маю [1, т. ІІІ, с. 121]. Апрача таго, белы колер – гэта колер  нашай Радзімы,  
што  адлюстравана ў самой назве  краіны Беларусь. Згадкі  пра гэта мы знаходзім  так-
сама ў  Р. Барадуліна: Русь, / Лёс без чарнавікоў занёс / На скрыжалі / Белую – / Набе-
ла! [1, т. ІІ, с. 96]; На Белай Русі / Днеюць белыя світкі [1, т. І, с. 268]; Год нарадж-
эжння / Калі Русь адбялілася, / Белай / Стала [1, т. ІІІ, с. 110]. Белы колер –  колер 
чысціні:  Белы цвет  –  / З чарнаты галля, / Белы дым –  / З нематы былля. / Трэба пе-
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ракалець як след, / Каб сагрэць чысцінёю свет [1, т. ІІ, с. 242]. Колеракод белы (асабліва 
праз семантыку  калароніма  сівы) абазначае ў паэтычным радку Р. Барадуліна яшчэ і 
старасць чалавека:  Гады свае бароды / Бела / Як старцы / Сушаць на кіях [1, т. ІІ,  
с. 35];  Лебедзь шэры малады / Пасталее – пабялее [1, т. ІІ, с. 137]; Белагаловым дай 
мне, доля, / У чорную сысці зямлю [1, т.І, с. 380]. 

Характэрнай асаблівасцю паэзіі Р. Барадуліна можна назваць тое, што яму 
ўласціва “афарбоўваць” свае пачуцці ў колеры. Белы колер звязаны  ў яго з самай шы-
рокай гамай пачуццяў: са страхам і разам з тым з бесклапотнасцю і весялосцю; ён су-
праваджае гора, бяспамяцце  і надзею адначасова: Тут белы страх / Гатоў мяняцца 
нішай / З зацятасцю, адчуўшы багадаць [1, т. ІІ, с. 242]; Белы, / Быццам на яго / Чар-
ната турбот не ліпне [1, т. ІІ, с. 137];   Весялосць спее белаааблока [1, т. ІІІ, с. 176];  
Чорны вол маёй трывогі, / Белы вол маёй надзеі / Цягнуць лямку да знямогі [1, т. І, с. 
365]; А маці, як яблыня, белая з гора [1, т.І, c. 32];   Засумавалы, / Белы, / Ляціць удалеч 
матылёк [1, с.79, т. І]; Снег за бяспамяцце бялейшы зябне [1, т. ІІ, с. 242].  

Другі па частотнасці ўжывання колер у барадулінскай паэзіі – зялёны – трады-
цыйна  асацыюецца з маладосцю:  А зямля зялёна-маладая [1, т. І, с. 156]; Патухла / 
майго маленства / зялёнае полымя [1, т. ІІ, с. 143]; Быў нядаўна шалёна-зялёны, / Быў 
нядаўна зусім малады, / Жоўты ліст [1, т.ІІ, с. 100]. У Р. Барадуліна гэта таксама колер 
прыроды: Падперазаў фарсісты дужы дуб / Зялёны пояс хмелю з кутасамі [1, т. І,  
с. 18,]; Прыціхлі вязы ў пашане / Зялёнаю талакою [1, т. І с., 158]; А твая парадзела чу-
прына, / Бор беларускі зялёнакрылы [1, т. ІІІ, с. 38].  Шырокі ахоп тэмы роднай прыро-
ды ў паэзіі  нашага земляка якраз і  тлумачыць значную частотнасць ужывання гэтага 
калароніма. Да таго ж, зялёны колер асацыюецца яшчэ ў аўтара з лянотай: Лянотаю 
зялёнай пальма млее [1, т. ІІ, с. 273]. Гэта і  колер тугі,  пра што сведчыць назва верша  
“Зялёная туга” [1, т. ІІІ, с. 249].  

У традыцыйнай культуры беларусаў чорны – колер скрухі, гора: Чорная скруха / 
правіць памінкі / па смеху майму / з тваімі вачыма [1, т. І, с.109]; Што адкрыла / Чор-
ная скруха [1, т.І, с. 181]; Бусляняткам быў край нямілы, / Пер’е ў маці ўчарніла гора 
[1, т. ІІІ, с. 173]; Воўк без прычыны не завые / Да чорнай гаркаты ў вачах [1, т.ІІ,  
с. 107]; назоўнікі гаркота і чарната неаднаразова у паэзіі Р. Барадуліна выступаюць як 
сінонімы: Снег толькі выпаў / І на ляту / З халоднай прагай выпіў / Гаркоту,  чарнату    
[1,  т.ІІ,   с.291].   У паэта  даволі часта супрацьпастаўляюцца чорны і белы колеры: 
Старасць робіць жанчын сарокамі, / Ды не зробіць чорнага з белага [1, т. ІІ, с. 311] або 
Як чорны хлеб, / Свой чорны дзень цані, / Бо чорным днём / Святло відаць выяўней [1, 
т.ІІ, с. 32]. Нягледзячы на семантычную апазіцыю лексем, што абазначаюць дадзеныя 
колеры, у  такой “супрацьлегласці” аўтару бачыцца іх еднасць, агульнасць паходжання: 
Белы цвет – / З чарнаты галля [1, т.ІІ, с. 242]. Гэтыя два колеры   спадарожнічаюць  
чалавеку,  ідучы разам  з ім  па жыцці: Кнігаўка мяне ў дарогу пераксціла / Чорна-
белым, як жыццё, крылом [1, т. ІІ, с. 147]; Чакае ўжо твой чорна-белы / Адбітак буд-
зённы жыцця [1, т.І, с. 287]. 

Сіні колер асацыюецца ў паэта з холадам: Зары – нямы агонь. / Асіны холад – 
сіні [1, т.І,  с.192];  Асіны, / ад холаду сінія, / не могуць пагрэцца [1, т. І, с. 57,]; Засынае 
возера, / ад сіверу сіняе [1, т. І, с. 77];  далячынню: Сіні струменіцца далягляд. / Вет-
разі вецер адносіць [1, т. ІІІ, с.35]; даўніной: Здаецца, / Ты з той сіняй даўніны, / Што 
з-пад рукі са мною выглядаю [1, т.ІІІ, с. 122]. Сіні колер у паэтычным кантэксце ак-
туалізуе асацыяцыі, звязаныя з паняццем смутку і тугі: У памяць гаспадыні / Набож-
ныя званцы / Прынеслі смутак сіні [1, т.І, с.435]; Васільковы спакой / Смутак верасу 
сіні [1, т. І, с. 168];  Тваіх  ільноў  не  адсінее  неба,  /  Блакіт  не  адзвініць,  як  лёд  тугі 
[1,  т.ІІІ,  с. 47]. Аднак, паводле аўтарскага ўспрымання,  блакітнымі   могуць быць ма-
ры і летуценні: І зноўку пагодзіцца колішні / веснавы, без ніводнай хмурынкі, / блакіт 



22 

летуценняў сінютка-сіні [1, т.І, с. 62]; Надзея – роспачы хрэсніца  –  / Да блакіту будзе 
гарнуцца [1, т. ІІІ, с. 195].  У Р. Барадуліна сінявокім можа быць не толькі чалавек – 
сінія вочы ў пэўнай ступені становяцца сімвалам Радзімы: У край, дзе раніцай салодкі 
сон, / Дзе ў сумцы агурок, аловак, сцёрка (А вочы расцвілі, як сіні лён!) [1, т. І, с.36]; 
Смяецца лён – / Апошні сінявокі беларус  [1, т.ІІ, с.265]; Ранішне-сінія і маладыя / Вочы 
славянка нясе [1, т. І, с.415]; У вырай, у край сінявокі, / Што Белаю Руссю зваўся / 
Падлетак смялеў і лётаў [1, т. І, с. 202]; У світцы марознай Полацк / Вачыма сінімі 
весніцца [1, т.І, с.201]. Як бачым, сінімі з’яўляюцца васілёк, лён, азёры – этнічна знака-
выя апелятывы для беларусаў, якія маюць у  культуры  нашага народа сімвалічнае 
значэнне. Каларонім  блакіт найчасцей  сімвалізуе ў  паэтычным  радку   ваду і неба: Я 
зразумеў, / Адкуль блакіт ласкавы / Тваіх азёр спакойных і нябёс [1, т. ІІІ, с. 47]; Блакіт 
абмерваюць крылы бусловыя [1, т. І, с. 276]; А вясна даганяла зіму; Заяц скочыў у лужу 
блакіту [1, т.І, с. 52];  Ліецца вады блакіт [1, т.І, с. 125].  

Як сведчыць даследаваны матэрыял, колеракод  “чырвоны”  ў колькасных ад-
носінах прадстаўлены менш, аднак вылучаецца  багатай разнастайнасцю колераэлемен-
таў, што яго абазначаюць, напрыклад:  Пад рукой крывянеюць суніцы [1, т.І, с. 66]; Калі 
над Вушачай / лятуць журавы / І поўня спакойна барвее [1, т.ІІІ, с. 66]; І на яе лісток 
чырвонацыбы / Апаў, як той падлетак на буслянку [1, т.І, с.96].  

Шырока прадстаўлена ў барадулінскіай паэзіі колеравая метафара: Я – самот-
ная. / Крывянее чорны туман [1, т. ІІІ, с. 59]; Счырванее золак ад абраз [1, т.ІІ, с. 279]; 
Пачырванеў ад сораму / Агонь наіўна-голы  [1, т. І, с. 396]. Для Р. Барадуліна, якога  
некаторыя літаратары трапна называюць “каралём метафары”, гэты мастацкі сродак 
мае асаблівую  важнасць у стварэнні  вобразнасці, перадачы свайго  ўласнага бачання 
свету і патрабуе асобнага даследавання.   

Такім чынам, колерапіс у паэзіі Р.Барадуліна сведчыць не толькі пра паэтычнае 
майстэрства аўтара, яго талент і  незвычайнае багацце мовы, але і  ўтрымлівае глыбокі 
этнакультурны змест, бо дае  нам звесткі пра  традыцыі і святы, светаўспрыманне і па-
чуццёвыя  асацыяцыі, прыродна-кліматычныя ўмовы пражывання беларусаў. 
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ФРАЗЕАЛАГІЗМЫ З КАМПАНЕНТАМІ АВЕЧКА, БАРАН, ЯГНЯ 

Ў БЕЛАРУСКАЙ, РУСКАЙ І АНГЛІЙСКАЙ МОВАХ:  
ПАРАЎНАЛЬНА-СУПАСТАЎЛЯЛЬНЫ АНАЛІЗ 

 
Фразеалогія любой мовы з’яўляецца важнай крыніцай звестак пра пазнанне, 

склад думак і культурны вопыт народа, менавіта таму асаблівай актуальнасцю вызна-
чаюцца супастаўляльныя даследаванні ў галіне фразеалогіі, вынікі якіх дазваляюць вы-
явіць універсальныя і спецыфічныя моўныя адлюстраванні духоўнага свету розных 
народаў.  

Правядзём параўнанне і супастаўленне фразеалагічных адзінак (далей – ФА) бе-
ларускай, рускай і англійскай моў з кампанентамі авечка, баран (бел.) – овца, овечка, 
баран, агнец (рус.) – ewe / sheep ‘авечка’, ram ‘баран’, mutton ‘авечка / баран’, lamb ‘яг-
ня’ (англ.) з мэтай выяўлення агульнага і адметнага ў іх семантыцы, устанаўлення між-
моўных адпаведнікаў, культурных катэгорый (стэрэатыпных уяўленняў, сімвалаў, эта-
лонаў і г.д.). 

Колькасць ФА з названымі кампанентамі ў кожнай з трох моў павялічваецца за 
кошт ФА з кампанентам-дэрыватам: бел. – авечы, бараноў, баранчык, рус. – овчья / ове-
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чья, барашек, бараний, англ. –  sheep’s ‘авечы’, lamb’s ‘ягнячы’. У беларускай мове за-
фіксавана 11 ФА, у рускай –12, у англійскай – 21. 

Паводле семантыкі пры параўнальна-супастаўляльным аналізе ФА выдзяляюц-
ца: 1) эквівалентныя ФА і 2) безэквівалентныя ФА. 

Эквівалентныя ФА выяўляюцца ў трох або толькі ў дзвюх мовах. 
Агульным паходжаннем з Бібліі тлумачыцца наяўнасць: поўных эквівалентаў 

(маюць тоесную семантыку, аднолькавую структурна-граматычную арганізацыю і кам-
панентны склад): бел. блудная / заблудная / аблудная авечка ‘чалавек, які збіўся з 
правільнага жыццёвага шляху’ [5] – рус. заблудшая овца/овечка ‘чалавек, які збіўся з 
правільнага жыццёвага шляху’ [8] – англ. a lost sheep (даслоўна: згубленая авечка) ‘ча-
лавек, які збіўся з правільнага шляху’ [2]; бел. воўк у авечай шкуры / скуры ‘каварны, 
крывадушны чалавек’ – рус. волк в овчьей шкуре (волк в овечьей шкуре) ‘чалавек, які 
ўтойвае свае благія дзеянні маскай дабрачыннасці, крывадушнік’; бел. аддзяляць / 
адлучаць авец ад козлішч(-аў) ‘добрае ад дрэннага, карыснае ад шкоднага’ – англ. divide 
/ separate the sheep from the goats (даслоўна: аддзяляць авец ад казлоў) ‘аддзяляць 
шкоднае ад карыснага, дрэннае ад добрага’; частковых эквівалентаў (маюць тоесную 
семантыку, аднолькавую структурна-граматычную арганізацыю і пэўныя разыходжанні 
ў кампанентным складзе (наяўнасць аднаго адрознага лексічнага кампанента падобнай 
паняційнай семантыкі або варыянтных кампанентаў): бел. воўк у авечай шкуры / скуры 
– англ. a wolf in sheep’s clothing (даслоўна: воўк у авечым адзенні) ‘чалавек, які здаецца 
дружалюбным або бяскрыўдным, але на самой справе з’яўляецца ворагам’ [9, с. 1549]; 
рус. волк в овчьей шкуре (волк в овечьей шкуре) – англ. a wolf in sheep’s clothing; бел. 
божая авечка 1) ‘набожны, богабаязны чалавек’; 2) ‘вельмі ціхі, пакорлівы чалавек’ (у 
2 знач.) – рус. агнец божий / послушный кто ‘ўвасабленне лагоднасці, нявіннасці’ (звя-
зана з біблейскім паданнем аб забойстве Аўраамам “ягняці Божага” [1, c. 19]); поўных 
аналагаў (маюць аднолькавую семантыку, падобную структурна-граматычную ар-
ганізацыю, суадносны ў адной лексеме кампанентны склад): бел. божая авечка (у 1 
знач.) – рус. невинный барашек ‘маральна чысты, бязгрэшны чалавек’ –  англ. (as) 
gentle as a lamb (даслоўна: лагодны, як ягня) / (as) mild as a lamb (даслоўна: мяккі, як 
ягня) ‘лагодны, як ягня’.  

Ва ўсіх трох народаў бытуе ўяўленне пра барана / авечку як пра вельмі неразум-
ную жывёлу, якая бессэнсоўна сябе паводзіць, пра што сведчаць поўныя эквіваленты: 
бел. глядзець / уставіцца як баран на новыя вароты ‘нічога не разумеючы, тупа, раз-
гублена’ – рус. как баран на новые ворота ‘неўразумела, разгублена’; поўныя аналагі: 
бел. глядзець / уставіцца як баран на новыя вароты – рус. как баран на воду ‘неўразу-
мела, разгублена (глядзець на каго-небудзь або што-небудзь)’; частковыя аналагі 
(маюць тоесную або блізкую семантыку, розную структурна-граматычную арганіза-
цыю, розны або суадносны ў адной лексеме кампанентны склад): бел. статак бараноў 
‘натоўп, які бяссэнсава пераймаючы свайго важака, слепа ідзе за ім’ – англ. follow smb. 
like sheep (даслоўна: ісці за кім-небудзь як авечкі) ‘слепа ісці за кім-небудзь’; бел. ста-
так бараноў – рус. как стадо баранов ‘бязладным натоўпам, бяссэнсава (ісці, бегчы, 
рухацца і г.д.);  рус. как стадо баранов – англ. follow smb. like sheep; безэквівалентная: 
бел. разбірацца / разумець як / што баран у Бібліі ‘зусім нічога не (разбірацца, разу-
мець)’.  

Старажытнае міфапаэтычнае ўяўленне аб “уздзеянні” нейкай “найвышэйшай 
сілы” на рог барана, у выніку чаго рог закручаны ў тугое кальцо [3, с. 155], магчыма, 
пакладзена ў вобразную аснову поўных эквівалентаў: бел. гнуць у бараноў / казіны рог 
каго (сагнуць / скруціць у бараноў / казіны рог каго) ‘строгасцю, уціскам прымушаць 
пакарыцца, падпарадкавацца’ – рус. гнуть в бараний рог кого (согнуть в бараний рог 
кого) ‘прымушаючы, бязлітасна прыгнятаць, уціскаць каго-небудзь’, скрутить в бара-
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ний рог кого ‘жорсткім уціскам дабіцца пакорлівасці, поўнага падпарадкавання каго-
небудзь, расправіцца з кім-небудзь непакорлівым’. 

Адну крыніцу паходжання – французскі фарс “Адвакат П’ер Патлен” [6, с. 111] 
– маюць поўныя эквіваленты: бел. вернемся да нашых бараноў ‘(вернемся) да ас-
ноўнай тэмы, да прадмета гаворкі’ – англ. return to one’s muttons (даслоўна: вярнуцца да 
бараноў) ‘вярнуцца да тэмы размовы’. 

Безэквівалентныя ФА складаюць менш колькасную групу: па 3 ФА ў беларус-
кай (як авечы хвост ‘вельмі моцна (калаціцца, трэсціся і пад.)’, разбірацца / разумець як 
/ што баран у Бібліі, баранчык божы ‘балотная птушка з голасам, падобным на бляян-
не; бакас’) і рускай (заколоть агнца / тельца ‘наладзіць пагулянку, пачастунак’, не ба-
ран начихал ‘вельмі многа, нямала чаго-небудзь’, барашек в бумажке ‘хабар’) мовах і 
13 ФА ў англійскай (as a sheep among the shearers (даслоўна: як авечка сярод цыруль-
нікаў) ‘абадраны як ліпка’, a sheep among wolves (даслоўна: авечка сярод ваўкоў) ‘пра 
даверлівага чалавека’, a black sheep (даслоўна: чорная авечка) ‘ганьба сям’і, нягоднік’, 
sheep that has no shepherd / sheep without a shepherd (даслоўна: авечка без пастуха) ‘без-
дапаможны, бязладны натоўп’, set the wolf to keep the sheep (даслоўна: паставіць ваўка сце-
рагчы авечак) ‘пусціць казла ў агарод’, like a lamb (даслоўна: як ягня) ‘маўкліва, пакорна’, 
like a lamb/sheep (led) to the slaughter (даслоўна: як ягня / авечка, якую вядуць на забой) ‘як 
авечка, якую вядуць на пагібель’, cast / make sheep’s eyes at smb. (даслоўна: кідаць авечыя 
позіркі на каго-небудзь) ‘глядзець на каго-небудзь закахана, аддана’, one’s ewe lamb 
(даслоўна: ягня авечкі) ‘бясцэнны скарб, адзінае дзіця’, milk the bull/the ram (даслоўна: 
даіць быка / барана) ‘займацца бескарыснай справай, марна старацца’, mutton dressed (up) 
as a lamb (даслоўна: авечка, апранутая як ягня) ‘бабулька, якая маладзіцца’, temper the wind 
to the shorn lamb (даслоўна: стрымліваць вецер для падстрыжанага ягня) ‘палегчыць долю 
бедняка’, in two shakes of a (dead) lamb’s tail (даслоўна: за два ўстрэсванні (дохлага) хваста 
ягняці) ‘у адзін момант, мігам’). 

З пералічаных безэквівалентных ФА беларускай мовы цікавасць выклікае ФА 
баранчык божы. ФА хутчэй за ўсё склалася на аснове падабенства з’яў, праз супас-
таўленне бляяння барана з голасам бакаса. 

З безэквівалентных ФА рускай мовы звяртаюць на сябе ўвагу дзве ФА. ФА ба-
рашек в бумажке ўзнікла ў канцылярскай мове [1, c. 42]. Да ФА біблейскага паходжан-
ня заколоть агнца / тельца ў англійскай мове маецца адпаведнік з кампанентам calf 
‘цяля’: kill the fatted calf (даслоўна: забіць укормленае цяля) ‘сустрэць гасцінна (як 
блуднага сына)’.  

Культуралагічную значнасць маюць некалькі безэквівалентных ФА англійскай 
мовы.  

Крыніцай утварэння ФА temper the wind to the shorn lamb выступае прыказка 
God tempers the wind to the shorn lamb (даслоўна: Бог стрымлівае вецер для падстрыжа-
нага ягня), якую пераклаў з французскай мовы Л. Стэрн у “Сентыментальным пада-
рожжы” [2, c. 323].  

ФА a black sheep з’яўляецца часткай прыказкі there is a black sheep in every flock 
(даслоўна: у кожным статку ёсць чорная авечка). Па старым павер’і, чорная авечка ад-
значана пячаткай д’ябла [2, c. 674].  

Дзве ФА – sheep that has no shepherd / sheep without a shepherd  і one’s ewe lamb – 
маюць біблейскае паходжанне. Адсутнасць гэтых ФА ў беларускай і рускай мовах 
можна растлумачыць “суб’ектыўнай выбіральнасцю” (тэрмін У.Р. Гака [4, с. 57]). 

У рэлігійнай традыцыі авечка / ягня часта выступае як ахвярная жывёла, якая 
маўкліва падпарадкоўваецца лёсу [7, с. 58], што знайшло сваё  ўвасабленне ў ФА like a 
lamb і like a lamb/sheep (led) to the slaughter. 
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Такім чынам, ва ўсіх трох мовах успрыняцце авечкі / барана / ягняці з’яўляецца 
падобным: гэтая жывёла выступае эталонам бессэнсоўных паводзін, лагоднасці і 
маўклівай пакорлівасці. Наяўнасць эквівалентных ФА абумоўлена перш за ўсё агульнай 
культурнай спадчынай, а таксама агульначалавечымі ведамі пра рэаліі, якія ўвайшлі ў 
вобразную аснову ФА. 

Безэквівалентныя ФА сведчаць не толькі пра своеасаблівасць светаўспрымання нось-
бітаў трох моў, але і пра несупадзенне тэхнікі другаснай намінацыі ў розных мовах. Так, 
англійская ФА set the wolf to keep the sheep мае адпаведныя ФА з іншым вобразам у аснове ў 
беларускай (пускаць / пусціць казла ў агарод / у капусту) і рускай (пускать / пустить козла в 
огород) мовах, ФА milk the bull / the ram – у беларускай  (страляць / біць з гарматы / з гар-
мат па вераб’ях, вераб’ям дулі паказваць, круціць вала <за хвост> (у 1 знач.), лічыць варон 
(у 2 знач.) і рускай (считать ворон, считать мух). Такія адрозненні, калі пэўная біблейская 
сітуацыя адлюстравалася ў выглядзе ФА ў адной мове і не замацавалася ў іншых супас-
таўляльных мовах, тлумачацца “суб’ектыўнай выбіральнасцю”. 
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ИНОЯЗЫЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ОЙКОНИМИИ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ 

 
Около 19% территории современной Беларуси (ее  северо-северо-восток) занима-

ет Белорусское Поозерье – уникальный, по сути, в историческом, этнокультурном и 
лингвистическом планах регион. Расположенное на пересечении нескольких националь-
ных культур, языков и религиозных традиций, Поозерье имеет своеобразную ойконими-
ческую систему, одной из отличительных черт которой является сочетание белорусских 
корней и аффиксов с заимствованными из других языков элементами. Их выявление дает 
возможность уточнить этимологию ойконимов, существенно пополнить знания об исто-
рии и этнографии региона, имеющего границы с двумя балтийскими странами и Россией.  
Следует учесть и тот факт, что исторически Белорусское Поозерье входило в состав дру-
гих государств: Польши и Российской империи (позднее, соответственно, Советского 
Союза). Последнее обстоятельство вынуждает особенно осторожно и дифференцирован-
но подходить к анализу иноязычных элементов в ойконимии региона. В целях получения 
максимально объективных результатов следует разграничивать естественные заимство-
вания и искусственно привнесенные иноязычные элементы.  

Как  известно, некоторые белорусские географические названия до сих пор 
несут на себе следы искусственной полонизации и русификации. C 1696 года, когда  
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польский сейм окончательно запретил выпуск книг и преподавание на белорусском 
языке, названия белорусских поселений, как отмечает  В.П. Лемтюгова, “запісваліся 
толькі графічнымі сродкамі польскай мовы ў характэрнай для яе фанетычнай і грама-
тычнай формах. У такім выглядзе большасць з іх трапіла ў афіцыйныя дакументы, на 
карты, выцесніўшы з пісьмовай і картаграфічнай практыкі нашы спрадвечныя правіль-
ныя формы. У выніку склаліся дзве разнавіднасці беларускай нацыянальнай тапаніміі – 
афіцыйная (паланізаваная) і вусна-моўная (традыцыйная)” [1, с. 2].  

После разделов Речи Посполитой официальная ойконимия региона, как ни пара-
доксально, продолжает испытывать польское влияние. Проблема в том, что русские 
картографы часто воспроизводили полонизированный вариант белорусских топонимов. 
З.В. Рубцова, анализируя проблемы варьирования и нормы в белорусской и русской 
топонимии, пишет: “Не без основания можно полагать, что без исторически сложивше-
гося посредничества польского языка русская карта белорусской территории была бы 
более «инкрустирована» белорусизмами, а не читалась как прямое продолжение рус-
ской карты” [2, с. 9 – 10]. Следы полонизации до сих пор обнаруживаются в ряде 
названий: Бржэзова (деревня в Лиозненском районе) Гурка, Дамбравова и Дамброўскія 
(Браславский р-н), Гуркі (Щарковщинский), Крулеўшчызна (Докшицкий), Туржэц (По-
лоцкий) и др. Обращает на себя внимание, что большинство населенных пунктов с по-
лонизированными названиями долгое время (до 1939 года) входили в состав Польши. 
Результат латинской транслитерации, вызванной влиянием польского языка, можно ви-
деть, в частности, в ойкониме Міёры, представляющем официальную и уже достаточно 
укоренившуюся форму традиционного названия районного центра Мёры. На искус-
ственность последней формы явно указывают смежные названия, например лимноним 
Мёрскае возера. Показательно, что в речи старожилов используется вариант Мёры, а 
результаты опроса школьников и студентов свидетельствуют о предпочтении молоде-
жью официального варианта.  

Появление искусственных русизмов в ойконимии Беларуси, как правило, относится 
к советской эпохе, на которую приходится две волны переименований: одна датируется 
тридцатыми годами прошлого века, вторая – шестидесятыми. Именно в шестидесятые го-
ды топонимическая система региона «обогатилась» русскими вкраплениями. Приведем 
ряд примеров с указанием даты появления ойконимов: рабочий пос. Акцябарскi (1967, 
Чашникский р-н), Васточная (до 1964 – Цуцкі, Поставский р-н), Каўровая (до 1964 – 
Дзяругі, Дубровенский р-н), Лучазарная (дл 1964 – Серакаротня, Сенненский р-н), Радуга 
(до 1964 – Паздзюткi), Рассвет (до 1964 – Чартоўшчына, Сенненский р-н), Рошча (до 
1964 – Гнілякі, Глубокский р-н), Рошчына (до 1964 – Звягі, Сенненский р-н) и т.д. Прибли-
зительно в тот же период возникают новообразования типа Васток, Іменіе, а также ныне 
утраченные Барба, Новы Пахар, Рошчыца, Уютны.  

Разумеется, значительно бо́льший интерес представляют естественные иноязыч-
ные элементы, отразившиеся в ойконимии Белорусского Поозерья. Таковые обнаружи-
ваются как на уровне топонимических основ, так и в специфике формантов.  
М.Я. Гринблат утверждает, что “ў назвах населеных пунктаў паўночнага захаду Бела-
русі зафіксавана каля пяцідзесяці бясспрэчна літоўскіх фармантаў, у многіх выпадках 
набыўшых, натуральна, аславяненыя формы (-ішкі замест -ішкес, -ішкяй; -яны замест -
ёны; -яты замест -ёчай і г.д.)”. Нам важно отметить факт, что основным местом кон-
центрации географических названий с балтийскими формантами является территория 
рассматриваемого региона, а наиболее активным из указанных топонимических суф-
фиксов  –  формант  -ішкі, -ышкі, занимающий седьмую позицию по количеству обра-
зованных с его участием ойконимов. Территориально они концентрируются, в основ-
ном, на северо-западе региона, особенно в Браславском районе Витебской области: из 
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699 входящих в его состав населенных пунктов 114 (16,3%) имеют названия, оформ-
ленные этим суффиксом.  

Показателем активности форманта, естественно, служит не только количествен-
ный фактор, но и разнообразие оформляемых им основ. На территории двух пригра-
ничных с Литвой районах Витебщины (Браславском и Поставском) сохранился 151 
населенный пункт с названиями на -ішкі, -ышкі, причем в этих ойконимах  насчитыва-
ется около 120-и неповторяющихся основ (основы, восходящие к одному и тому же они-
му или апеллятиву, мы рассматривали как одинаковые, повторяющиеся). Среди данной 
группы в сравнении с другими типами ойконимов относительно невелик процент назва-
ний, образованных от христианских канонических имен и их разговорных форм 
(Адамішкі, Адымянішкі, Апанасішкі, Барбарышкі, Васількішкі, Емяльянішкі, Міхалішкі, 
Петрышкі и т.д.), но при этом очевидно, что эти антропонимы относятся к числу имен, 
либо общих для католиков и православных (Адамішкі ← Адам, Васількішкі ← Васіль), 
либо являются непосредственно католическими (Барбарышкі ← Барбара, Бартэлішкі ← 
Барталамей, Марцінішкі ← Марцін, Тумашышкі ← Тамаш). Ойконимы, содержащие в 
основе православные имена, единичны: Апанасішкі ← Афанасій, Кузьмішкі ← Кузьма. 

Если балтийские или польские топонимические суффиксы нередко представля-
ют собой достаточно видимый компонент ойконимии, то выявить на формантном 
уровне влияние близкородственного языка вряд ли возможно: система используемых в 
географических названиях суффиксов сложилась в общевосточнославянскую эпоху и 
потому характеризуется значительным сходством или тождеством. Большинство ис-
пользуемых в ойконимии морфем пришло из области апеллятивного словообразования, 
которое имеет еще более древние традиции. Единственное, что в этом плане поддается 
анализу, – это продуктивность тех или иных формантов. Как известно, характерной 
чертой белорусской топонимии является относительно большое число названий на -
ічы, -ычы. На территории Белорусского Поозерья данный тип занимает пятую по про-
дуктивности позицию. На первом месте, как и во многих российских регионах, нахо-
дятся топонимы с суффиксом -ова, -ёва, -ева, -ава. Но если в среднем по Витебской об-
ласти на долю таких ойконимов приходится 15,36% от общего числа простых названий, 
то в смежной Смоленской области России – уже более 20%. 

Обратимся к иноязычным основам, вошедшим в региональную ойконимию. 
Бо́льшая их часть пришла через посредство других разрядов имен собственных: гидро-
нимов и антропонимов. Богатый водными объектами регион (только количество озер 
здесь превышает цифру в 2000 единиц) обладает уникальными потамонимами и лим-
нонимами. Названия водных объектов, как правило, являются более древними в срав-
нении с названиями поселений и, соответственно, первичными в деривационном отно-
шении. Через гидронимию в названия населенных пунктов проникли финно-угорские, 
балтийские и некоторые другие элементы. Они описаны в ряде трудов по гидронимии, 
в частности в широко известной работе В.Н. Топорова и О.Н. Трубачева [4] и регио-
нальных исследованиях [5; 6].  

В диссертационном исследовании Л.Н. Григорьевой [5] приводится солидный 
список ойконимов, корни которых, по мнению автора, следует искать в литовском и 
реже латышском языках: Бальбінава (лит. balbёti «разговаривать»), Біцялёва (лит. bitele 
«пчелка»), Воснава (лит. uosis «ясень»), Гірнава (лит. girnos «жернова»), Інава (лит. ди-
ал. iena, yna «оглобля») и ряд других. 

Однозначно русские основы, по нашим наблюдениям, встречаются в ойконимах 
региона крайне редко. Так, на территории Витебского района, граничащего с Россией, 
есть два населенных пункта с названиями, восходящими к русской лексеме кузнец (бел. 
каваль):  Кузнецово и Кузнецовка. Вообще на сегодня в Беларуси сохранилось 94 насе-
ленных пункта, названия которых указывают на данную профессию, и абсолютное 
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большинство из них (92, или 98%) образованы от белорусского слова. В том же Витеб-
ском районе есть ойконимы Кавалёва (2 нас. пункта) и Кавалькi.   

Очевидно, не без посредства русского языка появились названия  Ільічоўка (до 1964 – 
Старабабылле, Витебский р-н), Ульянаўка (до 1964 – Аўгустберг, Сенненский р-н), Улья-
навічы (Бешенковичский и Чашникский р-ны). Последние ойконимы по внешней форме не 
отличаются от структурно похожих названий, но семантически восходят не к белорусским 
антропонимам, а указывают на отчество и настоящую фамилию В.И. Ленина. 
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ГЛАГОЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ СУГГЕСТИВНОГО РЕЧЕВОГО АКТА  
В БЕЛОРУССКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Одним из центральных понятий лингвистической прагматики является «речевой 

акт» – произнесение говорящим высказывания, адресованного слушающему при опре-
деленных обстоятельствах и с конкретной целью. В процессе речевого акта говорящий 
(субъект высказывания, адресант) оказывает влияние на слушающего (реципиента, ад-
ресата) с целью воздействия на его поступки, мысли, воззрения, психическое состоя-
ние, побуждает к совершению неких действий и т.п. 

Сформулировав понятие речевого акта, Дж. Остин выделил в нем три  уровня: 
1) локутивный – собственно говорение чего-либо; включает фонетический акт 

(произнесение определенных звуков), фатический акт (произнесение последовательно-
сти слов на понятном слушателю языке и объединение этих слов в предложения в соот-
ветствии с грамматикой  данного языка) и ретический акт (наделение высказывания 
смыслом, соотнесение с конкретным референтом); 

2) иллокутивный – говорение, характеризующееся целенаправленностью и кон-
венциональностью; 

3) перлокутивный – достижение в процессе говорения определенных результа-
тов, изменений в сознании собеседника (причем полученный результат речевого дей-
ствия может соответствовать или не соответствовать целевой установке говорящего).  

Вслед за Дж. Серлем традиционно выделяют пять основных видов речевых актов: 
репрезентативы, директивы, комиссивы, экспрессивы и декларации (у Дж. Остина – экзер-
ситивы и вердиктивы) [6]. В современном языкознании существуют и другие классифика-
ции, включающие, кроме названных, иные типы иллокутивных актов [1; 3; 4; 5 и др.]. 
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Директивные речевые акты представляют собой акты побуждения адресата речи 
к действию и – шире – влияния на «положение дел» и подразделяются на три прагма-
тических типа: прескриптивные, реквестивные и суггестивные [2, с. 20]. К суггестив-
ным директивным речевым актам относятся совет, предложение и предупреждение 
(Дж. Остин рассматривал совет в группе экзерситивов). Приоритетная позиция в сугге-
стивном речевом акте принадлежит говорящему как обладающему определенным (бо-
лее высоким или более значимым) социальным статусом. Адресант уверен, что дей-
ствует в интересах собеседника, и потому считает себя вправе влиять на его мысли и 
поступки. Однако адресат в суггестивном речевом акте не пассивен, т.к. именно он 
определяет уровень «обязательности» осуществления соответствующего действия и 
принимает решение о его выполнении / невыполнении. 

В белорусском и русском языках в рамках лексико-семантической группы гла-
голов речи особое место занимают лексемы, непосредственно выражающие иллокутив-
ную функцию высказывания – перформативные глаголы речи (глаголы-действия, гла-
голы-поступки). Иными словами, такие глаголы содержат в своей семантической 
структуре компонент, указывающий на цель говорения и условия реализации речевого 
действия: обещать, угрожать, поздравлять, объявлять и т.д. Перформативными яв-
ляются почти все глагольные лексемы, маркирующие суггестивный речевой акт. 

Совет – прагматический вариант суггестивного директивного речевого акта, при 
котором субъект речи побуждает собеседника к рациональному, по его мнению, для адре-
сата действию (адресат, в свою очередь, волен не выполнять рекомендации адресанта).  

Глаголы речи со значением «побуждение в форме совета» (глаголы-адвизивы) в 
белорусском и русском языках могут рассматриваться как прагматические эквиваленты 
с функциональной и семантической точки зрения.  

Доминантами синонимического ряда со значением  «побуждение  в форме  сове-
та» в белорусском и русском языках являются  глаголы  раiць – радзiць / советовать. 
Компоненты ряда не содержат значения императивности в чистом виде;  их  семантику  
можно  классифицировать как императивно-экспрессивную. С этой точки зрения выде-
ляется  синонимический  ряд глаголов речи с позитивной императивностью и ряд гла-
голов с негативной императивностью. 

Позитивная императивность свойственна глаголам раiць – радзiць / советовать – 
рекомендовать и глагольной перифразе даваць параду / давать совет. Они идентифици-
руются значением «давать наставление,  указание,  предложить, как поступить». Кон-
кретность действия (поступка) заключает в себе объектный инфинитив: Урач параiў мне 
змянiць клiмат. / Врач посоветовал мне сменить климат. Эти же  глаголы  в  сочетании  
с отрицательной частицей не / не приобретают оттенок предостережения: Урач не рэка-
мендаваў мне гэту працэдуру. / Врач не рекомендовал мне эту процедуру. Оба глагола 
имеют возвратную форму: раiцца – радзiцца – рэкамендавацца / советоваться – реко-
мендоваться. Однако в этом случае они не обладают семантикой побуждения. 

Глаголов-адвизивов с негативной семантикой в белорусском и русском языках 
значительно больше. Все они объединяются значением «склонять уговорами к какому-
либо поступку (предосудительному,  неблаговидному,  недозволенному)». Такие глаго-
лы обозначают действие, призванное воздействовать на ход мыслей реципиента или на 
характер его чувств. Образование глаголов с негативной семантикой – довольно актив-
ный процесс. Большинство лексем имеет разговорную окраску: падгаворваць – падбух-
торваць  –  падвучваць – падбiваць  –  падахвочваць – пад’юджваць – нацкоўваць / под-
говаривать – подстрекать – подучивать – подбивать – подзадоривать – подзуживать 
– подначивать – натравливать – науськивать. Данный синонимический ряд имеет 
сходство в морфологическом оформлении: в него входят приставочные   глаголы. 
Наиболее продуктивна приставка пад- / под-, несколько реже встречается на- / на-. 
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Глаголы речи, маркирующие суггестивный акт предложения  (глаголы-
пропозивы), идентифицируются значением «предлагать  кому-либо  сделать  что-либо»: 
прапаноўваць – запрашаць – прасiць – выклiкаць – вызываць / предлагать – просить – 
приглашать – звать – вызывать.  При этом действие, к которому побуждается адресат, 
часто связано с передвижением в пространстве, а речевой глагол требует наличия ин-
финитива со значением передвижения: Мяне прасiлi  прыйсцi  на  сход. / Меня просили 
прийти на собрание. 

Русский глагол звать обладает разветвленной системой значений.  Кроме  обо-
значенной выше, звать имеет еще одну императивную сему – «побуждать посредством 
речи (или жестов, мимики) к осуществлению движения или к его прекращению». В бе-
лорусском языке аналогичное значение идентифицирует глагол гукаць. В этом случае 
образуется синонимический ряд падзываць – склiкаць – ззываць – аклiкаць / подзывать 
– сзывать (созывать) – скликать – окликать.  Действие глаголов падзываць / подзы-
вать и аклiкаць / окликать может быть направлено как на одно  лицо, так и на ряд лиц. 
Глаголы ззываць –  склiкаць / сзывать (созывать) – скликать имеют значение «звать 
многих»: ззываць сяброў на свята / сзывать друзей на праздник. Подобные лексемы 
составляют периферию группы суггестивов. 

Сравнение суггестивных речевых актов совета и предложения показывает, что 
их действенность напрямую зависит от статуса коммуникантов: при более низком ста-
тусе говорящего по отношению к собеседнику результативность речевого акта совета 
будет невысокой (или сведена к нулю), а речевой акт предложения может быть эффек-
тивен. Глаголы, оформляющие речевые акты совета и предложения, в большинстве яв-
ляются перформативно слабыми, они лишь  маркируют намерение говорящего (зача-
стую выраженное инфинитивом), а действия, обозначенные ими, не влекут за собой по-
следствий в рамках данной коммуникативной ситуации. 

В суггестивном речевом акте предупреждения, как и в речевом акте совета, ад-
ресант занимает ведущую позицию. Однако в данном случае говорящий действует в 
интересах собеседника, предостерегая того от возможных последствий (негативных в 
подавляющем большинстве случаев) невыполнения соответствующего действия. Но и в 
этой ситуации решение о выполнении действия остается за адресатом. 

Глаголы речи с семантикой побуждения в форме  предупреждения близки по 
значению к составляющим синонимического ряда с доминирующим словом раiць – 
радзiць / советовать. Значение  «побудить не делать чего-либо» свойственно перфор-
мативным глаголам-синонимам папярэдзiць – перасцерагчы / предупредить – предо-
стеречь. Базовая лексема папярэдзiць / предупредить имеет еще одно речевое значение 
– «заранее поставить в известность о чем-либо». В этом случае папярэдзiць / предупре-
дить синонимичен глаголам паведамiць / уведомить – осведомить и не маркирует ди-
рективный речевой акт. С глаголом перасцерагчы / предостеречь их объединяет нали-
чие в семантической структуре  значения  упреждения по отношению к действию,  ко-
торое может совершить собеседник. Такая же семантика свойственна русским лексе-
мам предуведомить и предварить (обе – устар., кн.), что объясняется наличием в мор-
фемной структуре глаголов приставки пред- (предо-), имеющей значение заблаговре-
менности действия: Меня предуведомили  о необходимости  встретить делегацию. Все 
компоненты синонимического ряда с  доминантой  папярэдзiць / предупредить (кроме 
самой доминанты и перасцерагчы / предостеречь) стилистически маркированы, поэто-
му их употребление в речи ограничено.  

Степень императивности в суггестивных речевых актах может быть разной – от 
близкой к нулю до достаточно высокой, что зависит от целеустановки говорящего и  
уровня  его отношений с собеседником. 

 



31 

Литература 
1. Арутюнова, Н.Д. Речевой акт / Н.Д. Арутюнова // Лингвистический  энциклопедический сло-

варь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 412 – 414. 
2. Беляева, Е.И. Модальность и неграмматические аспекты директивных речевых актов в совре-

менном английском языке/Е.И. Беляева. – Воронеж, 1988. – 120 с. 
3. Богданов, В.В. Классификация речевых актов / В.В. Богданов // Личностные аспекты языково-

го общения: Межвуз. сб. науч. тр. – Калинин: Изд-во Калининск. ун-та, 1989. – С. 25 – 37. 
4. Добрушина, Е.Р. Способы выражения верификации в современной русской диалогической ре-

чи / Е.Р. Добрушина // Синтаксис. Изучение  и  преподавание.  Сборник  работ учеников В.А. Белошап-
ковой. – М.: Диалог. – МГУ, 1997. – С. 196–210. 

5. Падучева, Е.В. Семантические исследования / Е.В. Падучева. – М.: Шк. Языки  русской куль-
туры, 1996. – 464 с. 

6. Серль, Дж. Классификация иллокутивных актов / Дж. Серль // Новое в зарубежной лингвисти-
ке (Теория речевых актов). – М., 1986. – С. 170 – 195. 

7. Сусов, И.П. Прагматическая структура высказывания / И.П. Сусов // Языковое общение и его 
единицы: Межвузовский сборник научных трудов. – Калинин: КГУ, 1986. – С. 4 – 18. 
 
Т.А. Грачыха (Віцебск) 
 

НАМІНАЦЫІ ІХТЫЯФАЎНЫ БЕЛАРУСКІХ ГАВОРАК 
НА ІНШАСЛАВЯНСКІМ ФОНЕ 

 
Намінацыі іхтыяфаўны ўваходзяць у склад заалагічнай лексікі, складаюць ста-

ражытны пласт слоўнікавага складу беларускай мовы. Народныя гаворкі ў абазначэнні 
відаў фаўны рыб вызначаюцца шырокай полінайменнасцю, ім вядомы як навуковыя 
намінацыі, так і шматлікія дыялектныя іхтыялагічныя адпаведнікі. У беларускіх гавор-
ках назвы найбольш значных відаў рыб супадаюць з вядомымі беларускімі найменнямі 
агульнаславянскага паходжання, напрыклад, язь, карась, лінь, плотка, акунь і інш. Ад-
нак узаемадзеянне гаворак паміж сабой і з літаратурнай мовай, запазычванне з суседніх 
гаворак і моў прыводзяць да ўзнікнення лексічных пранікненняў на тэрыторыю Бела-
русі. Напрыклад, рускамоўны ўплыў назіраецца ў намінацыях налім, быстранка, пад-
каменшчык, уплыў польскай мовы адзначаецца ў словах стронга, мянтуз, сялява, вэн-
гош і інш. У назвах рыб прасочваюцца старажытныя славянскія сувязі, на што ўка-
зваюць іхтыялагічныя адпаведнікі ў беларускай мове, яе гаворках і ў іншых славянскіх 
мовах. Звернемся да разгляду беларуска-іншаславянскіх намінацый некаторых 
прадстаўнікоў фаўны рыб. 

Усім вядомы такі від іхтыяфаўны, як шчупа́к (рус. щука). Паводле дыялекта-
лагічных даследаванняў самай пашыранай на Беларусі з’яўляецца назва шчупа́к, 
асабліва ў заходняй яе частцы. Рускі адпаведнік шчу́ка таксама агульнавядомы, але пе-
раважна ва ўсходняй зоне, можа выкарыстоўвацца для абазначэння самкі [6, с. 78 – 79; 
10, с. 320]. Параўнайце польскія адпаведнікі szczupak, szczubeł, szczuka [16, c. 9 – 10]. 
Назва шчупа́к лічыцца агульнапрынятай у польскай мове, сустракаецца на Украіне і на 
Смаленшчыне [10, c. 97]. Паводле В.Ц. Каламіец, найменне шчу́ка вядомае ва ўсіх сла-
вянскіх мовах [8, c. 94]. 

Адзінкавыя назвы апралёўка, марцо́ўка, дадзеныя шчупаку ў залежнасці ад часу 
нерасту, адзначаны ў Полацкім, Глыбоцкім раёнах [3, c. 23; 6, с. 79]. Адпаведнікі 
ма́ртовка, апре́лька выяўлены ва Украінскім Палессі [4, c. 8]. Намінацыі жвіго́лка 
(жыго́лка) адзначаны ў Пастаўскім раёне [3, c. 23], жаго́ўка (жа́гаўка) ‘навялікі шчу-
пак’ – на Гомельшчыне [6, c. 79]; параўн. ўкраінскае палескае жаго́вка ‘малады шчу-
пак’ [4, c. 8].   

Такія найменні, як шчуро́нак, шчура́та ‘памянш. да шчупака’, засведчаны ў 
Верхнядзвінскім і Глыбоцкім раёнах [3, c. 23]. На Смаленшчыне адзначана назва 
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щукренокъ [5, c. 1012], у рускіх разанскіх гаворках – щуро́к, щурёнок, щуро́чек – ‘малёк 
шчупака’ [18, c. 608]. 

Беларускія навуковыя намінацыі мянт́уз (мянёк) маюць у рускай мове адпа-
веднік нали́м. У “Лексічным атласе беларускіх народных гаворак” рускамоўная лексема 
налім не засведчана [10, к. 321]. Аднак яна адзначана ў “Слоўніку гаворак паўночна-
заходняй Беларусі і яе пагранічча”, а таксама на Мсціслаўшчыне [6, c. 74]. Паводле 
нашых матэрыялаў, асаблівасцю гаворак Паазер’я з’яўляецца макраарэал наймення 
налім, распаўсюджанага пад уплывам рускай мовы паўсюдна, за выключэннем паўднё-
ва-заходніх раёнаў [3, c. 17 – 18]. 

У беларускіх гаворках найбольш пашыранымі з’яўляюцца навуковыя намінацыі 
мянту́з, мянёк. Назва мянту́з з яе шматлікімі дыялектнымі адрозненнямі мінту́с, 
мынту́з, менту́з, манту́с, мату́з, мяту́з і інш. з’яўляецца агульнавядомай на Беларусі, 
пераважае на захадзе Гродзеншчыны, у паўночна-заходняй зоне, на ўсходзе Віцебшчы-
ны і Магілёўшчыны [6, с. 73; 10, к. 321; 3, с. 17 – 18]. Назва мянту́з і яе відазмяненні 
характэрны для беларускай і польскай моў, параўнайце польскае mięntus, muentuz, 
mentuss, mietuz [16, с. 18; 9, с. 218]. У лексікаграфічных крыніцах адзначаецца 
ўкраінскае дыялектнае ме́нтуз, ме́нтус, менту́с, рускае дыялектнае ма́нтус, на Сма-
леншчыне і Браншчыне – ме́нтух [9, с. 216-218; 5, с. 408; 7, с. 146]. Даследчыкі адзна-
чаюць, што корань men- шырока распаўсюджаны як у славянскіх, так і неславянскіх 
еўрапейскіх мовах. Гэта дазваляе сцвярджаць, што гэты корань індаеўрапейскага па-
ходжання [7, c. 149], магчыма, з’яўляецца праславянскім прафінскамоўным запазычан-
нем: мардоўскае теп ‘мянтуз’, фінскае топпі ‘сом’ [12, c. 108]. У беларускіх гаворках 
найменне мень пераважае ў паўднёва-ўсходняй зоне, наменклатурная назва мянёк – у 
цэнтральнай зоне і паўднёвым рэгіёне [10, к. 321; 6, с. 73-74]. Параўнайце іхтыялагіч-
ныя адпаведнікі: украінскае минь, миньо́к, мень [13, с. 335; 14, с. 125], смаленскае ме-
нушо́к, мень [5, c. 408], пскоўскае ме́ныш [15, c. 114], бранскае менек, мень, мен, мины 
[7, c. 146].  

Беларускай наменклатурнай назве жэ́рах адпавядае рускі номен же́рех. Дадзе-
ная намінацыя пашырана не па ўсёй Беларусі, адзначана ў Гомельскім рэгіёне і на 
поўначы Беларусі ў басейне Заходняй Дзвіны, мае фанетычныя варыянты жэ́ріх, жэре́к 
(Гарадоцкі раён), шэ́рах (Докшыцкі раён) [6, с. 70; 3, с. 13 – 14]. Як паўночнабеларускія 
адзначаны намінацыі жереспер, жересть, живостер, жересель, як заходнебеларускія 
– шереспер, белоспер, делеспер [3, с. 14 – 15; 19, с. 167, 172-173].       Даследчыкі адзна-
чаюць вядомыя на Беларусі і Смаленшчыне такія найменні, як шэраспер, жэрасель  [6, 
c. 70]. Пашырэнне на поўначы Беларусі найменняў, роднасных назве жэрах, тлу-
мачыцца ўплывам рускіх гаворак. Параўнайце рускія дыялектныя намінацыі: шереспёр, 
шерешпёр, шерех, якія, на думку этымолагаў, паходзяць ад рускага слова шересперить-
ся ‘топорщиться’, а рускае найменне же́рех, дыялектнае жерёха, че́рех ад рускага 
жор ‘клёў рыбы, апетыт’ [20, т. 3, c. 275]. Этымолагі лічаць, што намінацыя жэ́распер 
уяўляе кантамінацыю найменняў жэ́рах і распе́р. Параўнайце польскае rozpiór, бал-
гарскае распер [9, c. 137; 20, т. 3,  с. 245], верхнядзвінскае распёр [17, c. 4]. 

Беларускай наменклатурнай назве пячку́р адпавядае рускі номен песка́рь. 
Дадзены прадстаўнік рыб трымаецца пясчанага дна, што і паўплывала на ўтварэнне 
намінацыі. Паводле В.Ц. Каламіец, назва пячку́р узыходзіць да праславянскай асновы 
pĕsъкъ [8, c. 42]. На думку іншых этымолагаў, дадзеная намінацыя ўзнікла ў выніку 
спалучэння рускай назвы пескарь з польскай – piaszczurka [12, c. 115 – 116]. Найменне 
пяска́р і яго фанетычныя адрозненні піска́р, піска́рь пашыраны ў гаворках Віцебшчыны 
[3, c. 19 – 20]. Паводле дыялекталагічных крыніц, намінацыі пячку́р, пяшку́р, пяску́р, 
пяска́р агульнавядомыя на тэрыторыі Беларусі [6, c. 75]. Лексічныя адпаведнікі адзна-
чаны ў суседніх славянскіх мовах: украінскае літаратурнае піска́р [13 c. 453], 
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украінскае палескае песка́р [14, c. 158], беластоцкае piskur, piskor,piskar, piskun ‘пячкур’ 
і ‘ўюн’ [1, c. 77]. 

Беларуска-іншаславянскія паралелі ў абазначэнні дадзенага прадстаўніка 
іхтыяфаўны можна прасачыць і на прыкладзе намінацыі келб, найбольш пашыранай у 
гаворках Гродзеншчыны і ў паўночна-заходняй дыялектнай зоне [6, c. 75]. Параўнайце: 
польскае kiełb [17, т. 2, c. 2], рускае дыялектнае колб, колба, колбень, украінскае 
дыялектнае колбень, коба, кобл, коблик, кобель, кобль, ковбеняк, ковблик, колб [11, c. 
10]. На думку В.У. Мартынава, беларускае келб і літоўскае kelbas запазычаны з поль-
скага kielb, якое ўзыходзіць да праславянскага *kъlbъ [2. c. 95]. Аднак А.С. Герд лічыць 
назву келб запазычаннем з літоўскай мовы [12, c. 10 – 12]. 

Асаблівасцю іхтыяфаўны Паазер’я з’яўляецца вуго́р (рус. у́горь). У беларускіх 
гаворках бытуюць шматлікія варыянты для абазначэння вугра: уго́р, ву́гар, вугр, угр, 
у́гар, вуго́рач, уго́рыч і інш. [6, c. 68, 3, с. 10-11]. Сярод фанетычных відазмяненняў вы-
лучаюцца паралелі польскага паходжання з насавымі галоснымі: ванго́р, анго́р,  вынго́р, 
ванго́ш, вэ́нгош, вэ́нгар, вэ́нгер. Яны адзначаны ў паўночна-заходняй зоне і ў заходне-
палескіх гаворках [6, c. 68], параўнайце польскае węgorz, węgor [16, c. 16], прасла-
вянскае *ągórь [20, т. 2, с. 209]. 

Моўны аналіз беларускіх найменняў іхтыяфаўны на іншаславянскім фоне выявіў 
іх багацце і разнастайнасць. На лексічны склад назваў рыб уплываюць дыялектныя ад-
розненні гаворак, этнаграфічны склад насельніцтва, суседнія гаворкі і мовы. 
Іхтыялагічныя намінацыі ў беларускай мове і яе гаворках захавалі старажытныя формы 
і выяўляюць міжмоўныя беларуска-іншаславянскія сувязі.  

 
Літаратура 

1. Atlas Gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny / pod red. I. Maryniakowej / In-t Slawistyki. – 
Warszawa: Wyd-wo PAN, 1995. – T. V: Leksyka 1. – 272 s. 

2. Беларуска-польскія ізалексы. (Матэрыялы для абмеркавання): зб. / АН БССР; рэд.-выд. Савет; 
Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа. – Мінск, 1975. – 164 с. 

3. Грачыха, Т.А. Дыялектны тэматычны слоўнік іхтыя- і герпетафаўны Беларускага    Паазер’я    
/   Т.А.  Грачыха.   –  Віцебск:    Выд-ва    УА   “ВДУ   імя П.М. Машэрава”, 2006. – 31 с. 

4. Дейниченко, Н.П. Зоологическая лексика в восточно-полесском говоре украинского языка: ав-
тореф. ...  дис. канд. филол. наук: 10.02.02 / Н.П.Дейниченко; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1985. – 22 с. 

5. Добровольский, В.Н. Смоленский областной словарь / В.Н. Добровольский. – Смоленск, 1914. 
– 1022 с. 

6. Жывёльны свет: Тэматычны слоўнік / склад. В.Дз. Астрэйка і інш.; рэд. Л.П.Кунцэвіч, А.А. 
Крывіцкі. – Мінск, 1999. – 239 с. 

7. Зельцер, В.И. Из лексических связей брянских говоров. (На материале речной и рыболовецкой 
лексики) / В.И. Зельцер // Брянские говоры. Материалы и исследования по диалектологии: Уч. зап./ Ле-
нингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Л., 1968. – Т. 325.  – С. 145-155. 

8. Коломиец, В.Т. Происхождение общеславянских названий рыб: К ІХ Междунар. съезду слави-
стов / В.Т. Коломиец. – Киев:  Наук. думка, 1983. – 159 с. 

9. Линдберг, Г.У. Словарь названий пресноводных рыб на языках народов СССР и европейских 
стран / Г.У. Линдберг, А.С. Герд. – Л.: Наука, 1972. – 368 с. 

10. Лексічны атлас беларускіх народных гаворак: у 5 т. – Мінск: Фонд фундаментальных дасле-
даванняў РБ, 1993-1998. – Т. 1:  Раслінны і жывёльны свет / Г.У. Арашонкава, М.В. Бірыла, А.П. Груцо [і 
інш.]; рэд. М.В. Бірыла, Ю.Ф. Мацкевіч. – 1993. – 160 с., 368 карт. 

11. Лексічныя балтызмы ў беларускай мове. (Матэрыялы для абмеркавання) : зб. / АН БССР; 
рэд.-выд. Савет; Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа. – Мінск, 1969. – 58 с. 

12. Лексічныя ландшафты Беларусі: Жывёльны свет. – Мінск: Навука і тэхніка, 1995. – 255 с. 
13. Лемцюгова, В.П. Украінска-беларускі слоўнік / В.П. Лемцюгова; пад рэд. акад. АН БССР 

М.В. Бірылы, праф. А.Я. Супруна. – Мінск: Вышэйш. шк., 1980. – 688 с. 
14. Лисенко, П.С. Словник поліських говорів  / П.С. Лисенко. – Киів, Наук. думка, 1974. – 260 с. 
15. Максимов, В.И. Некоторые особенности суффиксального образования названий животных в 

диалектах (на материале лексики псковских говоров) / В.И. Максимов // Лексика русских народных го-
воров. – М. – Л.: Наука, 1966. – С. 106 -126. 



34 

16. Моcarska-Kowаlska, A. SłоwnictwoWarmii i Mazur.  Rybołоwstwо / А. Моcarska-Kowаlska // 
Studia Warmińsko-Мazurskie. – Wrocław – Warszawa – Krakow: Wyd-wo PAN,   1963. –  Nr. 10. – 79 s. 

17. Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча: у 5 т. – Мінск: Наву-
ка і тэхніка, 1979 – 1986. 

18. Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязан. района Рязан. обл. / под 
ред. И.А. Оссовецкого. – М.: Наука, 1969. – 611 с. 

19. Усачёва, В.В. Материалы для словаря славянских названий рыб (семейство Cyprіnіade) / В.В. 
Усачёва // Этимология. [Ежегодник / отв. ред. О.Н. Трубачев]. 1973. – М., 1975. – С. 65 – 94.  

20. Этымалагічны слоўнік беларускай мовы: [у 12 т.] / АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Кола-
са. – Мінск: Навука і тэхніка, 1978 – 2008. 

 
Н.П. Даўбешка (Віцебск) 
 

ПАРАЎНАННЕ Ў ПАЭТЫЧНЫХ ТВОРАХ Л. ГЕНІЮШ 
 

Ларыса Геніюш – паэтка глыбока нацыянальная, а яе творы можна назваць са-
праўднай крыніцай лінгвакраіназнаўчай інфармацыі. Усё таму, што яна “пісала пра 
асабліва блізкае і дарагое ёй, … усё, што мае хоць нейкае дачыненне да Беларусі” 
[3, с. 32] – гісторыю роднага краю, беларускі народ, родную мову, родную прыроду. Як 
адзначае А. Марціновіч, “у выражэнні сваёй любові да Бацькаўшчыны Л. Геніюш паз-
баўлялася гучных эпітэтаў і параўнанняў, абмяжоўвалася, здавалася б, словамі ў многім 
агульнымі…” [3, с. 27]. Гэтыя словы называюць прадметы і з’явы навакольнай 
рэчаіснасці і такім чынам аб’ядноўваюцца аўтаркай у паэтычным кантэксце, што ствара-
ецца ўражанне асабістага дачынення чытача да напісанага: настолькі ўсё рэальна і звык-
ла. Але, учытаўшыся, разумееш: так сказаць можа толькі сапраўдны майстар слова.  

Параўнанне з’яўляецца адным з самых ужывальных вобразных сродкаў у творах 
Л. Геніюш. У яго межах паэтка спалучае розныя назоўнікі: адушаўлёныя: У старэнькай 
бабкі, як у маладзіцы, / каптаноў ўсялякіх, блузаў ды спадніцаў [1, с. 139]; неадушаўлё-
ныя: Словы, як стрэлы, і сэрца, як лук, / Стыхіяй змагання напяты... [1, с. 352]; аду-
шаўлёныя і неадушаўлёныя: ...глядзіць, як дзяцюк, праз аконца / сінявокі разбуджаны 
дзень [1, с. 43]; Ў вёсцы, быццам сястра, дзічка хату маю / недзе голлем сваім абымае 
[1, с. 78]; Як дубы стаяць дзецюкі [1, с. 328]; Хлопчык маленькі, ты быццам світанне... [1, 
с. 337] і інш. Асабліва цікавымі для раскрыцця ідэйна-эмацыйнага зместу твораў нам 
уяўляюцца параўнанні, заснаваныя на супастаўленні з’яў нежывой і жывой прыроды. Яны 
набліжаюцца да адухаўленняў: прырода бачыць, чуе, адчувае, як і чалавек: …падняліся 
хмары лёгкім, сінім пухам, / паплылі, як гусі, адны за другою… [1, с. 31]; Раненым крыллем 
/ сонейка хіліцца, / коўзаецца / і, як птушка, далоў [1, с. 162] і інш. 

З двух кампанентаў параўнання – суб’екта і аб’екта – большымі выяўленчымі 
магчымасцямі, на нашу думку, валодае аб’ект, паколькі менавіта ён адлюстроўвае ба-
гацце паэтычнага мыслення, выяўляе стаўленне аўтаркі да таго, што адлюстроўваецца ў 
творы. Часта ў якасці аб’екта параўнання Л. Геніюш выкарыстоўвае назвы бытавых 
прадметаў, якія акружаюць чалавека: маланка – як бізун; подзьмух – як смык; жыццё – 
як торба; неба – як каптан; горад – як клетка; туга – як голкі; грошы – як лісце; дні – 
як колас; Нёман – як стужка. Гэта ўспрымаецца вельмі натуральна: позірк аўтаркі 
ўвесь час скіраваны да Бацькаўшчыны, да яе гісторыі, да роднага маёнтка. Як трапна 
заўважае А. Марціновіч, паэзія Л. Геніюш “не спяшалася апранаць фарсістыя гарадскія 
сукенкі, яе не вабілі заморскія дзівы, бо ёй было пекна і ў сялянскай сукні…” [3, с. 27]. 
Цікава, што, ужыўшы пэўную лексему ў складзе параўнання адзін раз, Л. Геніюш, як 
правіла, паўтараецца вельмі рэдка. Але калі адно і тое ж найменне ўсё-такі выкарыста-
на ў некалькіх параўнальных канструкцыях, можна гаварыць пра невыпадковасць выбару. 
Пералік такіх слоў ачэрчвае кола прыярытэтаў у аўтарскім светаўспрыманні: дыван, маці, 
сястра, сябар, зубр, каханне, мак, лён, колас, луг, сонца, неба, хваля, агонь і інш. І гэта не 
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дзіўна: яны ілюструюць сабой найбольш старажытны і грунтоўны моўны і культурны 
пласт, які вызначае стасункі чалавека і прыроды, адлюстроўвае мадэль Сусвету, дазваляе 
вызначыць найбольш глыбокія асновы светабачання і культуры беларусаў.  

Душа паэткі балела па роднай Бацькаўшчыне, таму шматлікія вершы характары-
зуюцца мінорным настроем. Для яго перадачы Л. Геніюш ў якасці аб’екта параўнання 
выкарыстоўвае назвы прыродных з’яў і аб’ектаў: ...злы лёс, як той вецер аб дрэвы, зай-
грае, / ды толькі сумней, бязмежна сумней [1, с. 54]; Як хмарны дзень – так сэрца маё 
сёння... [1, с. 75]; Праляцелі гады з разлукаю. / Туманамі боль уваччу [1, с. 161]; Ра-
дасць, як вецер [1, с. 203]; Прыйдзе сонца, абман ападзе, як туман… [1, с. 313]. 

Надзвычай многа ў творах Л. Геніюш прыкладаў, у якіх у якасці аб’екта 
параўнання выступаюць найменні жывёльнага свету. Паэтка выкарыстоўвае іх у роз-
ных кантэкстах, але найчасцей ізноў жа для таго, каб выказаць свой душэўны стан: 
Зубр на мох, бы ягнё, прылёг / ля бярозаў у белай адзежы [1, с. 202]; Быццам смоўж, 
дні ў чужыне ляніва паўзуць... [1, с. 78]; ...я  хачу, як апошні наш зубр, / сільнай быць, 
гартаванай, суроваю... [1, с. 127]; Сэрца маці начамі не спіць, / лекаціць, як зыманы 
голуб [1, с. 222]; Толькі сэрца стогне, бы крумкач... [1, с. 237] і інш. Са змяёй часта 
параўноўваюцца адмоўныя пачуцці, напрыклад, крыўда, злосць і да т.п.: Джаліць сэрца 
мне боль, / як гадзючын укус [1, с. 180]; Сум звіў сэрца, як вуж…[1, с. 39]; …сум беднае 
сэрца саўе, як змяя [1, с. 54]. Сваё жыццёвае бачанне выражае Л. Геніюш праз трады-
цыйныя параўнанні з кампанентам птах: Душа, як той птах, недзе ўдаль адлятае... [1, 
с. 57]; І ў ясны дзень, / і ў ноч без зор / душа, як птах, / пад гоман дум / ляціць на шлях… 
[1, с. 60]; Шчасце колісь, як птах, адляціць... [1, с. 99]; …сэрца, як вольны той птах, / 
размахнулася шырака крыллем / з маладою вясною у тахт [1, с. 280].  

Кампанентамі параўнанняў у Л. Геніюш часта з’яўляюцца таксама найменні 
расліннага свету. Найперш яны выступаюць элементамі апісання знешняга выгляду 
прадмета: Голаў, бы яблыню, схіліш далоў... [1, с. 109]; Ярыя, як вішні, / кутасы 
звісаюць [1, с. 136]; Як дуб, магутныя, адважныя, як зверы, / адужалі ў лясох суровае 
жыццё [1, с. 9]. Шматлікімі з’яўляюцца прыклады параўнанняў, у якіх з’явы, прадметы 
параўноўваюцца з макам: …шчокі макам пышныя гараць [2, с. 120]; …ліст на дрэвах, 
бы мак той, адцвіў… [2, с. 122]; Неба сягоння цвіло, быццам мак… [2, с. 144]; …хачу, 
каб, як макі, кахала, жыло / маё у табе беларускае сэрца [1, с. 102]; Ты ж цвіці, цвіці, 
мой краю, / макам на мяжы! [1, с. 107] і інш. Высокая частотнасць выкарыстання ўка-
занага наймення у творах Л. Геніюш наводзіць на думку, што для аўтаркі гэтая кветка 
была пэўным сімвалам, увасабленнем прыгажосці. У склад параўнанняў уключаюцца і 
назвы іншых кветак: ...я расцвіўшай чырвонай юргіняй / твае гордыя грудзі аквечу [1, 
с. 40]; ...нашы дзяўчаты – юргіні ў саду, / расцвіўшыя кветкі ў маі... [1, с. 64]; 
...каляровыя хусткі дзяўчат, што, як стройныя мальвы ў прысадзе, / палымнеюць на 
межах, блішчаць [1, с. 72]. Як можна заўважыць, паэтка не выкарыстоўвае экзатызмы – 
яна ўводзіць у склад параўнанняў лексічныя адзінкі, якія  называюць прадстаўнікоў бе-
ларускай флоры і фаўны. Кожная з іх у беларускай мове характарызуецца сваёй на-
цыянальна-культурнай семантыкай, і таму вельмі часта слова ў паэтычным тэксце 
набывае дадатковую канатацыю. 

Другі кампанент параўнальнай канструкцыі – суб’ект параўнання –  падказвае 
нам сферу паэтычных інтарэсаў паэткі, ачэрчвае кола тэм, вобразаў, якія яна раскрывае 
і апісвае. Так, у Л. Геніюш ёсць цудоўная прыродаапісальная лірыка, і таму натуральна, 
што ў такіх творах параўнанні гучаць ва ўнісон са зместам, г.зн. у ролі суб’екта 
параўнання выступаюць назвы з’яў і аб’ектаў прыроды: Можа, як вогненны вуж, 
бліскавіца / спаліць прыгожую бель [1, с. 73]; Да кустоў, да расквечаных дрэў, / як 
дзяцюк, заляцаецца вецер [1, с. 179]; Едзем ноччу, а снег, як дым, / проста пер’ямі з крылаў 
хмар [1, с. 104]; І дождж, як плач, / звоніць у вокны хаты зацішнай [1, с. 191]. Увогуле, 
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трэба сказаць, што параўнальныя канструкцыі ў пейзажных тэкстах Л. Геніюш вызна-
чаюцца асаблівай экспрэсіўнасцю, паколькі выклікаюць разнастайныя слыхавыя, зро-
кавыя, тактыльныя вобразы і асацыяцыі. Доказам могуць служыць наступныя апісанні 
восеньскага пейзажу: Бы агонь сярод сумнага поля, / быццам сонца на шэрай страсе, / 
бы спакой той хімернае далі, − / дагарае так восень ў красе [1, с. 52]; Сыплецца ўсё 
лісце ў парках асумелых / і гарыць, як золата, як агністы жар [1, с. 53]; Бы нязжатае 
калоссе, бы ўдава, / пачала ля вокан восень сумаваць [1, с. 87]. 

Многія параўнанні ў тэкстах Л. Геніюш дазваляюць гаварыць пра акрэсленую 
грамадзянскую пазіцыю аўтаркі. Так, яна выразна выяўляецца праз параўнанні з кампа-
нентам мова. Прыклады ўжывання гэтага назоўніка ў якасці аб’екта параўнання 
адзінкавыя, у якасці суб’екта – шматлікія. Творы Л. Геніюш напоўнены вялікім пачуц-
цём любові да роднай мовы, яна для паэткі – усё. Пра гэта сведчыць і характар 
параўнанняў. У адных выпадках Л. Геніюш сцвярджае мову як вечную катэгорыю (мо-
ва як ніць вечнасці, сонца, неба), у іншых – фармулюе асабістае ўспрыманне мовы (мо-
ва як шчасце, каханне) або дае ўяўленне пра яе багацце і прыгажосць (мова як сад, луг, 
ліра) і інш. Яшчэ большай экспрэсіўнасцю і інфармацыйнасцю валодае поўны кантэкст, 
паколькі ўласна параўнанні звычайна развітыя эпітэтамі або / і даданымі часткамі і 
ўтвараюць цэлыя рады: Мова родная, мова дзядоў! / Іншай мовы мы сэрцам не чуем. / 
Мілагучнасцю любых нам слоў, / быццам музыкай, душы чаруеш. ...Мова наша – буйны 
цветабой! / Пралілася ў ёй першая радасць... / Словы матчыны сыпалісь ў ёй, / як 
пялёсткі з адцвіўшага саду. ...Ты – вясною аквечаны луг, / шум дубровы магутны, 
пявучы, / непадайны сталёвы ланцуг, / што нам сэрцы нязломныя лучыць! ...Ты як 
неба, як сонца для нас, / ты як наквеццю сад заінелы [1, с. 47] і інш. Прыклады пака-
зваюць, наколькі па-мастацку і глыбока па-філасофску паэтка асэнсоўвае праблему на-
цыянальнай мовы, вызначае яе ролю і значэнне ў сваім жыцці і ў жыцці народа.  

Грамадзянская пазіцыя Л. Геніюш ясна чытаецца і ў тых прыкладах, калі суб’ект 
параўнання выражаецца займеннікам мы: Натураю, як сонейка, мы добрыя / і 
літасцівыя, як матчына любоў. ...Як нашы пчолы, гэтак працавітыя, / нібы мурашкі, 
дружныя з сабой. ...Душою мы, як песні шчырыя, / у свет загнаныя мы са спалоху дзён, 
/ дамоў вяртаемся, як птушкі з выраю, / і ападаем на стары загон [1, с. 250]; Мы, як 
зубры, / мы ў сябе дома, / тутэйшыя, што ад вякоў жывуць. / Мы, як дубы, / нас можна 
знішчыць громам, / але з зямлі нас роднай / не скрануць... [1, с. 316]. Паэтка атаясамлівае 
сябе з усім беларускім народам, ганарыцца ім і ўсхваляе яго лепшыя рысы.  

Праз кампаненты параўнанняў Л. Геніюш выразна выяўляецца нацыянальна-
культурная спецыфіка беларусаў. Напрыклад, неба паэтка параўноўвае з ільном: Цвіце 
ужо неба, як тыя ляны... [1, с. 83], прыгажосць беларускіх дзяўчат – з вяргінямі: 
…нашы дзяўчаты – юргіні ў саду, / расцвіўшыя кветкі ў маі… [2, с. 81]; …я расцвіўшай 
чырвонай юргіняй / твае гордыя грудзі аквечу [2, с. 54], цвіценне лугу – са слуцкімі па-
ясамі: ...быццам слуцкі паяс, так цвіла паласа [1, с. 79], вочы – з васількамі: ...цвілі вяс-
ной ясна вочанькі / ў полі сінімі васілёчкамі [1, с. 15] і інш. Шмат радкоў прысвяціла 
Л. Геніюш эмблематычнаму вобразу Беларусі – Нёману. Паэтка персаніфікуе раку: 
...ты, быццам бы рыцар, бы казачны вой, / ў жалезнай закованы зброі. / І часам здаец-
ца, вось ў воблакаў сінь, / над соснаў стрункіх верхавіны, / бы волат, бы верны зямлі 
нашай сын, / на помач устане Краіне [1, с. 44], параўноўвае яе з “лёнам галубым”: Гэй, 
Нёмне шырокі, як лён галубы, / мой дружа з гадоў тых дзяціных! [1, с. 44], з “мігатлівай 
стужкай”: …льецца Нёман мігатлівай стужкай [2, с. 129]. Кампанентамі параўнанняў у 
Л. Геніюш становяцца таксама найменні Белавежа, Жлобаўцы, Прынямонне.  

Нечаканых параўнанняў у паэткі не многа: ...клён навешаў на грудзі медаляў, / як 
заслужаны ў боі ваяр [1, с. 52]; Сэрца, нібы яблык, налілося / буйным сокам роднае зям-
лі [1, с. 258]; …жаласна на небасхіле / нейк хмары торбаю жабрачай, / як ворана 



37 

павіслі крыллі [1, с. 80] і інш. Найчасцей гэта традыцыйныя па лексічным напаўненні 
канструкцыі, але пры гэтым вельмі праўдзівыя і надзвычай удала, да месца ўключаныя 
ў кантэкст. Яны з’яўляюцца адным з актыўных сродкаў рэалізацыі аўтарскай задумы і 
дапамагаюць зрабіць малюнак па-мастацку дакладным, наглядным, жывапісным. 
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АНТРОПОНИМНЫЕ КОДЫ БЕЛОРУССКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА  
ХХ ВЕКА: СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Поэтический текст является автономной реальностью, созданной автором в со-

ответствии с собственным миропониманием и мироощущением. Он создается при по-
явлении определенной установки его создателя и функционирует в области коммуни-
кации. Коммуникативность, пожалуй, основное статусное свойство текста и понимает-
ся как «степень его [текста] обращенности к читателю» [1, с. 8]. Текст одновременно 
демонстрирует качества и единицы информации, и продукта деятельности субъекта по 
осмыслению онтологических основ своего существования, и материала для восприятия 
и интерпретации.  

Идеальные, вымышленные образы, которыми насыщается текст, дублируют 
объектный мир реальной материальной действительности, создаются по его образу и 
подобию, но в полной мере его не повторяют. Эти искусственные денотаты, созданные 
автором, воспринимаются читателем с долей привнесения в семантику личностного, 
индивидуального отношения. Для смыслового пространства текста в большей мере 
ценны все возможные и прогнозируемые автором ассоциации, возникающие при упо-
минании имени персонажа, так что имена собственные (или поэтонимы) художествен-
ного текста, имея связи с денотатом, все же в большей мере ценны своим периферий-
ным отделом семантики, то есть разнообразными и разнонаправленными ассоциатив-
ными смысловыми блоками, идеями, векторами. 

Внешняя структура развертывания текста не совпадает с внутренней: объем зна-
ковых единиц значительно уступает объему значения, который ими выражается. Сте-
пень соответствия структурной и смысловой сторон определяется размером прагмати-
ческой информации. Мера прагматической информационной составляющей формиру-
ется с учетом  типа текста, его предназначения и прогнозируемого адресата. Учет этих 
условий существования текста применительно к его художественной разновидности 
позволяет рассматривать онимический конструкт в качестве одного из значимых эле-
ментов организации глубинной, смысловой стороны текста. 

Внутренняя форма поэтического текста формируется широким спектром семан-
тических отражений словесных знаков. Все многообразие отношений, впечатлений и 
наблюдений автор вмещает в этот знак,  однако одной только знаковой функцией оно 
не исчерпывается: на первый план выступает отражение смысла. Феномен создания по-
этического произведения заключен в специфике процесса организации разрозненных 
смыслов в один целостный, когда, «возникнув в мыслящем и говорящем сознании по-
эта, он (смысл) требует выражения, а предметная сторона его требует изображения; … 
включенного в выражение, не изображения значений, то есть предметов, а смысла, 
включающего их в себя» [2, с. 413]. 
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Среди имен собственных есть особые единицы, внутренняя форма которых скла-
дывается информационными блоками множественных повторов. Такие имена (чаще все-
го антропонимы) активнее и качественнее, чем другие единицы ономастического про-
странства, аккумулируют в себе смысловые отражения словесных знаков окружающего 
контекста или ситуации. Денотат такого имени вносит в онтологические, аксиологиче-
ские основы культуры некое  собственное продуктивное новообразование. Преобразо-
ванная в смысловой блок прагматическая информация в среде текста актуализируется 
многократно от контекста к контексту, так что скоро антропоним становится ценным сам 
по себе, а ретрансляция из сферы культурного тезауруса закрепляет за ним статус антро-
понимного кода. Обретение антропонимом этого статуса проявляяется, в частности, в 
высокой степени востребованности онима, его активном и частом использовании.  

Антропонимикон белорусского поэтического текста ХХ в. отмечен реализация-
ми нескольких по истине  значимых  для белорусской и мировой культуры образов. В 
первую очередь, высокая частотность употребления отличает имя-образ Франциска 
Скорины. Сопоставительный анализ контекстов В. Короткевича, А. Дудара и А. Алек-
сандровича показал, каков механизм ретрансляции онима в каждый отдельно взятый 
контекст и в смысловой план поэтического текста в целом. Прагмакомпонент онима 
Франциск Скорина демонстрирует смысловую трансформацию: от прямого смыслово-
го плана, который формируется сведениями об одном из наиболее известных и славных 
деятелей науки, культуры эпохи Возрождения в Беларуси,  до выражения  особого пие-
тета по отношению к личности Ф. Скорины, что проявляется в контексте В. Короткеви-
ча: “ Ты прыйшоў / І гарачым словам / Рунь узняў на роднай зямлі./ Ты сказаў нам: / 
“Унукі Скарыны, / Дзе ваш гонар, моц і краса?..” [3, с. 227]. Имя Франциска Скорины 
становится эталоном самоотверженного служения своей родине, своему народу, в соот-
ветствии с которым выстраивается остов гражданской позиции будущих поколений.  

Вторым по частотности употребления антропонимным кодом можно считать 
оним Багдановіч. Он объединяет, кроме прочих, контексты  В. Короткевича, А. Дудара, 
А. Александровича, А. Жигунова, М. Познякова,     А. Сыса и Э. Зубрицкого. Получе-
ние этим антропонимом статуса кода неслучайно, так как именование несет в себе, 
кроме прямого смыслового плана, добавочную эмоционально-оценочную семантику в 
прагматическом блоке: загадочность и   необъяснимость гения, который, будучи ото-
рван от реалий белорусской культуры, тем не менее лучше многих ее ощущал: «І з якой 
таямнічай крыніцы / Чэрпаў сілы ён, веру, натхненне, / Каб нязгаснаю зоркай свяціцца / 
Для наступных усіх пакаленняў?» [4, с. 83]. В ряде контекстов прагмакомпонент антро-
понимного кода насыщается смысловыми блоками, напрямую связанными с высокой 
оценкой творчества поэта, чья деятельность сыграла исключительную роль в формиро-
вании эстетических основ белорусской возрожденческой литературы ХХ в. Так, в кон-
тексте Э. Зубрицкого поэтическое творчество М. Богдановича возводится в ранг аксио-
логических основ бытия: «Вады калодзежнай глыток / У дарагой бацькоўскай хаце / І 
Багдановіча радок − / Найдзіўнае багацце» [5, с. 88]. А. Сыс использует этот смысловой 
блок, усиливая его путем эталонного сравнения с легендарно лучшим поэтическим 
произведением всех времен – “Песней Песней” царя Соломона: “Ёсць ПЕСНЯ ПЕС-
НЯЎ / Вянок Багдановіча – ВЯНОК ВЯНКОЎ / так напісаў не я / так сказала жанчына 
/ яна ўсё жыццё пляла вянкі” [6, с. 59].  

Этот статусный оним в разных контекстах представлен разными моделями име-
нования: Багдановіч −  Максім Багдановіч − Максім. И если первые две модели 
наиболее узнаваемы, то идентификатором последней часто выступают элементы (в том 
числе и онимические), аллюзивно ориентированные на прямой смысловой план имено-
вания белорусского поэта. Так, в контексте А. Жигунова в  функции идентификатора 
прямого смыслового плана прагмакомпонента онима Максім автор использует антро-
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поним Вераніка. Это имя связано с одноименным образом героини М. Богдановича, 
которая стала идеальным воплощением девичьей красоты, материнской доброты и 
символом гуманистических основ жизни, радости. Введенное в узкий поэтический кон-
текст, оно прокладывает смысловые векторы именно к образу поэта М. Богдановича. 

Еще одним неизменным антропонимным кодом проанализированных контек-
стов является антропоним Марыя. В семантике онима, обнаруженного в исследован-
ных контекстах, сохранено устойчивое ядро и периферия (имя презентует образ Марии, 
Богоматери), однако в каждом новом контексте добавляются или актуализируются все 
новые и новые блоки: актуализированные смысловые блоки с усилением семы «веч-
ность, незыблемость образа материнской любви и верности» («Ах, дзянёчкі, дзетачкі, 
гады, − / Дзе ж яны, світальныя такія? / Два вядры, паўнюткія журбы. / Два ста-
годдзі: космас і Марыя») [6, с.156]; с углублением семы «страдание и страдальчество» 
(«− Любы мой, − скажа яму Марыя, − / шчасце тваё ў пакутах. / Дзверы адчыніць, бы 
свет, старыя, / пойдзе на холад люты…») [6, с.64]; с добавлением семы «воплощение 
женственности и красоты» («Вечна юная, быццам ты з вечнасцю ў змове, / як імя тваё з 
вечнасцю ў змове: Марыя») [6, с.86]. 

Таким образом, белорусский поэтический текст ХХ в. характеризуется “самоци-
тированием” нескольких антропопнимных кодов, в числе которых (по представленно-
сти в контекстах разных авторов, по качеству смысловых преобразований) наиболее 
заметными являются онимы Францыск Скарына, Багдановіч и Марыя. Все они вместе и 
каждый в отдельности представляют тезаурусное знание  как создателей контекстов, 
так и их читателей. 
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СПЕЦЫФІКА КАНЦЭПТА “ПРАЦАВІТАСЦЬ” У ПРЫКАЗКАХ І ПРЫМАЎКАХ 

ПРА ЛЁС І ХАРАКТАР ЧАЛАВЕКА  
  
У беларускай парэміялогіі, якая ўвабрала ў сябе самыя разнастайныя погляды 

чалавека на свет і даволі поўна і выразна адлюстравала шматграннасць жыцця і дзей-
насці беларускага народа ў розныя перыяды яго гісторыі,  пэўнае этнакультурнае 
значэнне  набывае асацыятыўны вобраз працы як адзін з найбольш значных элементаў 
у сістэме агульначалавечых каштоўнасцей. Праца  з’яўляецца  надзейным спосабам 
прызнання  чалавека ў грамадстве. Першаасновай чалавечага жыцця  большасць бела-
русаў  лічаць уменне працаваць. Яшчэ ў старажытнасці яны  з вялікай адказнасцю  
ставіліся да працы і бачылі ў ёй сэнс жыцця. Працавітасць з’яўлялася адным з ас-
ноўных крытэрыяў чалавечай годнасці, найвышэйшай пахвалой.            

Разгледзім спецыфіку канцэпта “працавітасць” на прыкладзе  прыказак і прыма-
вак, зафіксаваных у  парэміялагічных даведніках беларускай мовы [1; 2; 3].  Маральнае 
сталенне асобы  ва ўсе часы вызначалася перш за ўсё праз  адносіны да працы. Дабра-
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быт, парадак і лад у гаспадарцы ў многім залежыў ад працавітасці і руплівасці самога 
гаспадара. Тыя беларусы, якія  заўсёды працавалі многа,  з ахвотай, сумленна і старан-
на, як правіла, жылі ў дастатку. “Хто рана ўстае, таму бог дае”, – сцвярджае народная 
мудрасць. У свядомасці  нашага народа матэрыяльны дабрабыт заўсёды асацыіраваўся 
з прысутнасцю хлеба на стале. Таму невыпадкова, што назоўнік хлеб (луста у значэнні 
‘хлеб’) з’яўляецца даволі ўжывальным структурным кампанентам у прыказках: хто по-
ле троіць, той хлеб кроіць; на сваім хлебе жывеш, калі хочаш, тады й еш;  хто лусту 
носіць, той есці не просіць. У народнай свядомасці праца звязваецца з хлебам так, як 
умова з вынікам: пакуль у гумне  цэп, патуль на стале  хлеб  ‘пакуль чалавек працуе, 
датуль ён  мае сродкі  для  існавання’.   

У прыказках і прымаўках даволі поўна адлюстраваўся працоўны вопыт беларус-
кага народа. Свае гаспадарчыя здольнасці і веды продкі заўсёды імкнуліся перадаць 
наступным пакаленням. Таму многія трапныя народныя выслоўі носяць павучальны 
характар, напрыклад: не зважай на ўраджай, а жыта сей; не сей пшаніцы, калі дзеці 
ідуць у суніцы; на Барыса за ніву бярыся; кармі жывёлу мукой, дык пойдзе рукой. Як 
адзначалася вышэй, працавітасць – неад’емная рыса характару нашага народа, асноўны 
сродак яго жыццядзейнасці і матэрыяльнага дабрабыту, а таму і любяць беларусы 
павучаць маладое пакаленне: без працы не будзеш есці калачы; без працы няма чаго 
хлеба шукаці; для здаровага чалавека праца лепшы доктар. Згодна са стэрэатыпамі са-
масвядомасці носьбітаў беларускай мовы, толькі працавіты чалавек можа стаць добрым 
гаспадаром і дасягнуць прыбытку для сваёй сям’і. Калі чалавек працуе старанна, 
рупліва, то і вынікі яго працы будуць плённымі: калі вядзецца, дык і на шчэпку прад-
зецца; дзе ўжон, там і ўмалот. Нядбайнага чалавека і яго гаспадарку, у якой няма ладу 
і парадку, характарызуе наступная парэмія: двор па бор, вароты па балота.  

Структура парэміялагічных адзінак з канцэптам “працавітасць” дазваляе вы-
лучыць сярод іх тыя, у якіх асноўным семантычным “цэнтрам” з’яўляюцца асабовыя 
назоўнікі гаспадар і гаспадыня. Гэтыя лексемы выступаюць не толькі як назвы асоб, 
але і як спосаб выяўленння станоўчай ацэнкі, якая даецца ў народзе працавітаму, гаспа-
дарліваму чалавеку: гаспадар на сваім агародзе раўня ваяводзе; гаспадар ні сцюжы, ні 
спёкі не баіцца; калі гаспадар на гнаі ходзіць, тады ў яго хлеб родзіць; работа ў добра-
га гаспадара заўсёды знойдзецца; у добрай гаспадыні ёсць сала і масла ў скрыні; гумно 
плача без гаспадара, а хата без гаспадыні; вусы белыя, бо стар, рукі чорныя, бо гаспадар. 
Словазлучэнне чорныя рукі ў структуры апошняй парэміі – сімвал штодзённай цяжкай, 
карпатлівай працы селяніна на зямлі. Як сведчыць прыведзены ілюстрацыйны матэрыял, у 
прыказках і прымаўках беларускай мовы даволі выразна размяжоўваюцца функцыяналь-
ныя ролі мужчыны і жанчыны па вядзенні гаспадаркі. І гэта невыпадкова: у сялянскім 
асяроддзі здаўна лічылася, што мужчына павінен працаваць на полі, выконваць самую 
цяжкую фізічную працу, а жанчына – выконваць абавязкі па вядзенні хатняй гаспадаркі, 
падтрымліваць парадак у хаце, выхоўваць дзяцей. 

У беларускім парэміялагічным фондзе сустракаюцца прыказкі і прымаўкі з 
канцэптам “працавітасць”, асноўным кампанентам у якіх выступаюць назвы асоб па 
характары заняткаў ці прафесійнай дзейнасці.   Тлумачыцца гэта, мабыць, тым, што ў 
народзе заўсёды былі ў пашане  сапраўдныя майстры сваёй справы і народныя ўмель-
цы: добрая ткалля пры кроснах стагнаць не будзе;  у добрага пільшчыка і піла вост-
рая;  ці шавец, ці кравец – не стралец, а майстар; рыбака па лодцы пазнаюць. У  не-
каторых парэміялагічных адзінках  семантызуецца думка пра тое, што прафесійныя 
навыкі дапамогуць чалавеку ў любой складанай сітуацыі:  пчаляр і доктар і ў лесе з 
голаду не памруць;  рыбак дажджу не баіцца і інш. Некаторыя прыказкі і прымаўкі да-
водзяць нам, што выніковасць і эфектыўнасць любой  працы   залежаць ад вывучкі і 
прафесійных здольнасцей чалавека: якая папрадуха пры кудзелі, такое палатно ў белі; 
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хто добры пастух, той і гаспадар добры. У народзе трывала замацавалася думка пра 
тое, што сапраўдны гаспадар – гэта той, хто працуе на зямлі, забяспечваючы 
матэрыяльны дабрабыт сваёй сям’і: з музыкі ды з млынара не будзе гаспадара.     

Шматлікія парэміялагічныя адзінкі беларускай мовы, якія рэпрэзентуюць рысы 
характару чалавека, вызначаюцца тым, што ў іх часта станоўчае сцвярджаецца праз вы-
смейванне адмоўнага, негатыўнага. З аднаго боку, у парэміях, якія семантызуюць лёс і 
характар чалавека,  даволі  выразна  выяўляецца вобраз чалавека працавітага і паважа-
нага сярод людзей, а з другога боку, гультая, які карыстаецца вынікамі чужой працы. 
Такія адмоўныя рысы характару, як гультайства, лянота і бяздзейнасць  рэпрэзентуюц-
ца ў вялікай колькасці прыказак і прымавак беларускай мовы з нацыянальна-
культурным кампанентам значэння. Так, у трапным народным выслоўі  адзін і пры ме-
сяцы робіць,  а другі і пры сонцы спіць  праводзіцца  супастаўленне чалавека працавіта-
га, дбайнага з лайдаком і гультаём. Беларусы прыкмецілі, што нежаданне  гаспадара 
працаваць якраз і прыводзіць да беднасці, адсутнасці ў сялянскай сям’і дастатку: калі 
не намалоціш, дык і не накалоціш;  калі ў гумне не малоціцца, то ў хаце калоціцца. Час 
ад світання да ўзыходу сонца, а таксама другая палова дня здаўна лічыліся найбольш 
прыдатнымі для працы. Таму тыя людзі, якія ў гэты час адпачывалі, падвяргаліся 
асуджэнню з боку большасці прадстаўнікоў беларускай этнічнай супольнасці: хто па 
абедзе аддыша, таго Бог за свінню запіша. Пра  жанчын, якія не паспявалі  своечасова 
рабіць неабходную працу па гаспадарцы, казалі так: людскія жонкі кросны ткуць, а 
мая Тэкля лён трэпле.  

У беларускім парэміялагічным фондзе зафіксавана шмат трапных народных вы-
разаў з сэнсаўтваральным кампанентам-назоўнікам гультай: гультай за работу, а ма-
золь за руку; гультай і лейцамі рукі змуляе;  гультаю  ды няўмеку ўсё часу не хапае і 
інш. Як у мінулыя часы, так і сёння, каб жыць у дастатку, селяніну трэба шмат 
працаваць. Гэта пацвярджае наступная прыказка: каб гультай рабіў, дык бы і дома хлеб 
быў. Прадстаўнікі беларускага этнасу ў сваёй большасці негатыўна адносяцца як да ча-
лавека-гультая, так і да гультайства як праяўлення характару, якое   заўсёды лічылася 
заганай чалавека. Гэта адлюстравалася ў наступных парэміях: гультайства горш за 
хваробу;  гультайства і лянота – два сябры, адзін без аднаго жыць не могуць;  гуль-
тайства губіць хазяйства. 

Асобна трэба сказаць пра прыказкі і прымаўкі, у якіх у якасці структурнага кам-
панента выступаюць аднакарэнныя лексемы лянівы і лень ’лянота’: у лянівага страха 
цячэ і печ не пячэ; у лені баляць калені; лянівы і санлівы два браткі; лянівы горшы за 
бязрукага; ляніваму ўранку росна, у поўдзень млосна, а ўвечары камары кусаюць. Бела-
русы заўважылі, што залішні сон – гэта марна патрачаны час, якога і так не хапае се-
ляніну, бо праца на зямлі патрабуе поўнай аддачы сіл на працягу ўсяго светлавога дня. 
Таму невыпадкова, што ў некаторых парэміях, у межах якіх рэпрэзентуецца канцэпт 
”працавітасць”, асноўную сэнсавую нагрузку выконваюць словы спаць, санлівы, сон і 
інш.: і ў працы дрэмле, і на вечарынцы спіць; ён з курамі спаць ідзе; як ляжа спаць, 
дык забудзецца ўстаць; санлівага не дабудзішся, лянівага не дашлешся; за сном і 
спачыць няма калі; за сном і свету не бачыць.  

У народнай свядомасці свята выступае як элемент рэлігійнай абраднасці бела-
русаў. Як правіла, у святочныя дні забаранялася працаваць на зямлі, выконваць справы 
па гаспадарцы. Гэтым часта і карысталіся гультаяватыя людзі, каб апраўдаць сваё не-
жаданне працаваць: “часцей бы святы”, – кажа гультаяваты. Апрача таго, лянівыя, 
неахвочыя да працы людзі часта прыкідваюцца хворымі, нямоглымі, скардзяцца на сваё 
здароўе,  каб  такім  чынам  не   апраўдаць  уласную  бяздзейнасць  і  лайдацтва, але  і 
выклікаць  шкадаванне  да  сябе  з  боку  іншых:  хварэе,  хварэе,  а  прыйдзе  нядзеля  –  
няма  каго  хаваць;  хвароба  –  мігрэнь:  есці  ахвота,  а  работаць  лень.  У  многіх  
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парэміялагічных адзінках канцэпт “працавітасць” выяўляецца праз правядзенне пара-
леляў паміж пэўным дзяннямі, рэаліямі або іх супастаўленне: есць – пацее, а працуе – 
мерзне; ранні зайчык зубкі цярэбіць, а позні вочкі прадзірае; працавітаму лёгка перай-
сці праз гару, гультаю цяжка паварушыць пальцам.  

Праведзены аналіз этнакультурнай спецыфікі прыказак і прымавак з канцэптам 
“працавітасць” дазваляе сцвярджаць, што працавітасць, як адна з асноўных рыс харак-
тару беларусаў, адлюстроўваецца ў парэміялагічных адзінках двума шляхамі: анстата-
цыяй працы як асноўнага сродку жыццядзейнасці чалавека і высмейваннем гультайства 
і ляноты. Канцэпт “працавітасць” рэпрэзентуецца ў трапных народных выслоўях 
часцей шляхам выкарыстання такіх прыёмаў, як супастаўленне і параўнанне, што надае 
парэміям вобразна-эмацыйнае адценне і павялічвае іх сэнсавую напоўненасць. Праа-
налізаваныя намі парэміялагічныя адзінкі з канцэптам “працавітасць” прэзентуюць у 
моўнай карціне свету беларусаў іх духоўныя каштоўнасці і арыенціры, адлюст-
роўваюць традыцыйнае мысленне нашага народа, абумоўленае нацыянальна-
культурным светабачаннем і ментальнымі асаблівасцямі.  
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ДА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАЙ МАТЭМАТЫЧНАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ 
 І ТЭРМІНАГРАФІІ ПУРЫСТЫЧНАГА ПЕРЫЯДУ 

 
Пурыстычны перыяд ахоплівае час ад узнікнення пачатковых доследаў над 

тэрміналогіяй матэматыкі да прыняцця пастановы «Аб зьменах i спрашчэньні беларус-
кага правапісу» (1933 г.), якая істотна паўплывала на якасны склад матэматычнай 
тэрміналогіі.  

Прапедэўтычны этап пурыстычнага перыяду (1916 – 1918 гг.) прадстаўлены 
тэрмінасістэмамі перакладных вучэбных дапаможнікаў па элементарнай матэматыцы  
Г. Юрэвіча [5; 6], якія былі падрыхтаваны паводле праграм па арыфметыцы для народ-
ных школ Міністэрства народнай асветы. У дзвюх частках дапаможніка фіксуецца каля 
140 элементарных матэматычных найменняў. Менавіта на 1916 – 1918 гг. прыпадае 
пачатак пошукаў намінатыўна-тэрміналагічнага характару. Матэматычная 
тэрмінасістэма гэтага этапу вылучаецца стыхійнасцю складвання, аднак з прычыны 
нешматлікасці беларускамоўных крыніц характарызуецца гамагеннасцю ва ўтварэнні 
дэрыватаў i нізкай актыўнасцю тэрміналагічнай полісеміі i сінаніміі. 

У моўным плане для першага этапу пурыстычнага перыяду (1919 – 1927 гг.), па-
водле А.А. Лукашанца, уласцівы рух ад перыферыі да цэнтра i свядомы падыход да 
фарміравання слоўнікавага складу тэрміналогіі. Названы этап вызначаецца тэндэнцыяй 
да маніфестацыі ўласных моўных сродкаў з выразным імкненнем адмежавацца ў 
тэрмінаўтварэнні ад аналагічных з’яў у роднасных мовах [4, с. 53 – 55]. Для гэтага эта-
пу характэрна павышаная ўвага да нармалізацыі лексічнага складу літаратурнай мовы, 
што праявілася ў фарміраванні i ўпарадкаванні нацыянальнай тэрміналогіі.  

Ідэя стварэння спецыяльнай камісіі, якая б занялася выпрацоўкай нацыянальных 
тэрмінасістэм, была прапанавана Л. Леўшчанкам яшчэ ў 1918 г. у газеце “Вольная Бе-
ларусь”. Мэтанакіраваная апрацоўка тэрмінаў матэматыкі была пачата на год пазней 
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матэматычнай секцыяй спецыяльнай тэрміналагічнай камісіі, створанай па ініцыятыве 
Цэнтральнай беларускай школьнай рады i Беларускага настаўніцкага саюза. У склад 
камісіі ўваходзілі 25 мінскіх настаўнікаў, рэдактарскія функцыі выконвала калегія  
(С. Булат, А. Міцкевіч, М. Пашковіч, А. Смоліч, З. Шышова). Камісія распрацавала сістэму 
элементарных матэматычных тэрмінаў, арыентаваную на задачнікі Г. Юрэвіча, i апубліка-
вала яе ў «Праграмах Беларускае Ніжэйшае Пачатковае Школы». Праз год была надрука-
вана «Арытмэтычная тэрмінолёгія», укладзеная Камісіяй Менскага беларускага педагагіч-
нага інстытута. Камісія прапанавала каля 180 матэматычных тэрмінаў, 135 з якіх вынесены 
ў рэестравую частку выдання, пабудаваную па тэматычным прынцыпе. 

Першай спробай стварэння тэарэтыка-аглядавага даследавання стала падрыхта-
ваная Л. Більдзюкевічам «Праграма сыстэматычнага курсу арытмэтыкі i тэрміналёгія», 
якая была прызначана «даць асновы для вытварэньня праграмы сыстэматычнага курсу 
арытмэтыкі i тэрміналёгіі для беларускай сярэдняй школы». У артыкуле «Асновы бела-
рускае матэматычнае тэрміналёгіі» Л. Більдзюкевіч прапануе тэрміны для намінацыі i 
дэфініцыі «асноўных матэматычных разуменьняў» (каля 470 тэрмінаадзінак) i аналіз 
некаторых з іх. Выбар найбольш прымальных, на думку аўтара, лексем з шэрагу тоес-
ных адбываецца, як правіла, суб’ектыўна, без належнага навуковага абгрунтавання: 
«Здаецца, што ляпш ужываць тэрмін дроб, чым тэрмін дробязь» [2, с. 24]. Канцэпцыя     
Л. Більдзюкевіча грунтуецца на тым, што «асноўныя матэматычныя разуменьні 
знаходзяцца ў народнай мове й толькі трэба пастарацца іх адтуль узяць; што ж да-
тычыцца больш складаных матэматычных разуменьняў, то тэрміны для іх павінны 
быць створаны на аснове народнай мовы й толькі ў крайнім выпадку можна карыстацца 
клясычнымі або чужаземнымі» [2, с. 23]. Такі метадалагічны падыход у асобных паз-
нейшых працах атрымаў характарыстыку заганнага, але, як нам падаецца, на той час 
зрабіў станоўчы ўплыў на ўвесь працэс выпрацоўкі нацыянальнай тэрміналогіі. 

Асноўныя дасягненні першага перыяду ў развіцці матэматычнай тэрміналогіі і 
тэрмінаграфіі звязаны з дзейнасцю Навукова-тэрміналагічнай камісіі, створанай 10 (па 
іншых звестках 20) лютага 1921 г. пры Народным камісарыяце асветы ССРБ i зацвер-
джанай Навукова-літаратурным аддзелам. У задачы трох секцый камісіі (гуманітарнай, 
прыродазнаўчай i матэматычнай) уваходзіла выпрацоўка галіновай навукова-тэхнічнай 
тэрміналогіі на аснове лексікі народнай мовы. Такім чынам, сфармуляваная  
Л. Більдзюкевічам канцэпцыя шляхоў i спосабаў фарміравання тэрмінасістэмы матэма-
тыкі з арыентацыяй на рэсурсы роднай мовы была пацверджана дзейнасцю Навукова-
тэрміналагічнай камісіі i паклала пачатак панавальнай у 1920-я гг. пурыстычнай 
тэндэнцыі. Найбольш прадуктыўным спосабам тэрмінаўтварэння стала тэрміналагіза-
цыя агульнаўжывальных слоў: астача, бок, велічыня, вышыня, вылічыць, даўжыня, ду-
га, кірунак, лік, аднак «па прычыне абстрактнасьці матэматычных разуменьняў» адзна-
чалася, што такіх «чыстых тэрмінаў народная мова мае надта мала». Камісія трымалася 
меркавання, «што лепш утвараць згодна з законам беларускай мовы нэолёгізмы, чымся 
браць чужыя, саўсім незразумелыя словы». Аналагічныя погляды выказваліся i ў та-
гачаснай перыёдыцы: «Пры ўтварэнні беларускай навуковай мовы <…> проста неаб-
ходна выкарыстаць для навуковага ўжывання беларускія словы, ужо істнуючыя, ці 
ўтварыць новыя з беларускіх карэньняў» [1, с. 80]. Пры адсутнасці гатовай тэрміна-
адзінкі ў народнай мове «нэолёгізмы ўтвараліся выключна на аснове істнуючых у жы-
вой мове слоў, згодна з унутраным сэнсам данага тэрміну i з законамі беларускае мо-
вы», г.зн. тэрмін ствараўся з уласнамоўных марфем шляхам афіксацыі або кампазіцыі: 
кантаслуп (прызма), канцавосьсе (полюс), касада (дыяганаль), скрутка (спіраль), су-
косьнік (ромб), сярэдніца (медыяна), ускосіна (дыяганаль) i інш. Калі наватвор па шэра-
гу крытэрыяў быў непрыдатным да выкарыстання, навуковае найменне запазычвалася.  
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Сярод прычын запазычвання называюцца: а) празмерная штучнасць утвораных 
неалагізмаў i б) наяўнасць «інтэрнацыянальнай ахварбоўкі» ва ўжо існуючых тэрміна-
адзінках: інтэрполяцыя, гомотэцыя, дыферэнцыял, інтэграл, модуль i інш. Такім чы-
нам, агульнаеўрапейскія тэрміны, як правіла, толькі адаптаваліся да беларускай арфа-
графіі.  

На працягу года Навукова-тэрміналагічная камісія апрацавала каля 3000 галіно-
вых тэрмінаў. У «Вестнике Наркомпроса» былі надрукаваны кароткія слоўнікі грама-
тычных, лагічных, батанічных i матэматычных тэрмінаў, прапанаваных Навукова-
тэрміналагічнай камісіяй. Найбольшая колькасць публікацый прысвечана апісанню 
матэматычнай тэрміналогіі: «Тэрміналёгія арытмэтыкі» (229 пазіцый); «Тэрміналёгія 
альгэбры» (140); «Тэрміналёгія геомэтрыі» (377); «Тэрміналёгія аналітычнай геом-
этрыі» (44);  «Тэрміналёгія трыгономэтрыі» (53). 

Агульным вынікам працы Матэматычнай секцыі Беларускай Навукова-
тэрміналагічнай камісіі i Прыродазнаўчага аддзела Інбелкульта стаў першы выпуск 
БНТ «Элементарная матэматыка», складзены ў асноўным з тэрмінаў, надрукаваных у 
«Вестнике Наркомпроса». Тэрміналогію арыфметыкі апрацавалі Л. Більдзюкевіч i  
Ф. Бурак, тэрміны па алгебры, аналітычнай геаметрыі i вышэйшым аналізе –  
А. Круталевіч, геаметрычную i трыганаметрычную тэрміналогію падрыхтаваў Ф. Бу-
рак. Першапачаткова аўтары прапанавалі больш за 2000 тэрмінаў, 1200 з якіх былі 
прынятыя пасля абмеркаванняў на секцыі i на агульным сходзе. У выніку тэхнічнай 
апрацоўкі ў слоўніку кадыфікавалася 901 лексема. Выданне было арыентавана на 
рэсурсы беларускай мовы, аднак у асобных выпадках («як компроміс пры асабліва 
спрэчных тэрмінах») прапаноўваліся дзве тэрмінаадзінкі – інтэрнацыяналізм i наватвор: 
аксіома, пэўнік; дырэктрысы, кіраўніцы; дыскрымінант, адрозьнік; сымэтрыя, сураз-
мернасьць i інш.  

Практыка школьнага выкладання матэматыкі ва ўмовах дзяржаўнасці беларус-
кай мовы вымагала выдання беларускамоўных падручнікаў. У 1922 г. выходзяць з дру-
ку дзве часткі “Зборніка арытмэтычных задач” С. Валасковіча i Т. Лукашэвіча, які 
атрымаў станоўчую ацэнку крытыкі. У гэтым жа годзе выдаецца «Мэтодыка 
арытмэтыкі» Т. Лукашэвіча i С. Валасковіча. У дадатку прапануюцца руска-беларускі i 
беларуска-рускі тэрміналагічныя слоўнікі па арыфметыцы, якія цалкам дубліруюць 
«Тэрміналёгію арытмэтыкі» БНТ.  

Адным з першых беларускамоўных тэарэтыка-практычных дапаможнікаў па 
матэматыцы з’яўляецца «Элемэнтарная альгэбра» А. Круталевіча, напісаная на аснове 
некалькіх польскіх i рускіх крыніц (падручнікаў Л. Макушэўскага, Т. Гуткоўскага i 
інш.). Першая частка выдання надрукавана ў 1922 г. у Берліне, а другая – праз два гады 
ў Маскве i Ленінградзе. У кожнай з частак прапануюцца неідэнтычныя па колькасным i 
якасным складзе беларуска-рускія тэрміналагічныя слоўнікі (у ч. 1 каля 200 слоўніка-
вых артыкулаў, у ч. 2 – 245), арыентаваныя на тэрміналогію Навукова-тэрміналагічнай 
камісіі. 

У такіх жа традыцыях вытрымана i перакладзеная А. Луцкевічам «Элементарная 
Альгэбра паводле А. Кіселёва». Выданне, па словах К.Дуж-Душэўскага i  
В. Ластоўскага, было апрацавана «з вялікай удумчывасьцю i ведай справы» [3, с. 3], 
хаця i не з’яўляецца перакладам у поўным сэнсе слова, паколькі беларускі адпаведнік 
амаль у два разы саступае ў аб’ёме арыгіналу. Падручнік быў адрэцэнзаваны ў 
«Весьніку Наркамасьветы С.Р.Р.Б.» А. Круталевічам, які адзначаў, што выданне пакідае 
добрае ўражанне i можа быць карысным у школьным выкладанні алгебры пры ўмове 
крытычнага аналізу настаўнікамі яго зместу. 

У 1923 г. у Коўне пад эгідай Міністэрства беларускіх спраў у Літве выдаецца 
«Слоўнік Геамэтрычных i Трыганамэтрычных тэрмінаў i сказаў» К. Дуж-Душэўскага i 
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В. Ластоўскага. Руска-беларуская частка налічвае 594, а беларуска-руская – 623 
слоўнікавыя артыкулы. Тэрміналогія выдання арыентуецца на тэрмінасістэму «Элемен-
тарнай матэматыкі», многія тэрмінаадзінкі былі перанесены з вышэйназванага падруч-
ніка А. Луцкевіча. Геаметрычныя i трыганаметрычныя тэрміны, што не зафіксаваны ў 
адзначаных працах, ствараліся ўкладальнікамі, якія «бралі найбліжэйшае слова або 
карэнь слова i прыстасоўвалі яго гэтакім чынам, каб новы тэрмін даваў яснае 
прадстаўленьне аб зьмесьце паняцьця» [3, с. 4]: касада ‘дыяганаль’, кругляч ‘цыліндр’, 
кучмень ‘конус’, лучак ‘радыус’, тасунак ‘адносіны’, пласмо ‘плоскасць’, рамо ‘катэт’ i 
інш. Такія тэрмінаадзінкі ў слоўніку звычайна падаваліся побач з запазычанымі. Інтэр-
нацыянальныя тэрміны, што «атрымалі пашырэньне i перадаюць спэцыфічныя адцені», 
укладальнікі ўключалі ў слоўнік, «надаючы ім толькі фонэтыку беларускую» [3, с. 4]: 
іррацыянальны, геамэтрыя, прапорцыя, пэрпэндыкуляр, радыян, сфэра, сэканс. 
Прыярытэт мелі сціслыя па форме адзінкі, аўтары лічылі важным, каб тэрмін быў 
«зычны i прыгожа гучэў» [3, с. 4]. Акрамя таго, укладальнікі карысталіся некаторымі 
літоўскімі тэрмінаграфічнымі крыніцамі, у прыватнасці, зборнікамі тэрмінаў па геамет-
рыі i трыганаметрыі З. Жамайціса, па арыфметыцы i алгебры М. Шыкшнуса. Пазней В. 
Ластоўскі ўключыў каля 200 найбольш ужывальных тэрмінаў са «Слоўніка Геамэтрыч-
ных i Трыганамэтрычных тэрмінаў i сказаў» у свой «Падручны расійска-крыўскі (бела-
рускі) слоўнік», выдадзены ў Коўне ў 1924 г. 

Другі этап пурыстычнага перыяду ў развіцці беларускай матэматычнай 
тэрміналогіі і тэрмінаграфіі (1927 – 1933 гг.) характарызуецца тым, што асобныя 
даследчыкі (М.Я. Байкоў, Ю.М. Дрэйзін,  А.Ю. Лёсік) прыходзяць да высновы пра 
няздольнасць дыялектнай мовы служыць рэальнай асновай для фарміравання галіновых 
тэрмінасістэм. Галоўнай памылкай аўтараў першых выпускаў “Беларускай навуковай 
тэрміналогіі” называецца імкненне тэрміналагізаваць дыялектныя словы пры амаль 
поўным ігнараванні інтэрнацыянальных лексем. 
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В.Э. Зіманскі (Віцебск) 

 
БЕЛАРУСКАЯ АРФАГРАФІЯ-2008: ПРАВАПІС ЗЫЧНЫХ  

 
23 ліпеня 2008 г. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь падпісаў Закон Рэспублікі Бела-

русь № 420-З “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” [6]. Згодна з прынятым 
Законам, новая рэдакцыя “Правіл” уступае ў дзеянне з 1 верасня 2010 г.  

Заўважым, што ў апошняе дзесяцігоддзе былі створаны сістэматызаваныя 
дапаможнікі па беларускай мове [1], [4], [5] і інш., у якіх аўтары імкнуліся скрупулёзна 
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адлюстраваць разнастайныя варыянты правапісных нормаў. Тым не менш гэта не адмя-
няла неабходнасці кадыфікацыі назапашаных за дзесяцігоддзі змен. Наколькі ж 
уніфікаваўся і стабілізаваўся беларускі правапіс? Паспрабуем знайсці адказ на гэта пы-
танне, прасачыўшы за зменамі і ўдакладненнямі, унесенымі ў правапіс зычных у новай 
рэдакцыі арфаграфічных нормаў беларускай мовы. 

Правапіс зычных разгледажаны ў Главе 2 “Правіл”. Акрамя таго, у Главе 5 раз-
глядаецца правапіс зычных у прыстаўках і суфіксах. 

Правапіс звонкіх і глухіх зычных (§ 11) не зведаў істотных змен, толькі ў п. 2 
гэтага параграфа не прадстаўлена прыкладаў уласнабеларускіх слоў, пра якія сказана ў 
правіле.  

Дастаткова падрабязна і без істотных паправак выкладзены правапіс д, т, дз, ц 
(§ 12), у якім удакладнены напісанні тыпу ліцвін, ліцвінка, твіст, мардве, у Літве.  

Лагічна і даступна выкладзены правапіс некаторых спалучэнняў зычных (§ 13), у 
якім змены ўнесены ў напісанне спалучэнняў стн → сн у запазычаных словах (кан-
трасны, фарпосны). Спалучэнні тыпу нтн, фтн, льтн, ктн, якія не ўваходзяць у 
правіла, адпаведна, пішуцца без змен (дэсантны, ландшафтны, асфальтны, аб-
страктны).  

У § 14 выкладзены правілы ўжывання прыстаўных (у пачатку слова) і ўстаўных 
(у сярэдзіне) зычных в, г. Адпаведна, пункты №№ 4, 6 рэгламентуюць напісанне 
ўстаўнога в у словах тыпу ніводзін, Лявон, есавул, каравул, павук, Тадэвуш і інш., а так-
сама вытворных ад іх. Удакладнена напісанне слоў окаць, одум, вохра, рэгламентуецца 
ўжыванне прыстаўнога в перад націскнымі прыстаўкамі о-, об-, од- (от-), у-, уз- (ус-); 
пры гэтым асобна не агаворана адсутнасць прыстаўнога в у словах з іншымі пры-
стаўкамі (што, відаць, павінна лагічна выцякаць з вышэйсказанага), а таксама ў выпад-
ках, калі [у] развілося з [в] (напр., удава, унук, улада, учора), і ў слове наогул. Ці павінна 
гэта азначаць, што ўзаконены напісанні вудава, вунук, вулада, навогул? Праўда, у п. 5, 
дзе гаворыцца пра ўжыванне прыстаўнога в перад каранёвым [у], прыведзены прыкла-
ды толькі з націскным [у] (вугал, вузел, вуліца), але ж у правіле пра націск нічога не ска-
зана.  

Найбольш істотныя змены ў правапісе зычных унесены ў правіла ўжывання ў 
нескладовага (§ 15). Зняты амаль усе абмежаванні, якія датычыліся запазычаных слоў: 
цяпер ў пішацца і ў пачатку (ва ўніверсітэце), і ў сярэдзіне слоў (саўна, фаўна, раўнд). 
Не скарачаецца націскное [у] (аул, Брэсцкая унія), ненаціскное [у] ў канцы запазычаных 
слоў (фрау, ток-шоу), не змяняецца у ў словах з канцавымі спалучэннямі -ум, -ус 
(кансіліум, соус) і чамусьці ў слове траур. Не згадваецца ў правіле таксама пра ска-
рачэнне [у] пасля злучка (словы тыпу па-ўзбекску, жанчына-ўрач). Астатнія пункты 
правіла засталіся без змен.  

Цікава, што ў п. 1 сярод прыкладаў напісання ў пры чаргаванні [л] з [ў] пры-
ведзены словы воўк, шоўк, шчоўк, поўны, коўзкі, моўчкі, змоўклі, паўметра, у якіх пры 
сінхронным аналізе немагчыма знайсці гэта чаргаванне (як і названае ў правіле чарга-
ванне [в] з [ў] у словах аўторак, каўбой, аўгур, Аўстрыя, Аўдоцця, Аўрора, Каўказ, 
Боўш, Роўда, аўгіевы). Дарэчы, цікавую з’яву назіраем у прыкладзе аўдыякасета – 
напісанне ыя, якое не пракаменціравана ні ў § 2, ні ў § 9, як і асобнае ўжыванне першай 
часткі гэтага слова (аўдыа? як Токіа).   

У § 16 “Нескладовае й” разам з правілам ужывання й на месцы і пасля прыста-
вак, якія заканчваюцца на галосны, чамусьці зноў згадваецца пра перадачу на пісьме 
спалучэння [й] з галоснымі ў словах іншамоўнага паходжання, хаця гэтыя выпадкі былі 
падрабязна апісаны ў § 9. У п. 1, зноў-такі, не згадваецца пра захаванне і пасля першай 
часткі складанага слова (аўтаінспектар) і ў націскным становішчы (пераігрываць). 
Дарэчы, п. 2 можна было дапоўніць прыкладамі з іншамоўнымі прыстаўкамі на зычны,  



47 

 
якія чамусьці апісаны толькі ў § 22, п. 13. У ім з былога пераліку іншамоўных прыста-
вак (прэфіксоідаў) выключаны суб-, дэз- (субынспектар, дэзынтэгратар); наадварот, 
ёсць прыстаўка (прэфіксоід) супер- (суперінтэлект) (дарэчы, як наконт слоў гіперін-
фляцыя, постіндустрыяльны? Пра гэтыя прыстаўкі (прэфіксоіды) у правіле таксама 
нічога не сказана, значыць, [і] павінна змяняцца ў [ы]?).  

У правапіс падоўжаных і падвоеных зычных (§ 17) і правапіс змякчальнага мяк-
кага знака (§ 18) і раздзяляльнага мяккага знака і апострафа (§ 19) істотных змен не 
ўнесена. Тым не менш, з пераліку слоў, у якіх адсутнічае падаўжэнне (§ 17, п. 3 – Ілья, 
Касьян і пад.) чамусьці выключаны прыставачныя асабовыя формы дзеяслова ліць (ра-
ней: лью і лію [2, с. 365], вылью і вылію); няма іх і ў правілах ужывання раздзяляльнага 
мяккага знака. Правапіс мяккага знака пашыраны на прыметнікі з суфіксам -ск-, утво-
раныя ад кітайскіх і мангольскіх назваў (§ 18, п. 7 – чань-чунскі, цянь-шанскі). Пры 
напісанні апострафа згадваюцца словы з першай часткай шмат- (§ 19, п. 4 – 
шмат’ёмісты). Астатнія пункты гэтых правілаў засталіся без змен. 

У Главе 5 “Правілаў” разгледжаны правапіс некаторых марфем. У гэтай главе 
разгледжаны аднамарфемныя прыназоўнікі (§ 21), прыстаўкі (§ 22) і суфіксы (§ 23). На 
жаль, па-за межамі раздзела застаўся правапіс канчаткаў, дзе можна было чакаць уда-
кладненняў, асабліва ў правапісе канчаткаў назоўнікаў ІІ скланення, асабовых і ўлас-
ных назоўнікаў.  

У правапіс прыставак не ўнесена значных змен. Вялікая ўвага ўдзелена права-
пісу прыставак су- і са-; аднак пасля даволі разгорнутага пераліку выпадкаў ужывання 
гэтых прыставах зроблена заўвага, якой, здаецца, можна было абмежавацца з самага 
пачатку: “Напісанне прыставак су- і са- ў іншых выпадках вызначаецца па слоўніку” [6, 
с. 30]. Не надае яснасці і фармулёўка, якая тлумачыць адсутнасць падваення літар у 
словах тыпу інавацыя, ірэальны, акамадацыя, акорд і пад.: “…калі слова ўспрымаецца 
як невытворнае ў беларускай мове” [6, с. 30]. Атрымліваецца, што, напрыклад, у рускай 
мове, дзе літары падвойваюцца, усе гэтыя словы ўспрымаюцца як вытворныя?  

Раздзелены напісанні прыстаўкі дыз-/дыс- (дызартрыя, дыз’юнкцыя, дысгар-
монія, дыспрапорцыя, дыскамфорт) і прыстаўкі дэз-, якая фактычна ўжываецца толькі 
перад пачатковымі галоснымі (пішацца нязменна – дэзактывацыя, дэзарыентацыя; 
адпаведна дэзкамера – дэзынфекцыйная камера). У астатнім правапіс прыставак не 
змяніўся, як не змяніўся і склад выключэнняў (расол, расольнік, расада, расаднік, ра-
зявіць, узлаваць, узлавацца, рашчыніць (паставіць цеста), ушчуваць, нішчымны, рошчы-
на, ушчуванне, ушчунак, нішчымніца), да якіх у метадычных мэтах можна дадаць словы 
нашчадак, шчасце, пяшчота, знішчыць, дашчэнту, ушчэнт, шчэпкі, пошчак. Аб зменах 
у правапісе і пасля прыставак на зычны (§ 22, п. 13) было сказана вышэй.  

Нарэшце, выклікае пытанне наяўнасць прыстаўкі із-(іс-) (у “Марфемным 
слоўніку беларускай мовы” А.М.Бардовіча, Л.М. Шакуна з гэтай прыстаўкай ужыта 
толькі слова ізноў [2, с. 252], хоць, на нашу думку, галосны і тут прыстаўны; аднак у 
такім разе із- – варыянт прыстаўкі з-); тым больш сумнеўна прыводзіць у якасці 
прыкладу напісанняў з такой прыстаўкай слова іспыты [6, с. 31].  

Не зведаў значных змен і правапіс суфіксаў (§ 23). Гэта датычыцца і правапісу 
суфіксаў дзеясловаў (пп.1-6), і правапісу суфіксаў дзеепрыметнікаў (пп. 7-9), і права-
пісу суфіксаў назоўнікаў (пп. 10-17), і правапісу суфіксаў прыметнікаў (пп. 18-19). 
Трэба адзначыць больш дакладную ў параўнанні з папярэдняй рэдакцыяй фармулёўку 
правіл ужывання суфікса -ірава- (-ырава-) (пры аманіміі з дзеясловамі з суфіксам -ава- 
(-ява-) – газіраваць); калі дзеяслоў без -ір- (-ыр-) губляе свою фармальную і семантыч-
ную акрэсленасць – лабіраваць; калі дзеяслоў мае вузкатэрміналагічнае значэнне – 
манціраваць) [6, с. 33], а таксама падрабязна апісаныя выпадкі ўжывання суфікса -
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шчык- (-шчыц-) [6, с. 36]. Разам з тым у падрабязна разгледжаных выпадках ужывання 
суфіксаў -чын- і -шчын- (§ 17) можна было пакінуць ранейшае тлумачэнне напісання 
спалучэння ччын: калі базай для ўтварэння назоўніка паслужыў прыметнік на -цкі, дзе 
[ц] не са спалучэння [тс] (Полацк – полацкі – Полаччына, Турцыя – турэцкі – Турэччы-
на, але: Брэст – брэсцкі – Брэстчына). Удакладнены фармулёўкі правіл напісання 
суфіксаў -ск- і -ств- (п. 21), а таксама правапіс падвоенага нн (п. 20) і падвоенага цц (п. 
22). Сам правапіс у гэтых выпадках не змяніўся. 

Такім чынам, новая рэдакцыя “Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”, вы-
явіўшы імкненне сапраўды спрасціць і ўніфікаваць беларускі правапіс, на жаль, пакіну-
ла неабходнасць у дадатковых метадычных і лінгвістычных каментарыях, а ў асобных 
выпадках – у звяртанні да іншых лінгвістычных і метадычных даведнікаў, такіх, як, 
напрыклад, “Беларускі арфаграфічны слоўнік” пад рэдакцыяй А.А. Лукашанца [3] і 
інш. 
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САСТАЎНЫЯ АДЗІНКІ ІМЕНАВАННЯ ПРЫ ЗВАРОЦЕ ДА АСОБЫ  
(НА МАТЭРЫЯЛЕ ДРАМАТЫЧНЫХ ТВОРАЎ  У. КАРАТКЕВІЧА) 

 
Звароты з’яўляюцца самым універсальным, распаўсюджаным этыкетным знакам 

у мастацкіх творах у цэлым і ў драматычных у прыватнасці, бо без іх не абыходзіцца ні 
адзін дыялог герояў. Звароты-паэтонімы (як у спалучэнні з агульнымі назоўнікамі, так і 
без іх) выклікаюць цікавасць, бо яны выконваюць і намінатыўную функцыю, і адрас-
ную (функцыю ўласна звароту). Па нашых назіраннях, пераважнае месца сярод усіх 
формул іменавання, якія выступаюць у якасці звароту, займаюць адначленныя кан-
струкцыі, хаця састаўныя адзінкі наймення з’яўляюцца больш інфарматыўнымі. Ме-
навіта яны дазваляюць не толькі значна шырэй ахарактарызаваць асобу, якой адрасава-
ны зварот, але і даюць магчымасць прасачыць суб’ектыўныя адносіны камунікантаў, 
устанавіць адпаведнасць выбару формы звароту нормам маўленчага антрапанімічнага 
этыкету. 

Паспрабуем устанавіць структуру і матывацыю ўжывання мнагачленных фор-
мул іменавання пры звароце да асобы ў драматычных творах У. Караткевіча ў разна-
стайных сітуацыях і ўмовах зносін. Асноўнымі крытэрыямі, якія прадвызначаюць вы-
бар зваротаў-паэтонімаў, будуць сацыяльны статус і ўзрост камунікантаў, абставіны, у 
якіх адбываецца камунікатыўны акт, адносіны суразмоўнікаў. 
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Антрапанімнае напаўненне састаўных адзінак іменавання асоб пры згаданым 
тыпе маўленчых зносін рэалізуецца ў двухчленнай мадэлі “ўласнае асабовае імя + про-
звішча” (з тытульным словам ці без яго) і трохчленнай мадэлі “ўласнае асабовае імя з 
тытульным словам + андронім + адтапанімнае іменаванне асобы”. 

Найбольшую актыўнасць пры звароце да асобы праяўляе двухчленная мадэль, 
якая мае розны спектр прымянення ў адпаведнасці з вышэй вызначанымі крытэрыямі. 
Мадэль “уласнае асабовае імя + прозвішча” сустракаецца пры звароце да асоб, якія па 
сацыяльным статусе вышэйшыя ці ніжэйшыя за адрасанта, які імкнецца акцэнтаваць 
увагу менавіта на суразмоўцы. Пры гэтым узмацняецца эфект уздзеяння  на чалавека, 
да якога звяртаюцца, выказванне набывае характар напружанасці, катэгарычнасці: 
Кунцэвіч (злавесна): Змоўч , Станіслаў Касінскі…[1,VІІІ,119]. Нядобразычлівасць і 
эмацыянальная напружанасць сітуацыі праяўляецца і пры звароце да асобы, роўнай па 
сацыяльным статусе з адрасантам. Паназіраем за прыкладамі: Ропат: Мы ─ здаровыя. 
А вось ты, Антоні-Лар Вольха, ці здаровы? [1,VІІІ, 303]; Карпач: Ты ідзеш начале, 
Васіль Вецер? [1,VІІІ, 243].   

Пры звароце да тытулаванай асобы антрапамадэль можа ўжывацца з тытульным 
словам, якое ўказвае на сацыяльны статус адрасата: Вецер (са шкадобай): А ты ніч-
чога не зразумеў, князь Геранім-Фларыян Радзівіл… [1,VІІІ, 243]. 

Часам антрапаформула звароту ў спалучэнні з іншымі кампанентамі, якія  якраз і 
канкрэтызуюць яе значэнне, набывае абразлівы характар уздзеяння на пайменаваную 
асобу: Зуліся: Палікар Абрагімовіч! Крумкач ты! [1,VІІІ, 101].  

Становіцца зразумелым, што, ужываючы згаданую мадэль іменавання пры зва-
роце да асобы, статуснаролевая пазіцыя камунікантаў асабліва ўплывае на выбар азна-
чальніка. Асобамі рознага статусу ўжываюцца такія звароты, бо асноўная роля іх ― 
пазбавіць выказванне дваякага разумення, ідэнтыфікаваць канкрэтную асобу з ліку 
іншых і акцэнтаваць увагу на ёй, а таксама  выказаць свае адносіны да яе. 

Рэалізацыя азначальных кампанентаў пры звароце да асобы, маладзейшай па 
ўзросце за адрасанта, сведчыць пра паважлівыя адносіны і з’яўляецца формай вет-
лівасці пераважна ў польскім асяроддзі: Чаховіч: Ну дык  і што, пане вялебны Стафан 
Каляда ? [1,VІІІ, 167].   

Пры звароце да асобы, роўнай па ўзросце з адрасантам, выбраны камунікантам 
азначальнік акцэнтуе ўвагу на канкрэтнай асобе, выдзяляе яе сярод іншых, падкрэс-
ліваючы сур’ёзнасць размовы: Вольха: Дык вось, першы сябра Марцыян Ропат, …Я 
не веру ў праўдзівасць нашае справы.  Дарэмна смуту заводзіце…[1,VІІІ, 103]. 

Для ідэнтыфікацыі асобы і вынясення прыгавору ў афіцыйных абставінах пры-
мяняецца ў двухчленнай мадэлі пры звароце да асобы эмацыянальна-ацэначная форма 
імені з суфіксам –к(а) і азначальнік-прыдатак у постпазіцыі для ўказання на род дзей-
насці асобы: Пасіёра: Янка Гужнічаў, званар, …Памрэш і ты… [1,VІІІ, 150]. Ужыван-
не такой формы імені ў звароце, на наш погляд, прадыктавана асаблівасцямі беларуска-
га нацыянальнага антрапанімікону. 

Асабовае імя рэалізуецца ў прэпазіцыі да прозвішча і  пазбаўляе зварот характару 
рэестравага пераліку па алфавіце і для таго, каб упэўніцца ў прысутнасці пэўнай асобы пры 
звароце да яе: Каляда: Андрэй Лаўрановіч тут ?  ⁄⁄ Андрэй:Тут… [1,VІІІ, 317]. 

Згаданая двухчленная мадэль пры звароце да асобы ў неафіцыйных абставінах 
можа выкарыстоўвацца моўнікам для стварэння гумарыстычнага настрою, асабліва калі 
пры важкіх азначальніках ужываецца памяншальна-ласкальная форма імені: Кастусь: 
Сачыніцель папулярных баек, з камітэта адказны таварыш, паважаны Арсенька 
Станевіч , … ⁄⁄ Арсень: Чаго табе ? [1,VІІІ, 61]. 

Прааналізаваныя прыклады двухчленнай мадэлі “асабовае імя (у розных фор-
мах) + прозвішча“ пры звароце да асобы  дазваляюць сцвярджаць, што такі тып звароту 
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з’яўляецца малапрдуктыўным у п’есах У. Караткевіча, а ўзрост і статуснаролевая 
пазіцыя асобы не асноўныя паказчыкі пры выбары іменавання, якое не абмяжоўваецца 
толькі антрапанімнымі кампанентамі, а напаўняецца і разнастайнымі азначальнікамі. 
Больш за тое, роля апошніх праяўляецца не толькі ў ідэнтыфікацыі пэўнай асобы, але і 
ў выражэнні ўзаемаадносін камунікантаў. 

Са значнай інфарматыўнай нагрузкай пры звароце да асобы ўжываецца ў гіста-
рычнай драме “Калыска чатырох чараўніц” спецыфічная канструкцыя “ўласнае асабо-
вае імя з тытульным словам  + андронім + адтапанімнае іменаванне асобы”. Калі ў не-
афіцыйных абставінах моўнік звяртаецца да знаёмай асобы, выкарыстоўваючы такую 
мадэль іменавання, то гэта сведчыць пра яго імкненне надаць нефармальным адносінам 
характар афіцыйнасці: Дамінік: “Ну вось, вельцэшаноўна пані Бянігна-Багуміла 
Луцэвічыха, урадзона Валасевічуўна, вам пасталы, хадакі тэж…[1,VІІІ, 161]. Прычы-
на ва ўжыванні такой грувасткай канструкцыі іменавання асобы ў тым, што сям’я 
“святкуе” ўгодкі свайго мяшчанства і Дамінік хоча ўзвысіць жонку (сялянку па паход-
жанні) аж да пані, прымяняючы адначасова  некалькі кампанентаў наймення: зварот 
ветлівасці, характэрны для польскага асяроддзя пры называнні высокапастаўленых 
асоб, састаўное імя персанажа з элементамі яго неафіцыйнай і афіцыйнай формаў, анд-
ронім (найменне жонкі па прозвішчы мужа) і адтапанімнае (па месцы жыхарства) іме-
наванне асобы. Нягледзячы на такі аб’ём паэтонімнай канструкцыі, у гэтым звароце 
прасочваецца горкая іронія, бо звяртаецца Дамінік да жонкі, працягваючы ёй старыя 
адрамантаваныя хадакі. Такая складаная формула звароту не толькі ўтрымлівае шмат 
інфармацыі пра асобу, якой ён адрасаваны, але з’яўляецца яркім стылістычным срод-
кам, аўтарскім прыёмам сінтэзу зваротаў да высокапастаўленых асоб і да прадстаўнікоў 
сялянскага асяроддзя. 

Такім чынам, прааналізаваныя састаўныя адзінкі іменавання пры звароце да асо-
бы ў гістарычнай драматургіі У. Караткевіча пераканаўча сведчаць, што выбар форму-
лы іменавання залежыць хутчэй не ад сацыяльнага статусу і ўзросту субяседнікаў, а ад 
абставін, у якіх адбываецца камунікатыўны акт, і адносін суразмоўнікаў. 
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КАНЦЭПТ РАДЗІМА Ў СВЯДОМАСЦІ НОСЬБІТАЎ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

  
Да базавых катэгорый любога антрапацэнтрычна арыентаванага напрамку су-

часнага мовазнаўства можна аднесці моўную і кагнітыўную карціны свету, нацыяналь-
ную свядомасць, моўную асобу, канцэпт і канцэптасферу і інш.  

Адным з найважнейшых складнікаў карціны свету, у якой адбіваецца нацыяна-
льна-культурны кампанент мовы, з’яўляецца канцэптасфера, што ўяўляе сабой сукуп-
насць канцэптаў – базавых элементаў светаразумення моўніка. У сучаснай навуцы да 
гэтага часу не склалася адназначнае тэрміналагічнае вызначэнне канцэпта. Існуюць са-
мыя разнастайныя падыходы да яго разумення: ад больш вузкіх да больш шырокіх, дзе 
побач з тэрмінам “канцэпт” ужываюцца тэрміны “канстанта” (канцэпт, які існаваў 
заўсёды або існуе, прынамсі, ўжо доўгі час), гештальт, ідэя, фрэйм, архетып, ключавое 
слова і інш. 

Шматлікія вызначэнні тэрміна “канцэпт” не супярэчаць адно аднаму, а 
з’яўляюцца хутчэй узаемадапаўняльнымі, акцэнтуючы ўвагу на розных аспектах разу-
мення і тлумачэння гэтага паняцця. Мы схільны разумець канцэпт як шматмернае мен-
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тальнае ўтварэнне, якое адлюстроўвае культурна-гістарычны вопыт народа і 
асаблівасці яго светаўспрымання. Канцэпт абавязкова павінен мець моўнае выражэнне, 
характарызавацца вербалізаванасцю. 

У сучасных канцэпталагічных даследаваннях пры аналізе таго ці іншага канцэп-
та выкарыстоўваецца, як правіла, адразу некалькі крыніц матэрыялу. У большасці прац 
на пачатковым этапе вывучэння канцэптаў аналізуюцца звесткі з лексікаграфіі. Часта 
мэтай аналізу дэфініцый лексікаграфічных крыніц з’яўляецца вызначэнне прымет ядра 
канцэпта. На наступных этапах магчыма далучэнне асацыятыўнага і / або дыс-
курсіўнага матэрыялу, мэтай чаго можа быць, у прыватнасці, апісанне перыферыйных 
слаёў канцэпта. 

На наш погляд, нельга з упэўненасцю сцвярджаць, што аналіз лексікаграфічных 
крыніц дазваляе апісаць менавіта ядро зместавай структуры канцэпта. Думаецца, выка-
рыстання только слоўнікавых звестак, якія ў прынцыпе не павінны адлюстроўваць 
індывідуальныя, прыватныя элементы ведаў, недастаткова для апісання структуры 
канцэпта. Ядро канцэпта, якое вылучаецца з дапамогай аналізу лексікаграфічных 
крыніц, будзе ўяўляць сабой якраз мінімальную і найбольш агульную частку канцэпту-
альнага зместу, адлюстроўваючы ў асноўным яго нявобразныя кампаненты.  

Паводле Е. Бартміньскага, даследчык, які жадае вызначыць сэнсавы аб’ём 
канцэпта, можа звяртацца да звестак з найвялікшых тэкставых корпусаў дадзенай мовы, 
да эксперыментальных матэрыялаў, атрыманых у час спецыяльнага анкетавання, да 
звестак, узятых з бягучай эксцэрпцыі тэкстаў дадзенага публіцыстычнага дыскурсу і 
інш. [2, с. 192].  

Публіцыстычныя тэксты заўсёды ў той ці іншай ступені з’яўляюцца інтэнцыяна-
льна прадвызначанымі. Аўтары такіх тэкстаў імкнуцца ўпэўніць чытача не проста ў 
правамернасці, але менавіта ў правільнасці аўтарскага бачання, аўтарскай трактоўкі 
рэчаіснасці, таму і звяртаюцца да канцэптаў з рознымі мэтамі, выкарыстоўваюць іх у 
розных функцыях. 

Звернемся да рэпрэзентацыі канцэпта Радзіма ў публіцыстычных тэкстах бела-
рускамоўных сайтаў з уласнымі пошукавымі сістэмамі (zvyazda.by, nn.by, moladz.org, 
ranitsa.by, generation.by і інш.). З 1025 прааналізаваных выпадкаў ужывання найбольш 
часта слова радзіма сустракаецца непасрэдна ў адным з асноўных сваіх значэнняў 
‘месца нараджэння, узнікнення, паходжання каго-небудзь, чаго-небудзь’. Месца нара-
джэння і месца спрадвечнага пражывання выклікае ў носьбітаў мовы толькі цёплыя па-
чуцці, якія становяцца асабліва вострымі, калі суб’ект знаходзіцца далёка за межамі 
радзімы: Я нiколi не забуду радзiму маiх продкаў; Туга па радзіме – натуральны стан 
для чалавека, закінутага ў чужыя для яго мясціны; Але тут – мая радзіма, мяне вельмі 
моцна цягне на радзіму. 

Любоў да радзімы павінна спалучацца з гонарам, адданасцю. Гэта тое, што трэба 
любіць, веліччу чаго трэба захапляцца, тое, што павінна быць незалежным і свабодным. 
Аднак радзіма можа апынуцца ў небяспецы, і калі далейшаму шчасліваму яе лёсу не-
шта пагражае, трэба без лішніх ваганняў прынесці сябе ў ахвяру і стаць героем: Салда-
ты i афiцэры зноў паказалi свету ўражвальную мужнасць, прыклад любовi да Радзiмы, 
вернасцi прысягi, вайсковаму братэрству; Але свабода i незалежнасць Радзiмы былi 
заваяваны цаной незаменных страт. 

Разуменне радзімы можа звужацца, калі яна змяншаецца да памераў дома: 
Вядома, радзіма там, дзе дом і сям'я; Беларусь – гэта мая Радзіма, мой дом, і я ў сябе 
дома; Я жыву ў гэтай Беларусі. Гэта – мая Радзіма, мой дом, гэта маё ўсё; і, наадва-
рот, супрацьпастаўляецца яму: Можа, мой дом і там, дзе мае любыя людзі, але Радзіма 
адна – Беларусь. 
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Даволі часта радзіма выступае як маці, што любіць, ахоўвае сваіх дзяцей, удзяч-
ная ім, але можа быць строгай, караць і патрабаваць ахвяравання: I Радзiма памятае 
сваiх сыноў i дачок, пра што сведчыць узнагароджанне горада над Нёманам вымпе-
лам; Дзе яна была, маці-радзіма, якія ў яе былі вочы?; Што да сыноў, а таксама дачок, 
то яны i зараз услаўляюць сваю радзiму; Слава ўсім, хто аддаў сваё жыцьцё за нашу 
Маці-Радзіму! 

Паняцце радзімы цесна звязана з паняццем роднай мовы, што выступае ў якасці 
аднаго з галоўных атрыбутаў альбо складнікаў радзімы, а можа быць цалкам тоеснай 
ёй: Але ж (згадзiцеся) апроч родных мацярок, у нас ёсць яшчэ адна – мацi-радзiма, iмя 
якой – Беларусь i мова якой – найперш беларуская; Зразумейце, дарагія, Радзіма пачы-
наецца з яе душы – мовы; Мне нічога не застаецца, як сцьвердзіць: мая радзіма – бела-
руская мова; Мова – радзіма. А паспалітаму чалавеку уласьціва заўжды імкнуцца да 
роднага агнішча, дахаты, на Бацькаўшчыну. 

Нярэдка назіраецца супрацьпастаўленне “малой радзімы”, “асобасна-сваёй 
прасторы” і “вялікай радзімы” – дзяржавы: Беларусь – малая Радзіма, а вялікая — 
СССР і любоў да «малой» Радзімы пачыналася з захаплення і ўдзячнасці «вялікай». 
Ёсць выпадкі адмаўлення такога падзелу і існавання “сярэдняй” Радзімы: Зямля, Рад-
зіма былі вызначальнымі. Мне ўвогуле ніколі не быў зразумелы гэты падзел – вялікая 
Радзіма, малая Радзіма. Ды ніколі я б не назваў сваёй Радзімай Савецкі Саюз, як у той 
песні, бо ў мяне мая Панямонь, мой бераг Нёмана, дзе дзядзькаў дамок дагэтуль 
стаіць; Перад тым каб праявіць любоў да малой радзімы, трэба аддаваць павагу 
сярэдняй. Таму вам трэба спачатку ў Дэпартамент кахання да сярэдняй радзімы. У 
сэнсе інвеставаць нешта ў Мінскую вобласць. 

Назіраючы за вербалізацыяй канцэпта Радзіма ў публіцыстычных тэкстах, можна 
заўважыць амбівалентнае стаўленне суб’ектаў да існавання “другой” і нават “трэцяй” 
радзімы: І сапраўды, па яго справах было відаць, што гэты горад стаў яму другой рад-
зімай; Францыя сёння для мяне – трэцяя радзіма, як стала такой для многіх мастакоў, 
якія прыехалі з розных краін свету – Іспаніі, Італіі, Расіі, Беларусі, Лацінскай Амерыкі, 
Японіі; і, наадварот: Сволач наднацыянальная. У яе не адна, як у людзей, радзіма, а сама 
меней дзьве, а то і тры –  узор сымбіёзу двух -ізмаў адначасова. 

Такім чынам, аналіз кантэкстаў, у якіх вербалізуецца канцэпт, дае магчымасць 
выявіць некаторыя яго складнікі. З розных прыкладаў спалучальнасці лексемы радзіма 
з прыметнікамі і дзеясловамі можна вывесці шматлікія кагнітыўныя прыметы радзімы, 
якія характарызуюць яе як канцэпт. Усе гэтыя прыметы ўключаюцца ў апісанне 
канцэпта, а частата іх ўжывання ў розных тэкстах фіксуецца для выяўлення найбольш 
яркіх, камунікатыўна рэлевантных. Відавочна, што прапанаваны падыход да вывучэння 
канцэпта не павінен лічыцца ўсебаковым і вычарпальным, але можа быць выкарыстаны 
ў якасці аднаго з этапаў дэталёвага аналізу. 
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І.П. Клімаў (Мінск) 
 

РОЛЯ  ПРЭСКРЫПТЫВІЗМУ 
Ў ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ ХХ СТ. 

 
Прэскрыптывізм – кадыфікацыя моўных адзінак паводле тых ці іншых уяўлен-

няў кадыфікатараў, а не паводле рэальнага ўжытку. Уяўленні гэтыя могуць абапірацца 
на розныя крытэрыі (дарэчнасць, правільнасць, прыгажосць (мілагучнасць), пашыра-
насць і да т. п.), аднак яны непазбежна не адлюстроўваюць узуса ў поўнай меры. 
Поўнага адлюстравання узуса не адбываецца з розных прычын. Перш за ўсё, моўная 
кампетэнцыя асобнага носьбіта (ці калектыву) часта абмежаваная, а яго інтуіцыйныя 
здольнасці па спасціжэнню асобных фрагментаў і заканамернасцяў развіцця моўнай 
рэальнасці часам недастатковыя (асабліва часта гэта назіраецца ў аспекце дынамікі 
моўнай нормы паміж пакаленнямі). Як правіла, кадыфікатары знаходзяцца пад уплывам 
уяўленняў, ідэалаў і ідэалогій свайго часу, а таму свядома (ці не) ствараюць нарматывы 
насуперак рэальнаму ўжытку, зыходзячы з уласных меркаванняў альбо 
(за)патрабаванняў улады. 

Прэскрыптывізм уласцівы ў той ці іншай ступені любой літаратурнай мове. Ад-
нак у многіх мовах, поліфункцыянальных і шматносьбітных (як, напрыклад, руская ці 
польская), ён закранае толькі перыферыю моўнай сістэмы. У беларускай мове прэс-
крыптывізм набыў выключны абсяг і ахоплівае цэнтральныя фрагменты моўнай 
сістэмы, частаўжывальныя адзінкі. Праявы прэскрыптывізму неаднаразова апісваліся ў 
навуковай і папулярнай літаратуры, таму дастаткова прывесці толькі асобныя прыкла-
ды. Так, у Р. скл. адз. л. неадуш. назоўнікаў муж. р. 2-га скл. нарматыў патрабуе выка-
рыстання канч. -у для абстрактных назоўнікаў і канч. -а для канкрэтных. Аднак у бела-
рускіх гаворках (як і ва ўкраінскіх) у гэтай форме захаваліся парэшткі старажытнага 
аблятыву (адкладальнага склону), які праяўляецца ў канч. -у у прыназоўных канструк-
цыях са значэннем ‘пункт руху’. У жывым маўленні тут практычна заўжды выступае 
канч. -у: з дому, з млыну, з Мінску, з Пінску (асабліва гэта ўстойліва ў дачыненні да ге-
аграфічных назваў, паколькі іх семантыка вельмі выразная), хаця нарматыў патрабуе 
тут кан. -а: з дома, з Мінска (ва ўкраінскай мове канч. -у тут з’яўляецца нарматывам: з 
дому, з Пинську). Іншым прыкладам могуць служыць кваліфікацыі нарматыўных 
слоўнікаў, якія надаюць адным лексемам (звычайна, русізмам) больш высокі стылёвы 
статус і/ці большы аб’ём значэнняў, чым іншым: пісьмо і ліст, іменна і менавіта, 
упамінанне і згадка, поезд і цягнік, граніца і мяжа.  

Вусны літаратурны узус у беларускай мове склаўся даволі позна і дагэтуль за-
стаецца дастаткова абмежаваным у сваёй масавасці (рэпрэзентацыйнасці). Доўгі час 
крытэрыем верыфікацыі нарматываў у беларускай мове служыў толькі дыялект з яго 
разнастайнасцю і варыянтнасцю альбо мастацкая літаратура, у значнай ступені таксама 
арыентаваная на дыялект і з розных прычын абмежаваная. Таму хаця фармулёўкі бела-
рускіх кадыфікатараў часта апелявалі да ўзуальных крытэрыяў, але ў сапраўднасці гэта 
была проста фікцыя, што прыхоўвала або ўласныя густы нармалізатараў, або, най-
часцей, палітычныя запатрабаванні ўлады. Гэта асабліва відавочна на прыкладзе 
рэформы 1933 г. і яе “ўдакладненняў” (а фактычна карэкцыі) 1956 г.: іх фармулёўкі 
складаліся з апеляцыяй да “жывога маўлення”, да рэальнага ўжытку, хаця насамрэч 
такімі не былі. У сапраўднасці, нарматывы беларускай мовы нярэдка капіяваліся з 
больш развітых польскай (у граматыцы Б. Тарашкевіча 1918 г.) ці рускай (у рэформе 
1933 і 1956 гг.) моў, у той ці іншай ступені прыстасоўваючыся да беларускага 
матэрыялу. Можна бадай што казаць пра вядучую ролю прэскрыптывізму ў станаўленні 
нормаў беларускай літаратурнай мовы ХХ ст. 
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Шэраг неспрыяльных фактараў абумовіў развіццё нарматыўнай сістэмы бела-
рускай мовы менавіта ў такім кірунку. Гэтыя фактары дзейнічалі натуральным чынам, 
але яны склаліся ў выніку каланіяльнай палітыкі суседніх імперскіх дзяржаў, што раз-
глядалі Беларусь як сваю правінцыю і імкнуліся насадзіць тут свае культуру, мову і 
насельніцтва. Кожны з такіх фактараў праяўляўся сам па сабе, але разам з тым ён абу-
моўліваў дзеянне і іншых: 

1) функцыянальная абмежаванасць: беларуская мова не мела ўсёй паўнаты 
функцый у білінгвальным грамадстве Беларусі (напачатку ў Расійскай імперыі, потым у 
міжваеннай Польшчы і пасляваенным СССР). Нават у тыя галіны, куды беларуская мо-
ва здолела пранікнуць (у 1920-30-я гг.), яна нярэдка дублявала (і, зразумела, без поспе-
ху) іншыя мовы: польскую ці рускую, якія на Беларусі панавалі ва ўсіх прэстыжных 
сферах камунікацыі. Гэта абумовіла з’яўленне наступнага фактара: 

2) білінгвальная прырода носьбіцтва беларускай літаратурнай мовы: інтэлекту-
алы, што набывалі досвед у беларускай літаратурнай мове, амаль заўжды з’яўляліся бі- 
ці трылінгвамі, паколькі адукацыя на Беларусі была пераважна іншамоўная (польская 
ці руская). Гэта, у сваю чаргу, прадвызначыла такую рысу, як: 

3) слабая носьбітавая база: колькасць карыстальнікаў беларускай літаратурнай мо-
вы заўжды была недастатковая, каб узнік больш-менш стабільны вусны літаратурны узус, 
які мог бы служыць крытэрыем для вырашэння спрэчных пытанняў адносна пісьмовых нор-
маў. Такім крытэрыем выступалі беларускія дыялекты, аднак ён не спрацоўваў, калі трэба 
было выбраць варыянт ці адхіліць запазычанне: вядучага дыялекту не было, а жывая гаворка 
вяскоўцаў была ў значнай ступені засмечаная русізмамі або паланізмамі. 

Дадатковай акалічнасцю, што моцна дэфармавала нармалізацыйныя працэсы ў 
беларускай мове і скіроўвала іх развіццё ў прадпісальным кірунку, была: 

4) кансерватыўная моўная практыка эпохі таталітарызму. Імкнучыся да таталь-
нага кантролю за грамадствам і асобай (праз цэнзуру і кантроль за публічнай камуніка-
цыяй, прапаганду, тэрор), таталітарызм адмыслова кансерваваў моўную практыку. У 
пісьмовай мове мала было свабоды для падбору лексікі і карыстання правіламі сло-
ваўтварэння, абмяжоўваўся доступ у літаратурную мову элементаў з дыялектаў і са-
цыялектаў (а тым больш з замежных моў), менш гнуткія былі дыскурсіўныя тэхнікі і 
больш выразныя – жанравыя межы. Вольнае абыходжанне са словаўтваральнымі мад-
элямі, эксперымент са словам, наватворы і аказіяналізмы былі выціснуты ў мастацкую 
літратуру, але і там падобныя вольнасці час ад часу ўлягалі крытыцы, што інспіравала-
ся ўладамі (напрыклад, барацьба з т. зв. фармалізмам). 

У выніку гэтыя чатыры фактары скіравалі развіццё нарматываў беларускай літа-
ратурнай мовы ў рэчышча прэскрыптывізму, праявы і хібы якога неаднаразова 
апісваліся і крытыкаваліся ў спецыяльнай і папулярнай літаратуры. Прэскрыптывізм як 
спосаб функцыянавання літаратурнай мовы можна разглядаць як загану ў параўнанні з 
суседнімі рускай ці польскай мовамі. Аднак, відаць, толькі такі спосаб і быў бадай што 
адзіна магчымы для беларускай мовы ў ХХ ст., ва ўмовах дзеяння гэтых чатырох не-
спрыяльных фактараў. Больш таго, менавіта прэскрыптывізм дазволіў беларускай літа-
ратурнай мове выжыць у ХХ ст., калі шмат мінарытарных моў Еўропы дэградавала да 
лакальных гаворак (яскравым, хоць і сумным прыкладам могуць служыць кашубская, 
карэльская, чувашская, мардоўская мовы). 

Аднак у цяперашні час прэскрыптывізм не можа быць больш цярпімым. Перш за 
ўсё, змянілася літаратурна-пісьмовая практыка, якая стала больш ліберальнай і разна-
стайнай.  Вырасла  значна  больш  шырокае  кола карыстальнікаў і носьбітаў беларус-
кай літаратурнай мовы. Іх стаўленне да стабільнасці і масавасці (рэпрэзентацыйнасці) 
нарматываў таксама змянілася: яны больш ужо не жадаюць вытрымліваць тыя нарма-
тывы, якія не адпавядаюць рэальнаму ўжытку. Нарэшце, параметры літаратурнага 
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ўжытку таксама змяніліся з часоў апошніх прадпісанняў, арыентаваных на узус 1970-х 
гг. У дадатак, прадпісанні кадыфікатараў цяпер ужо страцілі сваю эўрыстычную вар-
тасць. Калі ранейшыя кадыфікатары маглі кіравацца сваім уласным досведам, паколькі, 
паходзячы з беларускамоўнай вёскі, захоўвалі дастаткова добрую кампетэнцыю ў род-
най мове, то цяпер яны ёю не валодаюць. Большасць сучасных кадыфікатараў нарад-
зілася ў рускамоўным горадзе і іх кампетэнцыя ў беларускай мове дастаткова абме-
жаваная. Усё большую ролю пачынае адыгрываць ужытак нацыянальна свядомай мо-
ладзі і інтэлігенцыі гарадоў, чыя свядомасць у значнай меры прасякнутая ліберальнымі 
каштоўнасцямі і адхіляе прэскрыптывізм ранейшых кадыфікатараў. Гэта ставіць пад 
пытанне далейшае захаванне строгага прэскрыптывізму ў беларускай мове. 

 
О.А. Климкович (Витебск) 
 

СТРУКТУРНО-СМЫСЛОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
КОНЦОВОК КУПЧИХ ГРАМОТ XIV–XVI вв.:  

СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 
Сравнительно-сопоставительные лингвостилистические исследования являются 

актуальным направлением исторического языкознания. Параметрами отбора деловых 
текстов для подобного исследования являются жанровый, локальный и хронологиче-
ский; основными аспектами выступают 1) анализ субъектного состава деловой комму-
никации, 2) анализ структурно-смысловой организации, 3) анализ способов вербализа-
ции структурно-смысловых единиц текстов, 4) характеристика стилеобразующих 
средств синтаксического уровня. 

Цель представленной работы – охарактеризовать в сравнительно-
сопоставительном аспекте структурно-смысловую организацию в концовках купчих 
грамот, созданных в течение XIV – XVI вв. на территориях Московского, Новгородско-
го княжеств и Великого Княжества Литовского (далее ВКЛ). Актуальность работы обу-
словлена отсутствием сравнительно-сопоставительных лингвостилистических исследо-
ваний грамот, созданных на территории русских и белорусских земель.  

Купчие грамоты представляли собой документы, оформляющие переход соб-
ственности путем сделки купли-продажи. Субъектами деловой коммуникации в этом 
случае в грамотах разных территорий выступали как частные индивидуальные или 
коллективные (члены одной семьи) собственники, так и официальные коллективные 
лица (монастыри).  

Структурно-смысловая организация купчих грамот, как и всех деловых текстов, 
представлена линейной последовательностью смысловых блоков (далее СБ), которые 
входят в состав оформляющей и содержательной частей. Под СБ понимается предика-
тивная единица, занимающая в тексте самостоятельную позицию. В некоторых случаях 
группа СБ, объединенная общностью темы, представляет собой более крупную струк-
турную единицу, которую можно назвать смысловым фрагментом.  

Компоненты оформляющей части, завершающие основной текст, получили 
название конечного протокола или концовки. Состав смысловых блоков, относимых в 
лингвистических работах к концовке, не является строго определенным, что обуслов-
лено наличием в историческом языкознании двух тенденций при анализе памятников 
деловой письменности: дипломатической и текстологической. На основе традиций ди-
пломатического анализа делового текста в работах Е.И. Зиновьевой к концовке отно-
сится только указание времени и места создания акта. В.Я. Дерягин указывает, что к 
конечному протоколу может относиться указание на отвод земель, запись о послухах, в 
то время как при дипломатическом анализе указание свидетелей, лица, находившегося 
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у печати, имя писца грамоты, человека, участвующего в отводе земель, относят к со-
держательной части.  

На основе принципов текстологического анализа текста в состав концовки куп-
чих грамот могут быть включены следующие СБ: 1) именование писца, 2) именование 
свидетелей, 3) закрепление акта, 4) дата и время составления документа, 5) указание 
лиц, присутствующих на отводе земель. При этом число СБ, как и последовательность 
их презентации в текстах различных грамот, не является постоянным. Хронологическое 
и локальное распределение СБ в концовках купчих грамот отражено в таблице 1.  

Таблица 1. Структурно-смысловая организация концовок купчих грамот 

СМЫСЛОВЫЕ 
БЛОКИ 

Москва Новгород ВКЛ 
X

IV
 

X
V

 

X
V

I 

X
IV

 

X
V

 

X
V

I 

X
IV

 

X
V

 

X
V

I 

свидетели + + + + + + – + + 
писец + + + -+ -+ + – + + 
закрепление акта -+ -+ -+ -+ -+ -+ – + + 
дата - -+ -+ - -+ -+ – + + 
лица на отводе -+ -+ -+ - -+ -+ – - - 

Анализ таблицы показывает, что структурно-смысловая организация концовок 
купчих грамот, созданных на территории ВКЛ, отличается от московских и новгород-
ских грамот большей распространенностью СБ и постоянством их состава.  

Вербализация СБ в текстах деловых грамот осуществляется путем устойчивых 
конструкций, под которыми нами понимаются модели различных предложений. В пре-
делах этих конструкций многокомпонентные лексические единицы характеризуются 
различной степенью устойчивости: выделяются формулы, устойчивые сочетания и сво-
бодные сочетания. В концовках купчих грамот в пределах устойчивых конструкций 
отмечается интеграция формул и свободных сочетаний. Формулы характерны для 
оформляющей части и начальной позиции СБ в содержательной части. Свободные со-
четания передают в тексте индивидуальную информацию. 

Вербализация именования свидетелей осуществляется через УК, представлен-
ную в общем виде следующим образом: а на то послухъ [антропоним]: а на то по-
слухо Дрочила Олексино, попъ Смень святаго Спаса … [1, с.163]. Антропоним в составе 
исследуемой УК может быть представлен одночленными или многочленными моделя-
ми. В грамотах ВКЛ в составе многочленной модели антропонима может быть исполь-
зована лексема пан, зафиксированная в документах с XIV века. Номинатив послухъ 
может быть заменен лексемой люди или атрибутивным сочетанием люди добрые в зна-
чении «свидетели» в новгородских, московских грамотах. Однако к концу XV в. слово 
люди в значении "свидетели" полностью исчезает из состава купчих грамот Москвы и 
Новгорода. В грамотах ВКЛ сочетание люди добрые является единственно возможным 
вариантом для обозначения свидетелей. Данное сочетание может употребляться в пол-
ной форме, с пропуском атрибутивного элемента добрые или вообще не использовать-
ся. Процесс сделки в большинстве документов обозначается посредством сочетания а 
на то, в котором союз а выполняет функцию связующего звена между несколькими 
предложениями текста, указательное местоимение характеризуется соотносительным 
значением. Вариативность проявляется в использовании сочетаний а на сеи торговли 
были, а при том были: а на сеи торговли были Олександр Игнатьевичъ Яковъ Ондрь-
яновичъ Михаила Есиповичь [1, с. 165]; пры том были люди добрые пан Василеи Федо-
рович а пан Богдан Кублицкии… [2, с.207].  

Вербальным средством выражения СБ со значением представления писца явля-
ется общая для всех купчих конструкция а [купчую] грамоту писалъ [антропоним]:  
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а грамоту купчую писалъ подьячей Ивашка Неронов [3, 331]; писал Борис Челяднич … 
[2, 132]. Данная конструкция как обязательная присутствует в московских грамотах и 
грамотах ВКЛ, а в новгородских она встречается реже. 

СБ со значением юридического закрепления акта выражается несколькими ти-
пами УК. Употребление того или иного типа УК обусловлено местом написания гра-
мот. Для грамот Москвы и Новгорода невозможно выделить общий состав данной кон-
струкции. В новгородских грамотах чаще всего употребляется конструкция а у / в пе-
чати стоялъ [антропоним]: а в печати стоялъ сам Сафонтеи Фоминъ сынъ … [1, 
с.256]. В московских купчих можно выделить два типа УК, ни один из которых не яв-
ляется преобладающим: а запечаталъ есмя [антропоним], [а у купчая] [купчая] пе-
чать [без печати]: а грамота купчая бес печати [3, с. 287]. Распространенной являет-
ся УК: а на то послухъ [антропоним] и руку приложилъ. 

В купчих грамотах ВКЛ вербализация юридического закрепления акта может 
быть представлена несколькими СБ, в которых излагается просьба о подтверждении 
печатью, согласие на подтверждение и закрепление печатью самих продавцов: 1) а для 
большое твердости [антропоним] просили есмо тыхъ людеи добрых [антропоним] 
[абы] они печати свои прыклали [приложили]; 2) и их милости на нашу прозбу 
[вчинили] и печяти свои приложили; 3) [а мы [антропоним] в печяти место свои 
первы кмина прыписали есмо к сему нашому месту: а на большое потверженье и на 
справедливое свядоцство мы, вси первоменованые имены своими одноземъцы Хотьеви-
чи, просили есмо тых людеи добрых, которыи ж в том нашом листу стоят(ь) Радиво-
на Борова а Саву Бернова, а Ивана Дем(ь)янова и Борыса Коротополова, абы они пе-
чати свои прыклали к сему нашому месту. И их милость на нашу проз(ь)бу печяти 
свои прыложили. А мы, Хотьевичи, вси посполите к тому еще в печатеи место свои 
тры клеина прыписали есмо к сему нашому месту [4, 83]. Заметим, что если в москов-
ских и новгородских грамотах СБ со значением закрепления печатью является факуль-
тативным, то в грамотах ВКЛ он является обязательным.  

СБ со значением указания даты написания грамоты, лиц, присутствующих на 
отводе, являются локальными маркерами структурно-смысловой организации грамот.  

Указание даты создания документа отмечено только в грамотах ВКЛ. Вербали-
зация СБ осуществляется либо в составе СБ со значением представления писца а писал 
[антропоним] [год, месяц, число], либо путем употребления отдельной формулы пи-
сан [год, месяц, число],: писан  февраля 9 индиктъ 13 [4, с. 64].  

СБ со значением указания лиц, присутствующих на отводе, вербализуется с по-
мощью УК 1) а на отводе / на заводе были [указание лиц]: а на то люди на заводе бы-
ли: попъ Сидоръ, Перхуреи Васильевъ ….[1, с. 222]; 2) а землю отвел / завел [указание 
лиц]: а землю завелъ Яковъ самъ [1, с. 216]. 

Таким образом, структурно-смысловая организация концовок купчих грамот 
Москвы, Новгорода и Великого княжества Литовского характеризуется наличием об-
щих (указание писца, свидетелей, юридического закрепления акта) и локальных (лица, 
участвующие в отводе земель, дата написания грамоты) СБ. По сравнению с содержа-
тельной частью вербализация СБ в составе концовки более стандартизированна.  
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О.Н. Корсак (Минск) 
 

БЕЛОРУССКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
В ЯЗЫКЕ ТЕКСТОВ ПОЛЬСКОЯЗЫЧНЫХ ЗАВЕЩАНИЙ XVIII в. 

(на материале документов, составленных на белорусских землях) 
 
Северный периферийный польский диалект сформировался на территории исто-

рической северо-восточной периферии Речи Посполитой (современные белорусские и 
литовские земли). (О терминологии в польской и русско- и белорусскоязычной научной 
литературе, касающейся данного явления, см. «Język polski Wileńszczyzny…» З. Курцо-
вой [6, с. 62 – 64], работы Н. Ананьевой [1, с. 103 – 104], В. Веренича [2]). Об историче-
ских условиях формирования северного периферийного польского диалекта см. статьи 
В. Веренича и З. Курцовой [2, 7, 8]. 

Проникновению польского языка в Великое Княжество Литовское способство-
вали политические, общественно-экономические и религиозные причины. В условиях 
двуязычия жители этой территории должны были приспосабливаться к двуязычному 
процессу общения. Результатом такого взаимодействия стали разнообразные иннова-
ционные процессы, гиперправильные формы, заимствования. Механизм развития ин-
новационных черт в периферийных диалектах польского языка описывает З. Курцова в 
статье «O mowie Polaków …» [8, с. 46 – 48]. 

В настоящей статье мы обратим внимание на особенности северного перифе-
рийного польского диалекта, возникшие под влиянием белорусского диалекта. Матери-
алом для исследования послужили польскоязычные тексты завещаний XVIII в., состав-
ленные на белорусских землях [4]. 

Среди фонетических особенностей назовем деназализацию носового o [ą] в 
сильной для признака назальность / неназальность позиции конца слова (wymowa 
odnosowiona). Это один из характерных признаков периферийного польского диалекта 
[9, с. 41]: [z] Iejmoscią Panią doroto Grodzką Hrehorowo Iachołkowską; o ubogo maiętnosc 
moią; z Ceremonią Zwyczajno Duchowną; Radą y Pomoco Bÿli; gdyby było oddane Jmci 
oponczą starą biało Kudzbaiem podszyto; iako to cało Fortuno moio nazwana płaskowicze; 
zegnam Swiat Zewszelko ozdobo Ich; Kazimierz Mateusz Niebrzydowski Ręko Swo [podpisuię 
sie], iakie tylko długi się znaydo, wypłaco Dziatki moie; z Sobo; niebendo; temi wyrazaio się 
Słowy. 

Разложение носовых гласных ą, ę перед щелевыми  s, sz, ś, z, ź, ż, ch – это осо-
бенность не общепольского произношения, а периферийного диалекта, которая разви-
лась под влиянием контакта с восточнославянскими языками [6, с. 82]: Cienszkosci; 
nieczynili cienszkośći; cienszki rachunek; Panu Gabryelowi Wonsowiczowi; somsiadom; 
Choronzemu; Zaczenstym uprzykszeniem się; Xienży. 

Аканье. Аканьем называется произношение безударных о, е как а, ср.: Co 
wynosi Trzy Tysięcy Dwiescia piędziesiąt Talarow, Złłotych takichze Dwiescia przeznaczam, 
Adam Zambrzycki Stolnik, Rainie [Rehinie?]. Фамилия Ząbrzycki [zombžycki] с учетом 
аканья будет звучать именно так, как она записана в тексте. Имя Regina c учетом про-
изношения g как фрикативного γ и аканья звучит [raγina], возможно, под влиянием ли-
товского языка в интервокальной позиции γ→ø [5, с. 52, 111, 132], в итоге имя получает 
такое звучание, какое записано в исследованном тексте. 

Наличие звонкого звука [γ], известного белорусскому диалекту, является осо-
бенностью северного периферийного диалекта [1, с. 106], ср.: Hrehorym, Sapiehy, 
Hrehorowo, Ierzego Iahołkowskiego, Pana Kazimierza Hurkę Pisarza Ziemskiego (возмож-
но, Górko), Apanasa Siemionowaho, kuntusz Halowy (польский литературный вариант 
galowy), Mohuczy (фамилия Могучий), Alesiem Hrabarkowiczem, Pani Horskiej, maiętność 
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Jihnatycze, Podkomorzycom Czernihowskim, do akt Hrodu Minskoho, Antoni Swiąhrzecki, 
dewetdesiatoho, Semoho Dnia, Heronimem. 

Отмечаем в исследуемых текстах большую степень смягчения l, что на письме 
выражается употреблением i перед гласным после l: liepszy, Pisan whraliewie. В поль-
ском языке только перед гласным i появляется мягкий l, близкий восточнославянскому 
мягкому л’ (о развитии польских l, ł см. Штибер «Rozwój fonologiczny języka polskiego» 
[9, с. 70 – 72]). 

Мягкий ch перед гласными переднего ряда i, e не только перед суффиксом -iwa- 
или в иноязычной лексике [1, с. 106], также мягкий k перед e появляются, вероятно, 
под влиянием белорусских диалектов [3, c. 134]: za grzechi; nieuchibnie; Za przychilnosc; 
przepraszam Matkie moią Rodzonę y Dobrodzieykie, przy schiłku wieku mego. Ср. бел.: 
грахі, хіба, прыхільнасць, схільны.  

Приставной j: maiętność Jihnatycze, z mtści Jchnatycz, w Jinwentarzu, jakoby jim, 
yJnwentarzem. Причиной появления приставного [й] может быть белорусское влияние. 
В некоторых белорусских говорах перед начальным [и] может поизноситься пристав-
ной [й] [3, c. 84].  

Влиянием белорусского диалекта объясняется смешение произношения шипя-
щих и свистящих: wiszniowy (wiśniowy), bycz (być), Sudmego (siódmego) [10, с. 63 – 66]; 
а также упрощение сочетания согласных dn→nn→n [3, с. 137]: niezzaneÿ (nie z żadnej) 
namowÿ ludzkieÿ.  

В области грамматики назовем такую особенность, как отсутствие приставного 
n- в косвенных падежах местоимения on (образованных от основы j-): ä Dobra wszelkie 
w Przyłukach y w laskowie będące na Iego nalezące [10, с. 87]. 

Отмечаем в текстах ряд лексем, появление которых в польскоязычных текстах 
может объясняться белорусским влиянием. Часть единиц зафиксирована в словаре З. Кур-
цовой как регионализмы, характерные для северного периферийного польского диалекта 
[6, с. 329 – 473]. 

Cieliczy в зн. ‘cielęcy’: poruczay cieliczy; Odruczaju Cieliczego; zaruczajem 
cielicznym; ср. СБГ, ТСБЛМ цялячы. 

Hodować в зн. ‘wychowywać, pielęgnować’: Wnukowi Stanisławowi Frącewiczowi 
przy mnie hoduiącemu. Hodowanie от hodować в зн. ‘wychowywać, pielęgnować’: 
prawdziwym Oycem musię w hodowaniu y Edukowaniu po kazował.; L, SW, S16 в др. зн., 
СБГ в зн. ‘выхоўваць’, ЗК. 

Kożdy в зн. ‘każdy’: kozdy Człowiek; kożdy Chrzescianin powinien się Uciekac do 
Przewazney Przyczyny y opieki Ich Swiętey; Kożdego takowego turbatora Pozywam na Sąd 
Straszny Panski; ЗК; S16; L; SW с пометой «staropolskie»; СБГ кожды. 

Lado в зн. ‘pole nieuprawne po wykarczowanym lesie’: o wycięciu Lada niesłusznie; 
ЗК; ср. ТСБЛМ ляда. 

Mogiłki в зн. ‘cmętarz’: na mieÿsciu ktore sobie naznaczam wmaiętnosci Iachołkach 
Dobrach Wwoztwie Brzeskim lezącÿch namogiłkach Przezÿwaiącÿch Hornym; ЗК; ТСБМ 
могілкі. 

Nikczemny в зн. ‘nic nie znaczący, marny’: tylko kolor iest y nikczemna pozoru swiata tego 
farba; S16; L; ЗК; ТСБЛМ нікчэмны ‘неістотны, нязначны’. 

Przykupla в зн. ‘rzecz przykupiona, dokupiona’: z przykuplami Osoka alias 
Onuchowco od JPPanow; Przykuplą Osoko alias Onochowco y Folwark Arciuchowszczyzna; 
L; SW с пометой «mało używane»; ЗК; ср. ТСБЛМ прыкупляць. 

Ruczaj в зн. ‘źródło’ poruczay cieliczy; Odruczaju Cieliczego; zaruczajem cielicznym; 
L; SW с пометой «mało używane»; ТСБЛМ. 

Sobora в зн. ‘cerkiew katedralna w kościele wschodnim’: do Subory Złłch Osim; SW 
sobór; L sobor; ТСБЛМ сабор в зн. ‘галоўная альбо вялікая царква ў горадзе, манастыры’. 
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Spas в зн. ‘święto’: S[więtego] Spasa; SW с пометой gwar., в зн. ‘uroczystość 
przemienienia pańskiego 6 sierpnia’; ТСБЛМ в зн. ‘назва царкоўнага свята’. 

Wiedzieć в зн. ‘znać’: Każdy cżłowiek natym Swiecie zyiący musi według wyroku 
Boskiego wypłacić dług Smiertelnosci a niewiedząc cżasu ani godziny; wiedząc o tym 
doskonale; niewiedząc Dnia ani godziny Zycia mego konkluzyiey; wiedziec o tym Dziecięciu 
nie chciał; ЗК. 

Zrost в зн. ‘wiek’: do zrostu lat; SW gwar. zrost; ср. ТСБЛМ узрост; ср. R wzrosły в 
зн. ‘dorosły’. 

Таким образом, в статье мы представили некоторые специфические черты север-
ного периферийного польского диалекта, неизвестные польскому литературному языку, 
сформировавшиеся под белорусским влиянием. 
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Куліковіч У.І., Ялоўская Э.А. (Мінск) 
 

ФЕНОМЕН МОВЫ Ў ІНТЭРПРЭТАЦЫІ У. ДУБОЎКІ 
 
Прырода мовы, яе існасць. У мовазнаўстве доўгі час існавалі і працягваюць 

існаваць дзве супрацьлеглыя і ў той жа час узаемазвязаныя тэндэнцыі ў вызначэнні 
сутнасці мовы. “Першая з іх, — падкрэслівае Б. Плотнікаў, – ляжыць у рэчышчы агуль-
нанавуковай стратэгіі ўзаемаабумоўленасці ўсіх з'яў жыцця, і яе прадстаўнікі спра-
буюць вызначыць прыроду мовы праз яе сувязь са шматлікімі пазамоўнымі аб’ектамі, 
якія вывучаюцца ў іншых навуковых дысцыплінах (мысленне, грамадства, культура, 
навакольны свет, чалавек і інш.). Прадстаўнікі другой тэндэнцыі імкнуцца вызначыць 
сутнасць мовы знутры, па меры магчымасці шляхам ізаляцыі мовы ад знешніх 
фактараў” [11, с. 39]. 

У. Дубоўка адносіўся да тых дзеячаў навукі, хто атаясамліваў феномен мовы з 
агульначалавечай дынамічнай з’явай, універсальнай катэгорыяй, якая створана “не ад-
ным чалавекам, не адным якім-небудзь калектывам, а ўсім народам” [6, с. 180]. На 
гэтай падставе ён разглядаў мову ў якасці “важнейшага органа людскога 
ўзаемадзеяння” [9, с. 102], г. зн. спецыфічнай грамадскай з’явай, якая існуе толькі ў со-
цыуме і развіваецца разам з ім. Вынікам такога развіцця з’яўляюцца пастаянныя змены 
нарматыўна-стылістычнага ўкладу мовы пад уплывам шэрагу фактараў, сярод якіх: 1) 
гістарычныя падзеі ў грамадстве; 2) суседнія мовы [6, с. 172]; 3) эканамічнае становіш-
ча дзяржавы; 4) “наяўнасць інтэнсіўнага грамадска-палітычнага жыцця” [6, с. 170]. Па 
гэтых прычынах, на думку пісьменніка, з'яўляецца заканамернасцю тое, што адны сло-
вы могуць выходзіць з ужытку, другія з'яўляцца, а трэція звужаць або пашыраць сваю 
семантыку.  

Разнавіднасці мовы. Лінгвістычная спадчына У.Дубоўкі сведчыць, што паэт 
хоць і адносіў мову, як найважнейшы сродак камунікацыі, да агульнанароднага набыт-
ку, аднак не лічыў яе абсалютна адзінай на этнічнай тэрыторыі яе пашырэння або ў 
розных сферах выкарыстання. На яго думку, якая сёння з’яўляецца агульнапрызнанай, 
у класавым грамадстве адпаведныя класы маюць пэўныя моўныя адметнасці.  
“У народаў пад панаваньнем буржуазіі, – адзначаў ён у 20-я гг. ХХ ст., – літаратурная 
мова абстрагуецца ўсё больш і больш, адцягваючыся ад мовы народнай, ад мовы пра-
цоўных мас” [6, с. 177]. 

Сацыяльны падзел грамадства, лічыў У. Дубоўка, таксама аказвае ўплыў на 
з’яўленне разнавіднасцей агульнанароднай мовы (прафесійных арго, арго дэкласаваных 
элементаў). Таму і заклікаў пісьменнік весці актыўную барацьбу супраць рознага тыпу 
сацыяльных дыялектаў, каб не даць ім магчымасць зрабіцца яшчэ адным варыянтам, які 
адмоўна ўплывае на развіццё і функцыянаванне ўзорнага маўлення. “Так званыя “нец-
энзурныя” словы, – пісаў ён, – пытаньне наконт якіх складае асобную проблему, выра-
шаецца жыцьцём і зьіначваецца ў залежнасьці ад густаў грамады” [6, с. 173] ў працэсе 
калектыўнага абмеркавання, калектыўнай практычнай праверкі [5, с. 93]. У сувязі з 
гэтым моўную палітыку дзяржавы паэт правамерна звязваў з вызначальнай роллю най-
больш свядомых і адукаваных карыстальнікаў мовы. “Толькі і выключна пры шырокім 
і актыўным удзеле з боку мас можна будзе спадзявацца на станоўчыя вынікі” [6, с. 180]. 

Сістэма і структура мовы. У сучасным мовазнаўстве пад структурай мовы ра-
зумеюць адзінства разнародных элементаў (фанем, марфем, лексем, сказаў) у межах 
цэлага. У. Дубоўка лічыў мову своеасаблівай сістэмай, дзе існуюць хоць і 
раўнапраўныя, аднак узаемазвязаныя і ўзаемаабумоўленыя элементы. Цэнтральнае ж 
месца ў гэтай сістэме паэт адводзіў лексіцы, слову. На той падставе, што толькі яно 
здольнае выклікаць ў чалавека пэўныя асацыяцыі і пачуцці [9, с. 109]. “Мы клапоцімся 
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пра граматыку, – пісаў У. Дубоўка, – нават адмысловыя нарады склікаем. А тым часам 
граматыка, асабліва ортографія – гэта толькі “абалочка”, гэта толькі другараднае. Ас-
нова і галоўная каштоўнасьць – лексіка. Ад багацця на адценьні залежыць багацьце і 
глыбіня думкі” [9, с. 102]. Менавіта праз лексіку, на думку паэта, любая мова як сістэма 
аператыўна ўзаемадзейнічае з іншымі мовамі, запазычаючы некаторыя адзінкі ў свой 
слоўнік і “ўплываючы, у сваю чаргу, на гэтыя суседнія мовы” [6, с. 170].  

Такая інтэрпрэтацыя У. Дубоўкам ролі лексікі ў сістэмна-структурным аб'ядна-
нні, якім з'яўляецца мова, засведчыла тонкае разуменне паэтам спецыфікі слова сярод 
іншых моўных адзінак. Гэты пункт гледжання падтрымлівалі і падтрымліваюць 
прадстаўнікі розных школ і напрамкаў у мовазнаўстве. Так, В. Абаеў у адной са сваіх 
прац адзначаў: “Лексіка і граматыка і генетычна, і функцыянальна – розныя рэчы <....>. 
У лексіцы выступае на першы план пазнаваўчы аспект мовы, у граматыцы – камуніка-
тыўна-тэхнічны. Лексіка – гэта быццё, якое прайшло праз грамадскую свядомасць. 
Граматыка – гэта сацыяльна апрацаваныя прыёмы арганізацыі моўнага матэрыялу для 
камунікатыўных мэтаў” [1, с. 13]. 

Лінгвістычная эрудыцыя У. Дубоўкі выявілася і ў разуменні гукавога боку мовы. 
У сваіх працах ён паўсюдна размяжоўваў такія складаныя для свайго часу паняцці, як 
гук – элементарная нечлянімая адзінка гукавой плыні, літара – умоўны знак, якім абаз-
начаецца гук на пісьме, фанема – гук, які служыць для сэнсаадрознення слова ці яго 
формы. Паэт разглядаў гэтыя навуковыя паняцці ў шырокім лінгвістычным кантэксце, 
звяртаў увагу на ўмоўную сувязь гука і літары. “Адны і тыя ж літары, – неаднаразова 
адзначаў У. Дубоўка ў сваіх артыкулах, – у розных народаў перадаюць розныя гукі” [8, 
с. 100]. Тэрмін “фанема”, рэдкаўжывальны нават у працах лінгвістаў у 20-я гады XX 
ст., бо быў упершыню ўжыты І. Бадуэнам дэ Куртэнэ толькі ў 70-я гады XIX ст., су-
стракаецца нават у паэтычных творах У. Дубоўкі ў тым значэнні, якое існуе і ў сучас-
най лінгвістыцы. Так, у паэме “I пурпуровых ветразей узвівы” (Узвышша, 1929, № 2. С. 
88), ёсць такія радкі:  

Едзе на байкушы ляпа,  
штось раве ў немы.  
Вецер сьвішча цераз храпы, —  
вывучай, лінгвіст, фонэмы! 
Са спасылкай на працу А. Патабні “Думка і мова” У. Дубоўка прызнаваў, што на 

працягу гістарычнага развіцця ў мове могуць адбывацца гукавыя змены, якія падпа-
радкоўваюцца строгім і канкрэтным законам, складзеным за час існавання мовы. На 
падставе гэтага паэт сфармуляваў асноўныя задачы рэфарматараў мовы:  

1) вывучэнне існуючых моўных з'яў і законаў;  
2) выкананне іх на практыцы [5, с. 89].  
Непадпарадкаванне ж гукавым законам, а таксама іншым заканамернасцям 

развіцця мовы, згодна з разважаннямі паэта адносна беларускай мовы, выклікае разрыў 
паміж тэорыяй і моўнай практыкай, дае неадэкватны матэрыял таму, хто імкнецца вы-
вучаць мову, уплывае на адмоўнае і няправільнае ўспрыняцце мовы [6, с. 170]. 

Дубоўкава разуменне сутнасці гукавых законаў у мове не супярэчыць агуль-
напрызнаным у мовазнаўстве тэарэтычным высновам. Яно многа ў чым перагукваецца 
з галоўным метадычным прынцыпам младаграматызму, аб’яўленым Г. Остхафам  
і К. Бругманам. “Кожная гукавая змена, — пісалі ў свой час гэтыя даследчыкі, – па-
колькі яна адбываецца механічна, рэалізуецца па законах, якія не ведаюць выключэн-
няў,  г.зн.  напрамак,  у  якім  адбываецца  змена  гука,  заўсёды  адзін  і  той  жа  ва  
ўсіх членаў моўнай супольнасці <...> Толькі той, хто строга ўлічвае дзеянне гукавых 
законаў, на паняцці якіх трымаецца ўся наша навука, знаходзіцца на цвёрдай глебе ў 
сваіх даследаваннях. Наадварот, той, хто без усякай патрэбы, толькі для задавальнення 



63 

вядомых капрызаў, дапускае выключэнні з пануючых у якім-небудзь дыялекце гукавых 
законаў <...> – той з абавязковасцю трапляе ў суб'ектывізм і кіруецца адвольнымі мер-
каваннямі” [2, с. 97 – 98]. Гэтае разуменне гукавых пераходаў, абумоўленых строгімі 
законамі, удакладненае прынцыпам аналогіі, застаецца непарушным метадычным 
правілам і сучаснай кампаратывістыкі, “парушаць якое могуць толькі дылетанты” [2, с. 
100]. 

Функцыі мовы. Сярод функцый мовы ў грамадстве адной з важнейшых 
У. Дубоўка лічыў акумулятыўную, г. зн. тую, якая забяспечвае адзінства народа як на-
цыі. У якасці прыклада ён спасылаўся на лёс беларусаў, якія змаглі захаваць сваю су-
польнасць толькі дзякуючы таму, што побач з багатай вуснай народнай творчасцю яны 
мелі мову – “адзіны наш скарб, які незабраным застаўся ў сялянскай аграбленай хаце на 
пачатак адраджэння нашага” [4, с. 69]. Таму можна з упэўненасцю сказаць, што мова 
для У. Дубоўкі – важнейшая прыкмета кожнай нацыі, сродак, пры дапамозе якога вы-
яўляецца нацыянальная псіхалогія мыслення, светапогляд чалавека. Для пацвярджэння 
гэтага меркавання ён цытуе ў сваёй рабоце акадэміка Д. Аўсяніка-Кулікоўскага, які ад-
значаў: “Адзін і той самы змест думкі рознымі мовамі выяўляецца розна. Ісціна для 
ўсяго чалавецтва – адна, але шляхі, якія да яе вядуць, у розных народаў розныя. Гэтымі 
шляхамі і з'яўляюцца мовы з ажыццёўленаю ў іх нацыянальнаю псіхалогіяю разумовых 
працэсаў” [4, с. 86]. 

Праз мову, лічыў У. Дубоўка, праз супастаўленне моў мы маем магчымасць 
пазнаць сябе і іншых у гэтым свеце, многае ва ўяўленні чалавека аб свеце абумоўлена 
яго мовай. “Так, напрыклад, адзін запіша ўсе назвы колераў, якія ёсць у ягонай мясцо-
васці. Другі, маючы для гэтага падрыхтоўку, запіша ўсе словы агульныя ў беларускай і 
габрэйскай, або ў беларускай і татарскай мовах. Гэтым ён не толькі дасць сабе вялікую 
асалоду, не толькі пазнае лепш іншыя народы, якія жывуць на Беларусі, але можа і наву-
цы дапамагчы” [5, с. 102]. “Нездарма, – адзначаў паэт у наступным артыкуле, – царская 
Расія, на якую цюкалі і ў Польшчы, і за граніцаю, вінавацячы ў захваце і русыфікацыі 
“польскіх” зямель – Беларусі, – пачала зьбіраць матэрыялы, каб давесьці сваё права на 
наш край.  
А довады грунтавала, галоўным чынам, на мове” [12, с. 78 – 79]. 

Сувязь мовы з культурай. Феномен мовы, паводле інтэрпрэтацыі У. Дубоўкі, за-
ключаецца і ў тым, што яна мае непасрэдную сувязь з культурай як прадуктам сацыяльнай 
актыўнасці людзей. “Няўхільна імкнучыся да ўдасканаленьня свае мовы, – адзначаў пісь-
меннік, – мы павінны паставіць гэта як вышэйшую праяву культурнасьці, як найбольш 
патрэбнае ў нашым культурным будаўніцтве" [9, с. 102], бо “наша павольнасць з кожным 
днём павялічвае шкоду, якая становіцца прыкметнай у агульным развіцці культуры” [7, с. 
163]. 

Паходжанне мовы. У поглядах У. Дубоўкі на паходжанне мовы адлюстраваліся 
яго захапленні новымі тэорыямі і жаданне прадставіць беларускую мову як мову 
цалкам самастойную, адметную і незалежную ад рускай. Ён горача падтрымліваў і па-
пулярызаваў “марксісцкую яфетычную тэорыю” акадэміка М. Мара, дзе сцвярджалася, 
што ўзнікненне нацыянальных моў звязана з існаваннем мноства канкрэтных 
дыялектаў, а не з існаваннем адзінага кайнэ. Па гэтай прычыне ён неаднаразова (і трэба 
прызнаць, неабгрунтавана [3, с. 116]) крытыкаваў тых, хто не пагаджаўся з вывадамі 
акадэміка. “Некаторыя нашы ўніверсітэты, – адзначаў паэт, – лічаць магчымым тры-
мацца поўнасцю старых, я сказаў бы рэакцыйных, кірункаў мовазнаўства. Моладзі ўга-
няецца ў вушы тэорыя пахаджэння ўсіх моваў ад аднэй “пра-мовы”; нашай, у ліку т. зв. 
“індо-еўрапейскіх” моваў, ад санскрыту, напрыклад. А тым часам даведзена многімі, 
што санскрыт з'яўляецца моваю эсперанта свайго часу, што санскрыт – штучная мова 
<...>. Адным словам, вучоныя такога кірунку праз сотню гадоў здолеюць даводзіць, 
што ад эсперанта паходзяць сучасныя еўрапейскія мовы, а не наадварот” [7, с. 161]. 
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Такім чынам, інтэрпрэтацыя У. Дубоўкам мовы з’яўляецца сінтэзам некалькіх 
лінгвістычных тэндэнцый у вызначэнні яе сутнасці. З аднаго боку паэт характарызаваў 
прыроду мовы праз яе сувязь з грамадствам, культурай, навакольным светам, чалаве-
кам. Фактарамі, якія аказвалі і аказваюць уплыў на яе сацыяльную структуру, нарма-
тыўна-стылістычны ўклад, развіццё і функцыянаванне. А з другога боку мова, на яго 
погляд, – гэта самастойны сістэмны арганізм, які развіваецца па сваіх строгіх унутра-
ных законах (асабліва ў галіне фанетыкі), якія чалавек павінен вывучаць і якіх павінен 
строга прытрымлівацца ў далейшай дзейнасці. 

Са сказанага вынікае, што крытыкі 30-х гг. XX ст. Дубоўкавых поглядаў на сут-
насць мовы наўрад ці былі знаёмы з гэтымі поглядамі ў поўным аб’ёме, калі адзначалі: 
“Невыпадкова контрэволюцыйны нацдэм Дубоўка эпіграфам да свайго артыкула бярэ 
азначэнне мовы і культуры, данае контрэволюцыянерам Л. Троцкім, які разглядае мову, 
як з'яву біялагічную – “орган людскіх зносін”. Такога-ж расавага, біялагічнага погляду 
на мову трымаецца Дубоўка” [10, с. 98]. 

Ідэі пісьменніка адносна таго, што мова “адзіны скарб”, дынамічная структура, 
створаная народам, якая служыць для мэтаў камунікацыі і здольная выразіць усю су-
купнасць ведаў і ўяўленняў аб свеце, грамадстве, культуры гэтага грамадства, на сучас-
ным этапе развіцця мовазнаўства з’яўляюцца актуальнымі, агульнапрызнанымі і 
знаходзяцца ў стадыі далейшай распрацоўкі. 
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І.М. Курловіч (Мінск) 
 

АБ ПРЫСЛОЎІ РАЗАМ У БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 
 

Фарміраванне слоўнікавага складу мовы – працэс працяглы і неаднастайны, 
якому характэрны своеасаблівыя адлівы і прылівы, страта адных лексічных адзінак і 
з’яўленне на іх месцы новых. Значнае месца ў гэтым працэсе належыць запазычванню, 
калі для намінацыі раней невядомых і новых рэалій і паняццяў браліся ўжо гатовыя 
словы, цалкам або часткова адапціраваныя да граматычнага і графіка-правапіснага ладу 
мовы. Па-рознаму мог складвацца лёс такіх слоў. Адны з іх – стала замацоўваліся і  
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служылі дэрывацыйнай базай для ўтварэння іншых адзінак, другія – замяняліся больш 
звыклымі ўласнамоўнымі наватворамі і інш. Напрыклад, шырокаму пранікненню 
іншамоўных слоў з захаду садзейнічала  геаграфічнае становішча Беларусі. Таму зусім 
натуральна, што ў ліку запазычанняў шмат лексем польскага паходжання: барзо (бардзо)  
‘вельмі’ 1521 < стп. barzo, bardzo (SP II 21); ведле (ведля, водле, водля, вэдля) ‘адпаведна’1508 
< стп. wedle (SStK); ведлугъ (водлугъ) ‘адпаведна’ 1388 < стп. wedlug (SStK); внивечъ 
(внивецъ, внивочъ) ‘дашчэнту’ 1533 < стп. wniwiecz (WPSM II 236) і іншыя [1]. 

У гісторыі фарміравання лексічнага фонду беларускай мовы сустракаюцца 
факты шматгадовага паралельнага суіснавання слоў аднолькавай семантыкі, адны з якіх 
былі яўнымі запазычаннямі з польскай мовы. Прыкладам такой сітуацыі можа быць 
прыслоўе разам ‘сумесна, адначасова.’  

У помніках старабеларускага пісьменства яно пачынае фіксавацца з XV ст. 
Параўн.: 

Разомъ прысл. 1. Разам, сумесна з кім-, чым-н. Потом максимили"н, wный геркuлий, 
который был разом з диwклитианом панство римское зложил (Бельск., 258б); wни дымы 
wбачивши вси разом до землh припали (Стрыйк., 632б); если се большей будем мhть ку 
uтеканю нижъ кu битвh, вси разом погинемы (Алекс., 14б-15); Иншо бовhмъ створенье 
животногw за однw дши и тhла з земли вышли разомъ тежь и гинuтъ (Хран., 5). 

2. Адным махам, адразу, у адзін прыём, адначасова. Uхватил рогатинU и шол за 
ним и пробил wбое разом през крижи (Бельск., 64б); wбачъ "къ многw стопней и 
способовъ дха "къ злегка оумнhйшаетъс# и ищезаетъ злость, а не разомъ (Мак., 129). 

 3. Усяго (агульная сума чаго-н.). заплатили разомъ за дрова и за сено золотыхъ 
семъ (ИЮМ, VII, 174, 1690). [5, с. 464].  

Паралельна ў старабеларускай мове мелі хаджэнне і шматлікія прыслоўныя 
словаформы са значэннем ‘разам, сумесна’ польскага паходжання.  

Вобецъ прысл. Разам, сумесна. гдhбы всимъ вобецъ тое скло куповати было 
дозволено (СДГВ, 95, 1551); Кн"жа тежъ wповедаючисе вобецъ, же ничого безъ нихъ в 
той справе чинити и мовит безъ ихъ милости не хочетъ (Барк., 148б); было всихъ 
вобецъ wсмъ тис"чи и п"тсотъ (Біблія, 180); Всимъ вобецъ и кождому зособна, всякого 
достоенства ознаймуемъ (АВК, IX, 553, 1677) [3, с. 74]. Вобецъ (вобэцъ) ‘разам, 
сумесна; наогул’ 1551 < стп. wobec (WPSM II 236) [1, с. 199]. 

Весполокъ, весполекъ, восполокъ, восполэкъ, всполокъ, высполокъ прысл. 
Разам, сумесна. А хотя бы потом на тыхъ борышниковъ будучи в муцh албо идучи на 
шибеницу волал, абы они тую реч весполокъ с ним крали; тогды то им не мает шкодити 
(Ст. 1529, 106); змовили есмо з нимъ весполекъ ити wдинъ дрuгого не wставл"ючы 
(КВЗС, 128б, 1539); я съ тымъ шуриномъ своимъ тую полянку восполокъ посеялъ и 
восполокъ хочу жати (АВК, XVII, 24, 1539); на м# пришли гневы твои а страхи твои за-
смuтили м#, wгорноули м# "ко вода и целыи день придержали м# весполокъ (ПС. XVI, 
89б); Я Василій Куликовичъ, мещанинъ Берестейскій Рожества Пресвятое Богоматере 
монастыра высполокъ и зъ женою моею Воцею Моловчанкою и зъ сыномъ моимъ Хо-
мою вызнаваемъ сами на себе добровольне симъ нашимъ листомъ (АСД, XI, 5, 1549); Я 
Федко Савичъ… всполокъ и съ жоною моею Вонькою вызнаваемо сами на себh тымъ 
нашимъ листомъ (АСД, XI, 7, 1578) [2, с. 147]. Весполокъ (весполэкъ, высполокъ) ‘су-
месна, разам’ 1519 < стп. wespole (SStK) [1, с. 36]. 

Весполъ, возполъ, восполъ, вэсполъ прысл. Разам, сумесна. восъполъ зъ 
стороною людми добрыми, при пану Перу до двора пана Вербицъкого приехали (АВК,  
XXXVI, 189, 1582); w речъ сполечнuю, которuю жъ кольвекъ вси uчасники весполъ u 
права мовити и ее доходити uсхочuть (Ст.1588, 230); которие шляхтичи возполъ зъ 
нимъ вознымъквитъ тотъ, водлугъ права справленый, тутъ на враде кгродскомъ 
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Менскомъ сознали (АВК, XVIII, 178, 1602); померло wт тэй хмуры и зимна и втру 
кгвалтовного силалюди по трою индей вэсполъ, а не могли собе помочи (Еўл., 41) [2, с. 
148]. Весполъ (восполъ, вэсполъ) ‘сумесна, разам’ 1537 < стп. wespol (SPK) [1, с. 38]. 

Посполу (посполе, посполъ, позволу) прысл. 1. разам, сумесна, супольна. Онъ намъ 
маеть посполу з ыншою шляхтою, князи, паны и земяны нашими, службу военную отпра-
вовати (АЗР, I, 50, 1438); ты не ходи никуды з двора, поедьмо wба посполе (Трыст., 42); 
тотъ Петръ Гарасимовичъ зъ ними посполу пошолъ (АВК, XVIII, 342, 1645). Параўн. по-
сполъ у 1 знач. [4, с. 159]. Выкарыстоўваліся ў беларускіх пісьмовых помніках ХIV – ХVII 
стст. прыслоўныя словаформы посполу (посполе, посполъ, позволу) яшчэ са значэннямі 
‘адначасова; побач, поруч; аднадушна, аднагалосна’ [4, с. 159]. Посполу (посполе, по-
сполъ, позволу) разам, сумесна 1438 < стп. pospolu (SSt VI 443) [1, с. 38]. 

Посполъ, посполь прысл. 1. Тое, што і посполу ў 1 знач. тыи нехай и нынh по-
сполъ зъ братьею своею служатъ ей (АЗР, I, 193, 1499); казали им нам служити тремя 
коньми у зброи посполь з мешчаны полоцкими (ПГ, II, 182, 1501); две сеножати есть 
неделены што ты з мuжомъ моимъ посполъ кошывалъ (КВС, 438б, 1545); хоружый со-
бравшис# з ними и маючи w кождом з них добрую ведомость и чынность поспол маеть 
т"гнути з ними до каштал"на (Ст. 1566, 21) [4, с. 159]. 

Са значэннем ‘разам, сумесна, супольна’ ў пісьмовых помніках беларускай мовы 
XIV – XVIIстст. cустракаюцца прыслоўі вкупе, укупе, вокупе. 

Вкупе, укупе прысл. Разам, сумесна, супольна. Их много uкuпе ездило и мног злог 
людемъ чинили (Вісл., 17); з ним "дали и пивали вкупе цар и царица его (Елена Троя, 5); не 
бuдете орати вкупh воломъ и осломъ (Скар. ДЗ, 43); всимъ калугеромъ, вкупh и кождому 
поедину, подлежащимъ благословенія нашого (АЗР, IV, 27, 1589); Панове волынские пано-
ве литовские также козаки запорозкие змовившис# и зн"вшис# вси вкупе волохи wтгамо-
вали (Барк., 161б); Тая сумма нижей у реестре нашомъ въ прыходе шынковномъ выражо-
ная вкупе зъ енспенсами (ИЮМ, VI, 4, 1689). Параўн. вокупе [2, с. 10]. 

Вокупе прысл. Тое, што і вкупе. вси ровно в воскресноут вокоупе wдинымъ 
wбразомъ (Чэцця, 374); пастырское благословеніе всимъ вокупh и кождому поедину 
вшелякого достоенства и заволанья людемъ донесши (АЗР, IV, 126, 1596) [3, с. 131]. 

Словаформы въкuпь, въкuпh са значэннем ‘разам, сумесна’ былі ўласцівы 
яшчэ помнікам старажытнарускага пісьменства. Параўн.: Bъкuпь – вмhстh: Посадити 
вьс# въкоупь. Мр. VI. 39. Юр. ев. п. 1119 г. Въкоупь  "д@шта сърастъшас# вешти\, 
eдино вид#шта присно любъве сама въ себh въкоупь възвраштаюшта. Гр. Наз. XI в. 39.  

Въкuпh – вмhстh: - Бhах@ въкuпh Симонъ Петръ и Fома. Іо. XXI. 2. Остр. ев. И 
нач#ш# въкоупh отърицатис# вьси. Лук. XIV. 18.т. ж. Въкоупh  сhдъшемъ сhдhаше 
Петръ посредh ихъ. Лук. XXII. 55. т. ж. И многы словесы похвалиша и кротость же и 
смирениe благородство же вкупh и великооумиe. Іак. Бор. Гл. 142. Въкоупh тек@ще. Гр. 
Наз. XI в. 120 [8, с. 376]. 

Варта адзначыць, што прыслоўе въкuпh паралельна з іншымі словаформамі 
падаецца ў слоўніках У.І. Даля і І.І. Насовіча:  

Въкuпh нар. вмhстh, совмhстно, вообще, сообща, заодно, разомъ, соединенно; 
въ кучh, кучею. Вкупе богатъ и убогъ, скупой. Коли работаешь вкупе, такъ не болитъ въ 
пупе [6, с. 212]. А таксама вмhсте нар. обще, сообща, вкупh, совокупно, нераздельно, 
безраздельно, заодно. Отдай все вместе, оптомъ. Пойдемъ вместе. Стоять вместе, а бе-
жать врознь. Что есть, вместе: чего нетъ, пополамъ [6, с. 215].  

Въкупh, нар. совмhстно. Коли робишъ въкuпh, не болиць въ пупh. Посл. [7,  
с. 56]. Аднак іншыя дыялектныя слоўнікі, у тым ліку і XIXст., прыслоўе вкупе не 
падаюць. Параўнаем таксама звесткі з этымалагічнага слоўніка беларускай мовы:  

Разам, разом ‘сумесна, адначасова‘ (ТСБМ, Мал., Касп., Яруш., Шпіл.; воран., 
брасл., ігн., смарг., лід., пруж., беласт., Сл. ПЗБ; Бяльк.), ‘то’(Юрч. СНЛ), рус. дыял. 
Разом ‘адным разам, раптам, імгненна’. Вытворнае ад раз   [10, с. 38]. 
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У сучаснай беларускай літаратурнай мове адзіным старажытным прыслоўем з 
семантыкай ‘сумесна, адначасова’ з’яўляецца словаформа разам. Параўн.: Разам 
прысл. 1. Сумесна, у сукупнасці з кім-, чым-н.; 2. разм. Адначасова; 3. У адзін прыём; 4. 
Усяго (агульная сума чаго – н.) [9, с. 566].  

Такім чынам, можна канстатаваць, што нягледзячы на паралельнае 
выкарыстанне на працягу некалькіх стагоддзяў розных прыслоўных словаформ са 
значэннем ‘сумесна, адначасова’, у сучаснай  беларускай літаратурнай мове 
замацавалася адна уніфікаваная форма – разам, пры наяўнасці лексічных сінонімаў 
сумесна і адначасова. 
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СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫЯ АСПЕКТЫ  

КАНЦЭПТУАЛІЗАЦЫІ МОЎНАЙ КАРЦІНЫ СВЕТУ  
 
1. Словаўтваральная сістэма любой мовы, у тым ліку і беларускай, як сістэма 

словаўтваральных спосабаў і сродкаў папаўнення слоўнікавага складу мовы новымі 
намінатыўнымі адзінкамі служыць сродкам не толькі катэгарызацыі навуковай карціны 
свету, але і ў пэўнай ступені вызначае яе нацыянальную спецыфіку. Можна нават гава-
рыць пра тое, што сістэма словаўтваральных катэгорый у той ці іншай ступені адлюст-
роўвае канцэптуальную катэгарызацыю свету, а сістэма канкрэтных словаўтваральных 
сродкаў і асаблівасці іх функцыянавання ў сістэме словаўтварэння з’яўляюцца марке-
рам яе нацыянальнай спецыфікі. Такое сцверджанне грунтуецца на характары суад-
носін словаўтваральных катэгорый мовы з лексіка-семантычнымі і анамасіялагічнымі 
(паняційнымі) катэгорыямі. Так, выдзяленне пераважна семантычных (лексіка-
семантычных) катэгорый звязана з катэгарызацыяй з’яў рэчаіснасці, і таму яны грун-
туюцца на паняційных анамасіялагічных катэгорыях. Словаўтваральныя ж катэгорыі як 
катэгорыі, што “фарміруюцца сукупнасцю словаўтваральных тыпаў, якія 
аб’ядноўваюцца агульнасцю дэрывацыйнага значэння незалежна ад фармальных срод-
каў выражэння гэтага значэння” [1, с. 220], з’яўляюцца, па сутнасці, другаснымі ў ад-
носінах да катэгорый лексіка-семантычных.  

2. Праблема сувязі словаўтварэння як важнейшага сродку папаўнення слоўнікавага 
складу  мовы  і  моўнай  катэгарызацыі  аб'ектыўнай  рэчаіснасці  (фарміравання  моўнай 
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карціны свету) можа і павінна разглядацца комплексна. Пры гэтым найбольш істотнымі ў 
гэтых адносінах з’яўляюцца, на нашу думку, наступныя аспекты: 

– устанаўленне напрамку суадносін паміж словаўтварэннем як сродкам моўнай 
катэгарызацыі свету і аб’ектыўнай карцінай свету. (Фактычна адказу патрабуюць пы-
танні: Што з’яўляецца першасным, а што другасным ва ўзаемадзеянні словаўтварэння і 
яго адзінак і катэгорый з паняційнай карцінай свету? Словаўтварэнне толькі адлюст-
роўвае аб’ектыўную карціну свету ці, наадварот, фарміруе нашы ўяўленні пра 
аб’ектыўную карціну свету?);  

– вызначэнне ролі адзінак і паняццяў сінхроннага словаўтварэння ў катэгарыза-
цыі аб'ектыўнай карціны свету;  

– устанаўленне іерархіі адзінак і паняццяў словаўтварэння з пункту гледжання іх 
ролі ў адлюстраванні аб'ектыўнай карціны свету; 

– вызначэнне месца словаўтваральных катэгорый (у параўнанні з анамасіялагіч-
нымі і лексіка-семантычнымі катэгорыямі) у фарміраванні моўнай карціны свету асо-
бы; 

– класіфікацыя словаўтваральных катэгорый з пункту гледжання іх ролі ў 
фарміраванні моўнай карціны свету (адлюстраванні аб'ектыўнай і суб’ектыўнай кар-
ціны свету); 

– устанаўленне ролі словаўтваральных сродкаў мовы ў фарміраванні нацыяна-
льнай моўнай карціны свету (асаблівасці нацыянальнай катэгарызацыі свету); 

– вызначэнне ролі словаўтваральнай парадыгматыкі і граматычнай параметры-
зацыі словаўтваральных катэгорый у фарміраванні моўнай (у тым ліку нацыянальнай) 
карціны свету; 

– характарыстыка міжмоўнага ўзаемадзеяння і ўздзеяння на фарміраванне на-
цыянальна-моўнай карціны свету. 

3. Відаць, трэба апрыёры пагадзіцца, што словаўтварэнне як важнейшы сродак 
папаўнення слоўнікавага складу мовы і забеспячэння яе намінатыўных магчымасцей 
самым непасрэдным чынам звязана з фарміраваннем сучаснай моўнай карціны свету. 
Інакш кажучы, словаўтварэнне забяспечвае моўную сістэму неабходнымі сродкамі для 
называння з’яў аб’ектыўнай рэчаіснасці, а асаблівасці словаўтваральнай сістэмы той ці 
іншай нацыянальнай мовы ў пэўнай меры абумоўліваюць асаблівасці адлюстравання 
аб’ектыўнай рэчаіснасці і фарміравання моўнай карціны свету. Таму можна сцвяр-
джаць, што суадносная з сістэмай анамасіялагічных катэгорый сістэма словаўтвараль-
ных катэгорый з той ці іншай ступенню дакладнасці адлюстроўвае аб’ектыўную (наву-
ковую) карціну свету, а сістэма словаўтваральных тыпаў і словаўтваральных сродкаў, 
што ўваходзяць у склад словаўтваральных катэгорый, характарызуе ступень паўнаты 
гэтага адлюстравання. Нарэшце, валентнасць гэтых словаўтваральных сродкаў, ступень 
прадуктыўнасці і асаблівасці граматычнай маркіроўкі і інш. фарміруюць нацыянальную 
спецыфіку моўнай карціны свету. 

У сувязі з адзначаным асаблівую актуальнасць набывае пытанне, наколькі тая ці 
іншая словаўтваральная катэгорыя істотная для адлюстравання аб’ектыўнай карціны 
свету. На падставе поўнага апісання суфіксальнага словаўтварэння назоўнікаў у бела-
рускай мове [2] папярэдне можна выказаць меркаванне, што найбольш важнымі ў гэтых 
адносінах з’яўляюцца мутацыйныя і мадыфікацыйныя словаўтваральныя катэгорыі, па-
колькі менавіта яны непасрэдна суадносяцца з паняційнымі катэгорыямі. Найменш рэ-
левантнымі для адлюстравання аб’ектыўнай карціны свету, відаць, варта лічыць транс-
пазіцыйныя словаўтваральныя катэгорыі, паколькі яны фактычна з’яўляюцца збыт-
коўнымі для фарміравання моўнай карціны свету. Для абазначэння працэсаў і прымет 
існуюць спецыяльныя часціны мовы, таму матываваныя назоўнікі са значэннем 
працэсуальнасці і прыметы выступаюць толькі дадатковым сродкам моўнага выражэн-
ня гэтых з’яў рэчаіснасці.  
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Другім важным аспектам гэтай праблемы з’яўляецца размежаванне словаўтва-

ральных катэгорый, арыентаваных на аб’ектыўнае і суб’ектыўнае адлюстраванне 
моўнай карціны свету. Відавочна, што некаторыя мадыфікацыйныя словаўтваральныя 
катэгорыі (памяншальнасці, павелічальнасці, стылістычнай мадыфікацыі) у большай 
ступені звязаны з суб’ектыўным успрыняццем рэчаіснасці і суб’ектыўным бачаннем 
моўнай карціны свету. 

Такім чынам, з названых пазіцый словаўтваральныя катэгорыі могуць быць 
падзелены на: 

а) рэлевантныя для канцэптуалізацыі свету (мутацыйныя і мадыфікацыйныя) 
словаўтваральныя катэгорыі; 

б) нерэлевантныя для канцэптуалізацыі свету (транспазіцыйныя) катэгорыі. 
Рэлевантныя для канцэптуалізацыі свету словаўтваральныя катэгорыі ў сваю 

чаргу падзяляюцца на катэгорыі, звязаныя з:   
фарміраваннем аб’ектыўнай моўнай карціны свету (усе мутацыйныя словаўтва-

ральныя катэгорыі і часткова мадыфікацыйныя (жаночасці, зборнасці, адзінкавасці); 
фарміраваннем суб’ектыўнай моўнай карціны свету (стылістычнай мадыфіка-

цыі, памяншальнасці).     
4. У межах разглядаемай праблемы таксама заканамернай з’яўляецца пастаноўка 

пытання аб вызначэнні крытэрыяў, якія сведчаць аб значнасці той ці іншай словаўтва-
ральнай катэгорыі для моўнай канцэптуалізацыі аб’ектыўнай рэчаіснасці. Сярод такіх 
крытэрыяў неабходна назваць: 

– семантычны аб’ём словаўтваральнай катэгорыі і дыяпазон сінаніміі словаўтва-
ральных тыпаў. Так, відавочна, што развітая сінанімія словаўтваральных сродкаў, што 
ўтвараюць тую ці іншую катэгорыю, сведчыць аб яе значнасці ў фарміраванні моўнай 
карціны свету. Наадварот, абмежаванасць словаўтваральных тыпаў, што ўтвараюць 
катэгорыю, можа ўказваць на яе невялікую значнасць у іерархіі катэгорый, што 
фарміруюць моўную карціну свету. Для параўнання можна назваць групу катэгорый 
назваў асоб па роду заняткаў і г.д.; 

– закрытасць / адкрытасць радоў матываваных адзінак. Словаўтваральныя 
катэгорыі з фактычна закрытымі радамі матываваных адзінак, як уяўляецца, таксама 
могуць сведчыць пра іх невысокую значнасць для фарміравання моўнай карціны свету;  

– словаўтваральная маркіраванасць / немаркіраванасць лексіка-семантычных 
катэгорый. Словаўтваральная маркіраванасць той ці іншай лексіка-семантычнай 
катэгорыі сведчыць, з аднаго боку, пра ролю менавіта словаўтварэння ў катэгарызацыі 
моўнай карціны свету, а з другога боку, пра яе другаснасць у агульнай сістэме па-
няційных катэгорый, вытворнасць. Напрыклад, словаўтваральная катэгорыя жаночасці 
з’яўляецца фактычна вытворнай ад цэлай групы лексіка-семантычных катэгорый назваў 
асобы па роду заняткаў, прафесійнай дзейнасці, нацыянальнай прыналежнасці і г.д. 
Апошняе сведчыць, з аднаго боку, пра другаснасць гэтай катэгорыі ў моўнай карціне 
свету, а з другога боку, шматлікасць канкрэтных праяў гэтай катэгорыі можа быць 
адлюстраваннем дынамікі моўнай карціны свету;    

– асаблівасці парадыгматыкі словаўтваральных сродкаў мовы. Словаўтваральная 
сінанімія, напрыклад, сведчыць аб значнасці пэўнай семантыкі ў адлюстраванні моўнай 
карціны свету, антанімія – аб актуалізацыі словаўтваральнымі сродкамі пэўнага бачан-
ня рэальнага свету, аманімія – аб запатрабаванасці пэўных словаўтваральных сродкаў 
ва ўтварэнні намінатыўных адзінак для называння з’яў рэчаіснасці;  

– асаблівасці гістарычнага развіцця мовы і фарміравання словаўтваральных 
катэгорый. Названы аспект абумоўлівае фактычную напаўняльнасць словаўтваральнай 
сістэмы мовы словаўтваральнымі сродкамі і інвентаром дэрыватаў, неабходных для 
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адлюстравання аб’ектаў рэчаіснасці і фарміравання моўнай карціны свету (народна-
гутарковая аснова беларускай літаратурнай мовы, рэальнае двухмоўе і ўплыў іншых моў 
на фарміраванне словаўтваральнай сістэмы мовы, спецыфіка адбору намінатыўных і сло-
ваўтваральных сродкаў нацыянальнай мовы ў якасці літаратурнага стандарту і інш.). 

Такім чынам, сістэма словаўтваральных катэгорый можа разглядацца як пэўная 
праекцыя сістэмы паняційных катэгорый на словаўтваральную сістэму сучаснай бела-
рускай мовы праз “пасрэдніцтва” сістэмы лексіка-семантычных катэгорый і з’яўляецца 
важным сродкам моўнай катэгарызацыі аб’ектыўнай карціны свету. Сама ж сістэма 
словаўтваральных сродкаў, што фарміруюць словаўтваральныя катэгорыі, а таксама 
граматычны дыяпазон іх функцыянавання і асаблівасці парадыгматыкі не толькі за-
бяспечваюць патрэбы моўнай намінацыі, але і вызначаюць нацыянальную спецыфіку 
моўнай карціны свету на словаўтваральным узроўні.  
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АНГЛИЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ  

С НАЦИОНАЛЬНЫМ АНТРОПОНИМОМ 
(НА ПРИМЕРЕ МУЖСКИХ ИМЕН) 

 
Вопросы ономастики всегда привлекали внимание ученых и справедливо при-

знаются достаточно актуальными. Как известно, лексика является наиболее динамич-
ной стороной языка в любой период времени. Являясь неотъемлемой частью системы 
языка, она развивается и обогащается вместе с этой системой, находясь в весьма слож-
ных  отношениях с ней. Такой вид словообразования как переход онимов в имена 
нарицательные представляет огромный интерес, так как каждое слово имеет свою соб-
ственную историю возникновения и развития, что углубляет знания истории и культу-
ры страны изучаемого языка.  

Фразеология – это сокровищница языка. Значение отонимической фразеологии 
тем важнее, что она обычно отражает не только национальную самобытность имено-
слова народа, но и через специфические имена сообщает о своеобразии национального 
менталитета, способе мышления, истории и мифологии, культуре и быте этого народа. 
Фразеологизмы часто носят ярко национальный характер. Во фразеологии огромную 
роль играет человеческий фактор, так как подавляющее большинство фразеологизмов 
связано с человеком, с разнообразными сферами его деятельности [1, с. 6].  

Например, когда англичане употребляют выражение Hobson’s choice «отсутствие 
какого-то выбора», они зачастую не знают, что Hobson – имя реально существовавшего 
владельца конюшни, который не давал своим клиентам права выбора лошади. Будучи 
компонентом фразеологизма, имя собственное (ИС) подчиняется тем же закономерностям, 
что и имя нарицательное (ИН) в составе обычных фразеологизмов. Часто ИС в составе 
фразеологизма становится «потенциальным словом», «опустошенным» лексически, неред-
ко наблюдается появление значений «общего рода», что само по себе  является доказатель-
ством абстрактного характера значений ИС в единицах этого типа [2, с. 98]. 

Несомненный интерес представляет анализ этимологии антропонима – компо-
нента фразеологической единицы (ФЕ), который позволяет ограничить круг ИС, 
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наиболее часто встречающихся во ФЕ. Необходимо отметить, что в данном случае хоть 
и не происходит полного превращения ИС в ИН, но происходит другой процесс, про-
цесс десемантизации, когда ИС отталкивается от своих характеризующих свойств и 
приобретает новое значение, при этом обладая прежней формой [2, с. 101].  

Так, широко распространенные мужские имена, употребляемые в речи ежеднев-
но, стали компонентами множества ФЕ и придают им зачастую ярко выраженную экс-
прессивную окраску. Такие английские имена, как Tom, Jack, John, George и др. стали 
носителями определенных черт характера людей. 

Так, имя Jack, фигурирующее в 22 фразеологических единицах, ассоциируется 
чаще всего с веселым парнем, разбитным малым, проворным и хитрым, порой плутова-
тым. Интересна, например, этимология разговорного фразеологизма before one can (or 
you could) say Jack Robinson, что по-русски значит «немедленно, моментально, в два 
счета; в мгновение ока; и опомниться не успел; не успеешь и оглянуться как». Эрик 
Партридж, ссылаясь на словарь вульгаризмов Гроуза, говорит о жившем когда-то чело-
веке по имени Jack Robinson который наносил очень короткие визиты своим знакомым 
и удалялся прежде, чем успевали доложить о нем [2, c. 103]. 

Отголоском старинного обычая называть всех людей, принадлежащих к той или 
иной профессии, каким-либо одним именем, звучит фразеологизм Tom Tailor, обозна-
чающий человека или людей, занимающихся портняжным ремеслом. 

В обобщенном значении, очень близком к значению местоимений, употребля-
ются личные имена в выражении every Tom, Dick and Harry «всякий, каждый, первый 
встречный». В следующих примерах имя собственное также имеет значение «всякий 
англичанин», либо просто «человек»: Jack of all trades, Jack at a pinch, Jack out of office. 

Приведем еще несколько примеров ФЕ, в состав которых входят широко рас-
пространенные английские имена: All shall be well, Jack shall have Jill «Все будет хоро-
шо» (букв. Джек получит Джилл (возлюбленную); John long the carrier «человек, мед-
лящий с доставкой чего-либо»; John o’Nokes and John o’Styles «воображаемые стороны 
в судебном процессе»; Johny-come-lately «новичок»; John Doe «темная лошадка». 

ФЕ, построенные на основе антропонимов, перешедших в ИН в силу большой 
частотности, употребляются и для обозначения разных предметов,  явлений, состояний. 
Например:  Jack of the clock (пер.) «орудие в чьих-либо руках»; to be Johny-on-the-spot 
«появляться в нужное время». 

Некоторые ФЕ с компонентом имя собственное носят междометный характер: 
by George – «вот те на!, ей Богу!» 

Отдельную группу, на наш взгляд составляют ФЕ, содержащие реальную антро-
понимику, которая связана с именами выдающихся людей своего времени: политических 
деятелей, ученых и изобретателей, или не столь великих, но прославившихся хорошими 
или плохими делами. Например, Joe Miller употребляется в значении «старый анекдот, 
избитая острота» (по имени человека, опубликовавшего первый сборник анекдотов и шу-
ток); the Duke of Exeter's daughter – ист. «детище герцога Эксетерского», дыба. 

Особое место занимают фразеологические единицы, в которых ИС взяты из ли-
тературных источников. Английская литература и устное народное творчество значи-
тельно обогатили язык, подарив ему множество ярких, выразительных образов, во-
шедших в повседневную, обыденную речь. Нередко имена персонажей в своем упо-
треблении приближаются к нарицательным, обозначающим те или иные черты харак-
тера или поведения человека, такие, например, как неуемное любопытство – peeping 
Tom  «чересчур любопытный человек». В легенде о леди Годиве, жене графа Мерсий-
ского, рассказывается о том, что граф наложил непосильный налог на жителей города. 
Когда леди заступилась за них, граф сказал, что отменит налог, если она осмелится про-
ехать обнаженной через весь город. Чтобы не смущать ее, жители закрыли ставни домов. 
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Единственный, кто стал подсматривать в щелку, был портной Том, которого тут же по-
разила слепота.  

Часто такие имена встречаются в художественной литературе, так как они 
наиболее ярко и точно отражают черты, присущие тому или иному персонажу: «His 
reply was pure Rhett Butler» (K. Gregory. «Marry me Stranger»). 

Обращает на себя внимание тот факт, что достаточно много ФЕ с национальным 
антропонимом в качестве основного компонента обладают отрицательным оценочным 
значением. Примером могут служить следующие ФЕ: more (people) know Tom Fool than 
Тоm Fool knows – шутл. «многие знают дурака Тома, а он – лишь немногих»; to play old 
Harry – «раздражать»;  to rob  Peter to pay Paul – «ограбить Питера, чтобы отдать долг 
Полу». 

Необходимо отметить, что фразеологизмы всегда привлекали исследователей, а 
фразеологизмы, содержащие имена собственные, еще более специфичны у каждой от-
дельной национальности, так как они лучше всего отражают колорит народа во всем 
его многообразии, включая настоящее и прошлое. За каждым из них стоит своя непо-
вторимая история. 
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БЕЛАРУСКАЯ ТЭРМІНАГРАФІЯ: ЗДАБЫТКІ І ПЕРСПЕКТЫВЫ 

 
Гісторыя сучаснай беларускай тэрмінаграфічнай дзейнасці пачынаецца са 

слоўнікаў, якія мелі на мэце сістэматызацыю асноўных тэрмінаў у пэўных галінах ведаў 
пераважна для забеспячэння патрэб навучання, чым адрозніваліся ад нешматлікіх спе-
цыялізаваных слоўнікаў папярэдняга перыяду, што падавалі пераважна беларускую 
народную тэрміналогію і наменклатуру і пры гэтым не ставілі за мэту яе ўпарадкаванне 
і нармалізацыю. Паводле дадзеных аўтарытэтных бібліяграфічных даведнікаў [2], 
агульная колькасць створанага ў галіне тэрмінаграфіі на працягу 80 гадоў ахоплівае 263 
адзінкі. Тэрміналагічная дзейнасць адбывалася ў асноўных галінах навукі, тэхнікі, 
культуры, мастацтва і грамадскага жыцця. На думку стваральнікаў бібліяграфічных да-
веднікаў, іх падрыхтоўка прадыктавана тым, “каб паказаць, што нараканні на нерас-
працаванасць тэрміналогіі на беларускай мове, якія нярэдка гучаць з боку тых, хто ад-
маўляе ў праве на жыццё беларускамоўнай навуцы і беларускамоўнаму навучанню, у 
тым ліку і ў ВНУ, часта не маюць пад сабой падстаў” [3, с. 3]. 

Лексікаграфічная спадчына з уключэннем спецыяльнай лексікі разнастайная па 
тыпах і відах слоўнікаў: “вузкагаліновыя слоўнікі, галіновыя даведнікі, зводныя 
політэматычныя слоўнікі стандартызаваных тэрмінаў, політэхнічныя слоўнікі, перак-
ладныя слоўнікі тэрмінаў, слоўнікі міжнародных тэрмінаэлементаў, слоўнікі пра-
фесіяналізмаў, слоўнікі спецыяльнай наменклатуры, тлумачальныя слоўнікі тэрмінаў, 
тэрміналагічныя банкі і базы дадзеных, гласарыі, мінімумы, слоўнікі, стандарты і інш.” 
[5, с. 44].  

На пачатку ХХ ст. падрыхтоўка тэрміналагічных даведнікаў звязана найперш з 
практычнымі  запатрабаваннямі  –  даць  моўны  дапаможнік,  просты  па  змесце  і 
форме. Распрацоўка беларускай тэрміналогіі ў гэты перыяд знаходзіцца на пачатковым 
этапе развіцця, і перад складальнікамі лексіконаў стаіць задача знайсці або стварыць 
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беларускія адпаведнікі ўжо ўсталяваным і замацаваным іншамоўным тэрмінам, што 
стымулюе распрацоўку беларускай тэрміналогіі.  

Выключна практычныя мэты абумовілі лексічны склад лексіконаў: найбольш 
ужывальныя ў пэўнай галіне ведаў спецыяльныя паняцці і выразы, якія ўжываюцца як у 
навуковых, так і ненавуковых сферах. Пануючай тэндэнцыяй фарміравання беларускай 
часткі лексіконаў выступаюць моўнапурыстычныя ўстаноўкі. Найбольш багата словы 
са скарбаў народнай мовы прадстаўлены ў тэрмінагалінах, дзе на час укладання 
лексіконаў даволі развітай якраз і ёсць народная тэрміналогія (у сельскай гаспадарцы, 
расліназнаўстве, жывёлагадоўлі, медыцыне, малочнай прамысловасці), і адносна няз-
начнай у тых сферах, дзе народная тэрміналогія развіваецца не вельмі інтэнсіўна: у 
правазнаўстве, грамадазнаўстве, бухгалтэрыі, справаводстве, тэхніцы і інш. “Вядома, 
шмат якія тэрміны, прапанаваныя аўтарамі тэрміналагічных праектаў, аказаліся 
нежыццяздольнымі. Аднак сёння заганы і хібы мы павінны разглядаць не як злосную 
нацдэмаўшчыну, а як аб'ектыўны вынік імклівага развіцця, што перажывала беларуская 
мова ў перыяд беларусізацыі... Мы можам сказаць, што ў 20-х гадах былі правільна 
акрэслены мэты, задачы, прынцыпы і шляхі распрацоўкі тэрміналогіі, якія могуць быць 
сфармуляваны наступным чынам: тэрміналогія павінна быць упарадкаванай па змесце і 
нацыянальнальнай па сваёй форме, г.зн. па мове” [1, с. 14]. 

Дзейнасць па стварэнні тэрміналагічных слоўнікаў у 50 – 80-я гады ХХ ст. мож-
на ахарактарызаваць як вялую і неактыўную. Лексікаграфічныя матэрыялы, па дадзе-
ных бібліяграфічных даведнікаў, абмяжоўваюцца адзінкамі і рыхтуюцца скачкападобна 
і непаслядоўна. Стымулам для правядзення тэрміналагічнай дзейнасці ў гэты час і 
ўнармавання тэрміналагічных сродкаў стала падрыхтоўка буйных энцыклапедычных 
выданняў – “Беларускай Савецкай Энцыклапедыі” ў 12-ці тамах (1969–1975), пяцітом-
най “Энцыклапедыі літаратуры і мастацтва” (1984–1987). Нешматлікія слоўнікі гэтага 
часу складаліся “паводле прынцыпу збліжэння беларускай тэрміналогіі з рускай, а сама 
тэрміналагічная работа праводзілася без належнай паслядоўнасці, тэрмінасістэмы для 
распрацоўкі адбіраліся як бы адвольна” [4, с. 199]. 

Працэс станаўлення беларускай нацыянальнай школы i звязаны з iм пераход да 
выкладання дысцыплiн у рэспубліцы на беларускай мове ў 90-я гады ХХ ст. патра-
буюць у першую чаргу распрацоўкi i выдання якаснай беларускамоўнай літаратуры: 
падручнiкаў, слоўнiкаў, дапаможнiкаў i г.д. Аднаўленню актыўнай тэрмінаграфічнай 
працы спрыяе прыняцце Закона аб дзяржаўнасці беларускай мовы, калі значна павыша-
ецца актуальнасць распрацоўкі тэрміналогіі на беларускай мове і ідзе актыўны працэс 
перакладу навуковых тэкстаў. “Пасля значнага перапынку зноў актывізавалася выданне 
тэрміналагічных слоўнікаў і падручнікаў па прыродазнаўчых навуках на беларускай 
мове, імкліва ажыццяўляецца перавод навуковага і навучальнага працэсаў, а таксама 
навуковага справаводства на родную мову” [6, с. 53]. Падрыхтоўка перакладной пра-
дукцыі спрыяе ў сваю чаргу пашырэнню паняццевай базы беларускай тэрміналогіі, а 
таксама арыентуе яе на больш прасунуты ўзровень, дасягнуты ў іншых больш развітых 
у дадзеным напрамку мовах: рускай, англійскай, нямецкай, французскай і інш.  

Трэба адзначыць, што ў лексікаграфічных матэрыялах другой паловы ХХ ст., як 
і ў папярэдніх, таксама адбываецца распрацоўка новых для беларускай тэрміналогіі 
тэрмінагалін (малочная прамысловасць, бібліятэказнаўства, трыбафатыка). У беларус-
кай частцы лексіконаў канца стагоддзя адпаведнікамі паняццям з’яўляюцца тэрміны, 
створаныя шляхам спецыялізацыі значэння агульнаўжывальных слоў.  

Пры характарыстыцы сучаснай беларускай тэрмінаграфіі даследчыкамі адзнача-
ецца наяўнасць у ёй трох асноўных напрамкаў: праектыўнай, нарматыўнай і апісальнай 
[6]. В. Шчэрбіным  адзначаецца, што на сучасным этапе пачаў фарміравацца новы 
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кірунак – эксперыментальная тэрмінаграфія, куды могуць быць уключаны разнастай-
ныя класіфікатары, тэзаўрусы, рубрыкатары, канкардансы і інш. [8]. 

У пачатку ХХІ ст. пры распрацоўцы беларускай тэрміналогіі і стварэнні 
тэрмінаграфічнай прадукцыі неабходным бачыцца замена інтуітыўнага падыходу аргумен-
таваным, што вядзе да аб’ектыўнасці атрыманых вынікаў і значнага павышэння ўзроўню 
лінгвістычных даследаванняў, а таксама ў цэлым пазбаўляе магчымасці суб’ектывізму ў 
асэнсаванні фактаў мовы, абумоўлівае сапраўдную ацэнку тэндэнцый фарміравання і 
развіцця спецыяльнай лексікі беларускай мовы. Уважлівае вывучэнне асаблівасцей фарміра-
вання асобных галін ведаў у часавай прасторы з’яўляецца неабходным для больш выразнага 
акрэслення спецыфікі ўтварэння і функцыянавання тэрміналагічных намінацый і выпрацоўкі 
рэкамендацый па іх ўпарадкаванні. Ажыццяўленне гэтага на практыцы ўяўляецца магчы-
мым пры аўтаматызацыі інфармацыйных працэсаў [7].  

Стварэнне камп’ютарных банкаў даных цалкам знаходзіцца ў рэчышчы сучас-
най міжнароднай практыкі і ўвогуле адпавядае тэндэнцыі міжнароднай уніфікацыі 
тэрмінасістэм. У гэтых адносінах беларуская тэрміналогія значна адстае ад міжнарод-
нага вопыту. Фарміраванне аўтаматызаваных банкаў даных па розных галінах ведаў, 
разам з тым, мае шэраг пераваг, якія ў цэлым могуць быць зведзены да наступнага: 
1) яны значна спрашчаюць і удасканальваюць працэс вывучэння фактаў мовы; 2) за-
бяспечваюць паўнату прадстаўлення ўсяго наяўнага (нармаванага і неўнармаванага 
(праектнага)) тэрміналагічнага матэрыялу; 3) робяць магчымым фарміраванне на 
матэрыяле шырокай базы прыватных даследчых корпусаў; 4) дэманструюць панарамны 
агляд усіх рашэнняў па ўпарадкаванні тэрмінасфер; 5) дазваляюць ацаніць стан 
развіцця тэрмінагаліны ў пэўны перыяд або на працягу ўсёй гісторыі яе станаўлення.  

Уключэнню беларускай тэрміналогіі ў міжнародныя стандарты перашкаджае 
перадусім недастатковая ўніфікаванасць нацыянальнага тэрміналагічнага фонду. За-
дачы стандартызацыі, як правіла, зводзяцца да фіксацыі тэрмінаў і азначэнняў сучас-
нага ўзроўню навуковых ведаў, гарманізацыі навукова-тэхнічнай тэрміналогіі нацыяна-
льнай і міжнароднай, вызначэння і ліквідацыі недахопаў тэрміналексікі. Беларуская 
тэрміналогія ўвайшла ў стандарты, што вызначаюць тэрміны, азначэнні і абазначэнні 
асноўных паняццяў у галіне выдавецкай прадукцыі, інфармацыйных тэхналогій, вы-
творчасці прадуктаў харчавання з бульбы і тэхналагічных працэсаў іх апрацоўкі, тры-
катажных вырабаў, створаных з розных відаў сыравіны і па розных тэхналогіях, тэк-
стыльных валокнаў і ніцей, швейных вырабаў побытавага прызначэння, у сферы 
тэрмінаў, што маюць дачыненне да абутку, пажарнай бяспекі ў галіне пасіўнай супра-
цьпажарнай абароны, тушэння пажараў, агульнатэхнічных тэрмінаў, іх сертыфікацыі, 
распрацоўкі і пастаноўкі на прымысловасць, выпрабаванняў, кантролю якасці, тры-
бафатыкі, навукі, тэхнікі і прамысловасці, аховы навакольнага асяроддзя (тэрміны во-
даспажывання і водаадвод у рыбнай гаспадарцы), каштоўных папер (выраб, абарот і 
захаванне папер і дакументаў з пэўнай ступенню абароны, што адносяцца да фінанса-
вай дзейнасці), інавацыі і інавацыйнай дзейнасці, інфармацыйнай тэхналогіі (асноўныя 
паняцці, што маюць дачыненне да мікрапрацэсарных сістэм).  

Асэнсаванне папярэдняга тэрміналагічнага вопыту дапаможа кваліфікацыі 
ўзроўню назапашанага ў розных тэрмінасферах беларускай навукі, сістэматызацыі 
здабыткаў, што ў цэлым паспрыяе вырашэнню сучасных праблем беларускай 
тэрміналогіі. У гэтых адносінах тэрмінаграфічная практыка мае значны вопыт для вы-
рашэння сучасных практычных задач і можа выконваць ролю базы для далейшага яе 
ўдасканалення, служыць асновай стварэння фундаментальных перакладных і 
тэрміналагічных слоўнікаў. 
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ЭТНАКУЛЬТУРНЫ ФАКТАР У СТАЎЛЕННІ 

ДА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў ІНТЭРНЭЦЕ: 
НА МАТЭРЫЯЛАХ ФОРУМНАГА АБМЕРКАВАННЯ 

 
У фарміраванні стаўлення да таго ці іншага моўнага кода грае ролю мноства 

фактараў, сярод якіх распаўсюджанасць і запатрабаванасць мовы ў грамадстве, агульны 
прэстыж мовы і статус яе актыўных носьбітаў, пачуцці ў дачыненні да мовы і інш. Для 
даследавання праблемы стаўлення да мовы, якое актыўна разгарнулася з 1950-х гг., быў 
распрацаваны шэраг эксперыментальных методык, якія часам дапамагаюць выявіць 
латэнтную яе ацэнку. Найбольш поўныя звесткі аб адносінах грамадства да беларускай 
мовы можна атрымаць, спалучыўшы эксперыментальныя метады з метадам аналізу 
камп’ютарнага і медыя-дыскурсу. 

Ніжэй спынімся на папярэдніх выніках даследавання каментарыяў на форуме 
інтэрнэт-выдання “Компьютерные вести он-лайн”, зробленых за шэсць гадоў існавання 
форуму – з 6.03.2001 да 26.03.2007 (1417 запісаў). Тэма форуму была сфармулявана 
наступным чынам: “Отношение BYNET к белорусскому языку (Голосование)”. У 
першым запісе аўтар тэмы праінфармаваў карыстальнікаў, што на адным з сайтаў 
праводзіцца галасаванне па праблеме стаўлення да беларускай мовы ў інтэрнэце і пра-
панаваў выказацца на азначаную тэму. Каментарыі ўдзельнікаў форуму з’яўляюцца 
прадметам нашага даследавання. 

Стаўленне да мовы (language attitude) часта разглядаецца як трохкампанентны 
комплекс, які ўключае ў сябе кагнітыўны, афектыўны і валявы аспекты [1, c. 4 – 5]. Ка-
гнітыўны аспект прадугледжвае ўплыў на асобу ведаў пра свет і грамадства, афек-
тыўны ўключае ў сябе пачуцці ў дачыненні да мовы, валявы кампанент схіляе асобу 
дзейнічаць пэўным чынам. Некаторыя даследчыкі акцэнтуюць увагу на каштоўнасных 
меркаваннях, якія прадвызначаюць стаўленне да моў і могуць быць маральнага або 
эстэтычнага характару ці засноўвацца на практычным падыходзе [2, с. 113]. Іншыя 
навукоўцы лічаць найбольш уплывовымі наступныя тры фактары: нацыянальную куль-
туру, уключанасць у пэўную сацыяльную групу і індывідуальны тэмперамент асобы [3, 
с. 71]. 

Пры абмеркаванні вызначанай праблемы ўдзельнікі форуму тлумачылі сваё 
пазітыўнае або негатыўнае стаўленне да беларускай мовы рознымі фактарамі. Варта 
адзначыць, што тэма апытання практычна не сустрэла індыферэнтных поглядаў, абмер-
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каванне было даволі гарачым і эмацыйным. Удзельнікаў дыскусіі ўмоўна назавем “бе-
ларусафіламі” і “русафіламі”. 

Сярод “русафілаў” пераважаў практычны падыход да мовы, успрыняцце яе вы-
ключна як сродку зносін (апеляцыя да слабай распаўсюджанасці мовы ў грамадстве, 
сцвярджэнні, што “мова памірае”, меркаванне пра нераспрацаванасць матэматычнай і 
тэхнічнай тэрміналогіі, нежаданне інвеставаць у моўную сферу, нізкая ацэнка культуры 
мовы на тэлебачанні і інш.: Безусловно. на бытовом уровне следует стремиться, что-
бы граждане Беларуси понимали свой язык и могли ответить, написать – это челове-
ческая культура, но в любом бизнесе, технике и науке – это только путь к ПРОВАЛУ. 
– 7.03.2001, 07:12), хаця прысутнічалі таксама афектыўныя меркаванні (галоўным чы-
нам, успрыняцце беларускай мовы як сродку “выдзеліцца” або “зарабіць грошы”, нега-
тыўнае стаўленне да школьных настаўнікаў беларускай мовы і некаторых яе носьбітаў: 
Да и вообще кто на БЯ разговаривает, кроме кучки фанатиков... не встречал пока 
нормальных людей кто говорит на БЯ. – 7.03.2001, 02:37). “Агульным месцам” у такіх 
каментарыях стала думка пра тое, што лепей трэба развіваць эканоміку, а не клапаціцца 
пра моўныя праблемы: Лучше, поднимайте белорусское производство, а не бел. язык  – 
пользы будет больше (6.03.2001, 19:57). 

Сярод фактараў, якімі “беларусафілы” тлумачылі сваё пазітыўнае стаўленне, са-
мым распаўсюджаным быў акурат этнакультурны фактар: жаданне нацыянальнага са-
мавызначэння, успрыняцце культуры, мовы і нацыі як найвышэйшых каштоўнасцей 
(Мова нацыі патрэбна хаця б для таго, каб быць паўнавартаснай нацыяй. – 6.03.2001, 
19:31), а валоданне беларускай мовай – як паказчык агульнай культуры грамадзяніна 
Беларусі (Паважаць мову – гэта паказнік уласнай культуры, я б сказаў, шырыні куль-
турнага гарызонту. – 8.03.2001, 12:07). 

Увогуле трэба сказаць, што сярод “беларусафілаў” рэдка сустракаліся асобы з 
практычным стаўленнем да мовы, каментатары практычна заўсёды апелявалі менавіта 
да афектыўнага пачатку (патрыятызм, пачуццё ўласнай і нацыянальнай годнасці, жа-
данне падкрэсліць культурныя адрозненні ад іншых славянскіх народаў). Акурат пра 
такую сітуацыю піша Н. Мячкоўская: “Большасць беларусаў захоўваюць вернасць на-
цыянальнай мове перш за ўсё як сімвалу” [4, с. 100]. Гэтая думка пацвярджаецца як 
звесткамі з перапісаў насельніцтва (паводле якіх колькасць актыўных карыстальнікаў 
беларускай мовай істотна меншая за колькасць тых, хто назваў яе роднай), так і мовай 
каментарыяў на дадзеным форуме – значная частка “беларусафілаў” карысталася ў 
дыскусіі рускай мовай, сярод іх былі асобы, якія прызнаваліся, што дрэнна валодаюць 
беларускай (Мне стыдно, что я знаю чужой (русский) язык лучше родного (белорусско-
го) и мне стыдно, что это сообщение на БЕЛОРУССКОМ форуме я пишу по-русски. – 
16.03.2001, 15:25). Такая сітуацыя сведчыць пра недастаткова развіты валявы кампа-
нент: маючы станоўчыя адносіны да мовы, некаторыя асобы не гатовы выкарыстоўваць 
яе як рэальны сродак зносін. 

Такім чынам, узяўшы пад увагу характар каментарыяў “беларусафілаў”, мы мо-
жам гаварыць пра моцны ўплыў каштоўнасных меркаванняў (перадусім этнакуль-
турнага фактару) на фарміраванне стаўлення да мовы ў гэтай групы асоб. Можна 
заўважыць, што чым больш развіты дадзены фактар – тым лепшае стаўленне да на-
цыянальнай мовы выказваюць інтэрнэт-карыстальнікі.  
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У.В. Лянкевіч (Мінск) 

 
АСАБЛІВАСЦІ ЖЫВОГА ГАРАДСКОГА ВУСНАГА МАЎЛЕННЯ Ў БЕЛАРУСІ 

 
Праблема вуснага беларускага маўлення з'яўляецца вельмі актуальнай на сённяшні 

дзень, паколькі дагэтуль так і не было праведзена грунтоўных даследаванняў у гэтай 
галіне. Толькі пачынаючы з 2000-х гадоў шэраг лінгвістаў пачаў распрацоўваць гэтую 
тэматыку. Варта пагадзіцца са сцвярджэннем Т. Рамзы, што ”вуснае непадрыхтаванае і не-
афіцыйнае маўленне беларусаў (на розных моўных узроўнях) не было пакуль аб'ектам 
навуковага вывучэння і апісання ў беларускай лінгвістыцы”[1, 264]. Да апошняга часу гу-
тарковы стыль вывучаўся пераважна на падставе твораў мастацкай літаратуры (разгляда-
лася стылізаванае пісьменнікамі вуснае маўленне літаратурных герояў). 

З мэтай даследавання двухмоўнай камунікацыі і жывога маўлення ў Беларусі 
намі было зроблена пяць запісаў размоў моладзі, жыхароў Мінска, з розным моўным 
рэпертуарам. Агульная працягласць запісаў – каля 475 хвілін (амаль восем гадзін). За-
пісы рабіліся на лічбавы дыктафон адным з удзельнікаў працэсу камунікацыі. На ўсіх 
запісах зафіксаваны прыяцельскія сустрэчы і размовы на разнастайныя тэмы між ін-
фармантамі, якія даволі добра ведаюць адзін аднаго.Усяго намі запісана 19 чалавек. 
Адразу трэба заўважыць, што не ўсе з іх аднолькава актыўна ўдзельнічалі ў гутарках. 
Усіх інфармантаў можна аднесці да адной і той жа ўзроставай катэгорыі – маладыя 
людзі ад 20 да 28 гадоў. З іх шасцёра на той момант з'яўляліся студэнтамі вышэйшых 
навучальных устаноў, астатнія ўжо мелі вышэйшую адукацыю. 

На выбар той ці іншай стратэгіі паводзін у двухмоўнай камунікацыйнай сітуацыі 
можа ўплываць моўная біяграфія канкрэтнага інфарманта. Таму, акрамя запісаў, намі  
было праведзена анкетаванне запісаных інфармантаў. Анкета ўтрымлівала пытанні, 
якія дапамагаюць высветліць, як самі інфарманты ацэньваюць свае моўныя паводзіны ў 
білінгвістычным грамадстве, а таксама як яны размяркоўваюць выкарыстанне беларус-
кай і рускай моў у розных сферах жыцця. Далей у дачыненні да інфармантаў, якія 
пазначылі асноўнай мовай зносін рускую ці беларускую, мы будзем ўжываць азначэнні 
“рускамоўны” або “беларускамоўны”. 

Некаторыя пытанні прапанаванай намі анкеты былі складзены з мэтай выявіць, 
наколькі самі інфарманты ўсведамляюць свае моўныя паводзіны, у прыватнасці, тое, 
што ў працэсе камунікацыі яны могуць пераключаць коды (пераходзіць у працэсе 
моўнай камунікацыі з адной мовы на іншую), “падладжвацца” пад суразмоўцу і г.д. 
Можна сказаць, што амаль усе апытаныя сваімі адказамі паказалі, што даволі добра 
(наколькі гэта магчыма на побытавым узроўні) разумеюць, што іх моўныя паводзіны не 
аднастайныя і залежаць адрозных фактараў. Напрыклад, на пытанне “Ці бываюць вы-
падкі, калі Вы ў адной і той жа сферы зносінаў, акрамя асноўнай мовы, выкарысто-
ўваеце іншую?” большасць анкетаваных адказала станоўча. З усіх магчымых прычын 
кодавых пераходаў інфарманты перадусім пазначалі фактар асобы. Пры гэтым некато-
рыя пісалі, што калі да іх звяртаюцца па-беларуску, то яны таксама адказваюць на гэтай 
мове, а калі па-руску, то і адказваюць яны па-руску. 

Апошняе  пытанне  анкеты  гучала  так:  “Як Вы лічыце, што ўплывае (або 
ўплывала) на Ваш выбар мовы? Як Вы думаеце, ці можа змяніцца Ваша асноўная мова?  

http://www.kv.by/forum/forum1000001187.htm
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Калі так, то пры якіх умовах?” Асобы з асноўнай рускай і з асноўнай беларускай мо-
вамі па-рознаму адказвалі на яго. Калі рускамоўныя часта тлумачыла свой моўны вы-
бар на карысць рускай мовы мовай сям’і, дамінаваннем рускай мовы ў грамадстве, 
асяроддзем, у якім яны знаходзяцца, звычкай, то беларускамоўныя ўказвалі іншыя 
прычыны, больш асабістага характару, напрыклад, патрыятызм, сумленне. Амаль усе 
апытаныя дапускаюць  мажлівасць змянення іх асноўнай мовы. Але пры гэтым, мярку-
ючы па адказах, некаторыя зыходзілі з пары беларуская – руская і адпаведна ў якасці 
прычыны змены асноўнай мовы пазначалі такія, як “если гораздо большее количество 
людей будет говорить по-белорусски”, “пры зменах грамадска-палітычнай сітуацыі”, 
“калі большасць будзе размаўляць выключна на беларускай мове”. Пры гэтым двое рэс-
пандэнтаў пазначылі, што пры з'яўленні ў будучым дзяцей яны будуць часцей выкары-
стоўваць з імі беларускую мову. Аднак даволі нечаканым было, што амаль палова ін-
фармантаў (як рускамоўныя, так і беларускамоўныя) мяркуемай прычынай перамены 
асноўнай мовы назвала эміграцыю.   

Заўважым, што анкетаванне ў дадзеным даследаванні выконвала, хутчэй, дапамож-
ную функцыю і асноўная наша ўвага была звернута да аналізу запісанага маўлення. Аднак 
пры гэтым дадзеныя анкет   дазваляюць лепш зарыентавацца ў запісах, дапаўняюць іх, а 
часам дапамагаюць праінтэрпрэтаваць аўдыёматэрыял. У атрыманым матэрыяле нас 
цікавіла такая з'ява, як пераключэнне кодаў, то бок пераход інфармантаў па тых ці іншых  
прычынах з рускай мовы на беларускую і з беларускай на рускую, а часам ужыванне 
трэцяга коду – змешанага маўлення (трасянкі). Але ў дадзеным артыкуле спынімся на раз-
глядзе асаблівасцей вуснага гарадскога маўлення моладзі. 

Што да фанетычнага ўзроўню, то заўважым, што фанетычная сістэма, уласцівая 
беларускаму маўленню запісаных намі маладых людзей, можа мець істотныя адхіленні 
ад нормаў беларускага літаратурнага вымаўлення. Так, часам не адлюстроўваецца з'ява 
якання; у значнай ступені прысутнічае рэдукцыя галосных; месцамі, асабліва ў слэнга-
вых словах, назіраецца мяккі [ч']; адпадзенне прыстаўнога г ва ўказальных займенніках 
(эта, этат, этага, этая); замена ў на в або л ў адпаведных пазіцыях і  інш. Пры гэтым 
фанетыка рускамоўных інфармантаў таксама мае шэраг адхіленняў ад нормаў рускага 
літаратурнага вымаўлення. У першую чаргу, гэта датычыць акання і, у меншай ступені, 
рэдукцыі пераднаціскных і паслянаціскных галосных; вымаўлення на месцы належных 
[т’] і [д’] [ц’] і [дз’] адпаведна (цеканне, дзеканне). Гэты аспект жывога гарадскога ма-
ладзёжнага беларускага маўлення патрабуе грунтоўнага вывучэння. 

Вялікую цікавасць для даследчыкаў можа ўяўляць і лексіка, якая ўжывалася бе-
ларускамоўнымі (зрэшты, і рускамоўнымі) інфармантамі ў нашых запісах. Цалкам 
натуральна (пра што сведчыць частотнасць) ужываюцца беларускамоўнымі ці ак-
тыўнымі білінгвамі пры размове на беларускай мове такія нелітаратурныя адзінкі як да 
‘так’, харошы, харашо, вабшчэ (вашше) ‘увогуле’, тока ‘толькі’ і інш.,  якія, верагодна, 
з’явіліся ў беларускамоўным маўленні пад уплывам рускай мовы (або рускага праста-
моўя). Асобную увагу прыцягвае слэнгавая лексіка, найчасцей агульная для беларуска-
моўных і рускамоўных маладых гараджан (згодна з  нашымі запісамі). Слэнгавыя сло-
вы  могуць  адрознівацца  гукавым  афармленнем:  беларускамоўныя  асобы  вы-
маўляюць іх з фанетычнымі асаблівасцямі беларускай мовы, напрыклад, чувак ‘асоба 
мужчынскага полу’ (хаця ў гэтым слове можа сустракацца мяккі [ч’]), рускамоўныя – з 
рускай. Часам адрозненні выяўляюцца пры словазмяненні: у беларускім маўленні сло-
вазмяненне адбываецца згодна з законамі беларускай мовы, у рускамоўнай плыні тыя ж  
самыя лексічныя адзінкі змяняюцца паводле рускіх мадэляў. Для фанетычнага афарм-
лення слэнгавай і размоўнай лексікі ў нашых запісах характэрна варыятыўнасць. Пака-
зальным прыкладам можа паслужыць выкарыстанне беларускамоўнымі інфармантамі 
слова тыпу / ціпа, якое можа ўжывацца ў значэннях ‘накшталт’, ‘падобны да’ або ў 
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якасці “слова-паразіта”. Як першы, так і другі варыянт вымаўлення гэтай  моўнай 
адзінкі можа шырока выкарыстоўвацца адным і тым жа   чалавекам. Наогул, размоўная 
лексіка, па нашых назіраннях, шмат у чым агульная для інфармантаў з рознымі ас-
ноўнымі кодамі, што ўскладняе і без таго нялёгкую задачу адрознення блізкароднасных 
кодаў і вызначэння мяжы пераключэння з  адной мовы на  другую. 

Таксама распаўсюджана выкарыстанне ўсечаных формаў асабовых займеннікаў 
ця і ся (цяя / цеа і сяя / сеа), якія аднолькава часта ўжываюцца на месцы літаратурных 
адпаведнікаў цябе, сябе (у беларускай мове) і тебя, себя (у рускай мове) як руска-
моўнымі, так і беларускамоўнымі камунікантамі. 

Такім чынам, нашая спроба даследаваць жывое вуснае маўленне гарадской мо-
ладзі  вызначыла некаторыя яго рысы і асаблівасці, якія патрабуюць больш грунтоўнага 
вывучэння. 
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С.М. Лясовіч (Полацк) 
 

МЕТАФАРЫ З КАМПАНЕНТАМ СЕМАНТЫЧНАГА ПОЛЯ “ВАДА”  
Ў ПРОЗЕ У. КАРАТКЕВІЧА 

 
Вада з’яўляецца адной з асноўных субстанцый у бытаванні Сусвету. Можна 

меркаваць, што яна належыць да шэрагу ўніверсальных культурных канцэптаў. У кож-
най культуры вада можа набываць своеасаблівыя сэнсы, вобразы гэтай прыроднай 
стыхіі вербалізаваны ў самых розных тэкстах. Моўны досвед выдатных нацыянальных 
пісьменнікаў заслугоўвае ўвагі, бо менавіта праз іх мастацкія творы транслюецца за-
своены нацыянальны досвед. У беларускай літаратуры адным з такіх аўтараў выступае 
У. Караткевіч, спадчына якога патрабуе дэталёвага аналізу. 

Канцэптуалізацыя паняцця ў мове адбываецца не толькі шляхам яго апісання, 
назапашвання за ім пэўных сэнсаў, але і праз выражэнне канцэпта – “усю сукупнасць 
моўных і нямоўных сродкаў, якія прама або ўскосна ілюструюць, удакладняюць і 
развіваюць яго змест” [1, с. 110]. У гэтым сэнсе цікавасць уяўляюць адзінкі, што нале-
жаць да поля канцэпта і задзейнічаны пры апісанні іншых з’яў рэчаіснасці. Мяркуем, 
што ў працэсе метафарызацыі, дзе ядром выступае лексема семантычнага поля “вада”, 
прымета падабенства выяўляе вызначальныя рысы і ўласцівасці метафарызаванай суб-
станцыі. Таму даследаванне мае на мэце высветліць характарыстыкі вады, якія аўтарам 
бачацца як сродак апісання іншых рэалій, а значыць, разглядаюцца як істотныя. 

Найменні семантычнага поля “вада” выкарыстоўваюцца ў метафрах пры наміна-
цыі рэалій прадметнага і непрадметнага свету. Сярод намінацыі рэалій непрадметнага 
свету можна вылучыць метафарызацыю пры апісанні музыкі, гукавых з’яў: “А скрыпка 
спявала. Гэта ўся наша радзіма выплёсквалася ў ёй”; “Іхнія песні плылі над вёскай да 
залатой завесы захаду. Плылі над гэтай сумнай, вячэрняй, нібы закінутай зямлёй”. 
Лексемы  выплёсквалася  і  плылі  ўказваюць  на  розную  ступень  выражэння  пачуцця 
ў  музыцы:  першая  падкрэслівае  ўзрушанасць,  экспрэсію,  другая  –  спакой.  Побач  з 
музыкай  метафарызуецца  і  маўленне:  “Два  словы  зліліся  ў  адно і патанулі ў 
знікаючай прытомнасці”. Дзеяслоў зліцца набывае дадатковае значэнне ‘аб’яднацца, 
растварыцца адно ў другім, саставіць адно цэлае’, такім чынам, у пераносным значэнні 
актуалізаваны асноўны агрэгатны стан вады – вадкасць. Пры метафарызацыі ў дзеясло-
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ве тануць актуалізавана сема ‘знікаць бясследна’. Вада, на якой можна тануць, аса-
цыюецца са смерцю.  

Вада вядома і як моцная разбуральная стыхія, што выяўляецца пры метафарыза-
цыі лексемы затапіць: “Гарэзлівая пана, адчайнае свавольства і дзёрзкасць затапілі 
яго істоту”; “Крый божа, калі сярод іх з’явіцца першы паэт – яны затопяць вершамі 
ўвесь свет і нікому не дадуць спакою”. У выніку метафарызацыі дзеяслоў тапіць набы-
вае дадатковае значэнне ‘перапаўняць, перамагаць’ з негатыўнай канатацыяй.  

Прымета вады ‘знаходзіцца ў руху’ актуалізавана пры апісанні працэсу 
мыслення: “Я сядзеў, і думкі цяклі ў галаве маёй”. Дзеяслоў цячы акцэнтуе ўвагу на 
хуткасці мыслення героя, калі адна думка змяняе другую, адбываецца метафарычны 
перанос “фізічны свет → псіхічны свет”. 

Пры метафарызацыі аб’ектаў прадметнага свету павольны рух перадаецца 
дзеясловам плыць, за кошт чаго ствараецца выразны зрокавы вобраз: “Барвяны шчыт 
плыў над імі”; “Распасцёрты на іх, велічэзны, з закінутым падбароддзем і раскіданымі 
валасамі, ён павольна плыў нагамі ўперад”.  

Праз дзеясловы семантычнага поля “вада” паняцце руху звязана з паняццем 
часу: “Царствы і рэспублікі працякалі па твары зямным, і нічога не змянілася”. 
Лексема працякаць мае значэнне ‘прайсці, мінуць’, такім чынам, рух як 
субстанцыянальная ўласцівасць выступае агульнай прыметай канцэптаў “час” і “вада”. 
Блізкае значэнне мае і дзеяслоў сплываць: “Ніхто не прыйшоў і потым, калі зіма 
пачала чахнуць і сплываць адлігамі”. У кантэксце зіма пачала сплываць актуалізавана і 
прамое значэнне (снег пачаў таяць), і пераноснае (зіма мінае). 

Побач з лексемамі са значэннем руху вады імклівасць, раптоўнасць перададзены 
праз метафарызацыю наймення хваля: “Хваля захаплення гэтым маленькім, цвёрдым 
дзяўчом абліла ягонае сэрца”; “Раптоўна такая хваля ўдзячнасці да ўсяго, замілаван-
ня да таго, хто дзеліць гэта з табою…”. У. Караткевіч прадуктыўна выкарыстоўвае 
гэтую лексічную адзінку для апісання пачуццяў. Карэляцыя паміж семантычнымі па-
лямі “вада” і “пачуцці” заўважаецца і ў прэдыкатыўных метафарах: “Выліўшы ўсё, 
што было на душы, ён неяк холадна і прасветлена паспакайнеў”. Асновай метафары-
зацыі з’яўляецца лексема групы “маніпуляцыі з вадой”. Душа пры метафарызацыі 
ўяўляецца ёмістасцю, пачуцці – вадкасцю.  

Самая вялікая частка найменняў семантычнага поля “вада”, якія 
выкарыстоўваюцца аўтарам пры метафарызацыі – група “маніпуляцыі з вадой”. Адной 
з прадуктыўных адзінак метафарызацыі выступае дзеяслоў піць і яго дэрываты: 
“...скінулі кашулі і ехалі, і толькі глядзелі, пілі ўсімі вачыма прыгажосць, разлітую 
вакол”; “Гэта было такое паветра, што яго хацелася піць”; “Вялікія вочы 
змежаваны, крылы праменькага носа ловяць духмянае паветра, п’юць яго”. Станоўчая 
канатацыя метафар прадстаўляе дзеянне піць як атрыманне вялікай асалоды, злучэнне з 
аб’ектам дзеяння. Але сустракаюцца метафары з супрацьлеглай канатацыяй: “Яна 
вып’е з цябе жыццё і памяць”; “Бяры, вялікая чараўніца, я не кіну цябе! Мне няма куды 
ад цябе. Хіба што туды, дзе гвалт, і шыбеніцы, і зверства, якому няма мяжы, і 
прыбіты народ... Да д’ябла... Я застануся. І ты прынікнеш да мяне і вып’еш мяне. 
Літаральна вып’еш. Хутчэй бы!”; “Хай вядро нагадвае торбу і яго можна 
зашмаргнуць – усё адно “подых смерці” за гадзіну можа выпіць усё, што ні ёсць у ім”. У 
шэрагу метафар актуалізуецца сема знішчэння, непасрэдна звязаная з вобразам смерці. 
Невыпадкова паэтычнасць у апісанні пэўнай з’явы звязана з дзеясловам піць. Традыцыйна 
ў рытуалах у самых розных сферах жыцця працэс далучэння да нейкай з’явы 
прадугледжваў выпіванне чагосьці (не заўсёды гэта была вада). Розная канатацыя дзеяння 
“піць” абумоўлена амбівалентнасцю вады як аздараўляльнай і смертаноснай стыхіі.  
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Аўтар прадуктыўна выкарыстоўвае пераноснае значэнне лексем уліцца, зліцца, 
якія актуалізуюць сему ‘аб’яднанне, злучэнне ў адзінае цэлае’: “Вось яна, сіла зямлі, 
улілася ў яго праз гэтую, якую ён не ведаў яшчэ некалькі дзён назад”; “Грабы і хвоі ў 
невыносна злітых абдымках, зараснікі, джунглі падлеску ля ног волатаў...” 
Пераносная семантыка стварае паэтычны настрой у апісанні і пачуццяў, і прыроды. 

Найменні вады выступаюць ядром метафарызацыі і ў квантатыўных метафарах, 
заснаваных на “колькасным падабенстве прадметаў, асобаў, з’яваў і звычайна ак-
туалізуюць прымету “многа, вялікая колькасць чаго-, каго-небудзь” [2, c. 29]: “...лясы 
пачалі, пасля працяглага бязветрыя, страхаць на зямлю залаты дождж лісця...”; “Ба-
латы, азёры пад ільдом, лясы, мора снягоў. А ўлетку мора вады”; “...сонечна закалы-
халася між дрэў мора заечай капусты...” Лексемы дождж, мора з колькасным 
значэннем замацаваны ў мове ўзуальна: першая мае пераноснае значэнне ‘тое, што 
сыплецца ў вялікай колькасці’, другая – ‘вялікая колькасць, мноства чаго-небудзь, каго-
небудзь’. Таму такія метафары можна лічыць агульнамоўнымі. Асновай індывідуальна-
аўтарскіх квантатыўных метафар з’яўляюцца лексемы акіян, разліў: “Відаць, і сапраўды 
акіян кветак зрабіў сваю справу”; “І ў гэтым акіяне раскошы ўтрапёна звінелі бела-
рускія жаўрукі”; “Вакол іх, над імі, на іх каціўся, наступаў грозны, гарачы і вільготны 
травяны акіян”; “І віецца па гарбах і між іх сцежка, ныраючы ў малінавыя разлівы 
канюшыны”. Адзначым, што па структуры гэта пераважна генітыўныя метафары і 
аб’ектам апісання аўтар абірае жывую прыроду, малюнкаў якой у яго творах сапраўды 
многа. 

У. Караткевіч прадуктыўна спалучае лексемы семантычнага поля “вада” і коле-
раабазначэнні. Падобны тып пераносу ў мове замацаваны і на ўзуальным узроўні: пе-
раноснае значэнне наліцца – ‘змяніць колер, афарбоўку’, адліваць – ‘даваць водбліск, 
водсвет, пералівацца колерамі’ фіксуюцца ў слоўніках. Таму частотнасць такіх метафар 
абумоўлена зваротам да моўных рэсурсаў, а таксама ўяўленнямі пра фарбу як пра вад-
касць: “У слабым свячэнні зор ён крыху адлівае жаўтаватым і залацістым”; “І твар 
цяпер адліваў бронзай..”.; “Месяц наліваўся барвай...”; “Ён хітнуў галавою ў бок 
папялішча, налітага чарнілам густой цемры”. Вада мяняе колер у залежнасці ад 
асвятлення, менавіта гэтая яе прымета стала асновай пераносу пры ўзнікненні пера-
носнага значэння, пры стварэнні зрокавых вобразаў. Гэтая ж падстава для сувязі на ўзу-
альным узроўні лексем семантычнага поля “вада” і “святло”: “У тых на андараках пе-
раліваліся чыстыя, нязмешаныя колеры”; “Першая зорка пералівалася ў вышыні 
кропляю крынічнай вады”. Дзеяслоў пералівацца мае значэнне ‘блішчаць, мяняючы 
адценні, колеры, або гучаць з пералівамі’. У першым кантэксце сема бляску не ак-
туалізавана,  у  другім  яна  ўзмацняецца  вобразам  параўнання  кропляю  крынічнай 
вады,  звяртаючы  ўвагу  яшчэ  і  на  памер  аб’екта. Сустракаецца  ў  аўтара  і  варыянт 
падобнай  метафарызацыі  паводле  бляску  і  памеру:  “У сіняй  цемры  рухалася 
наводдаль чырвоная кропля зоркі”. Лексема заліць мае пераноснае значэнне ‘вельмі 
асвяціць  што-небудзь’,  таму натуральна,  што ў кантэксце побач сустракаюцца люк-
сонімы або словы са значэннем крыніцы святла (сонца, месяц): “Таму палова залы ў 
чырвоных, сініх і карычневых плямах, а другая заліта месячным святлом”; “Сонца 
ўжо выкінула з-за лесу тысячы чырвоных дзід, заліло расплаўленым золатам малень-
кія воблачкі ля далягляду”. У. Караткевіч як выдатны каларыст па-мастацку дапаўняе 
апісанне метафарычнымі колераабазначэннямі (расплаўленым золатам). Аналагічнае 
выкарыстанне ў тэксце і лексемы ліць: “Расплаўленае золата, вадкая барва ліліся на 
зямлю”; “Справа, у горле заліва, размерана ліў святло маяк...” Аўтарскай арыгіналь-
насцю вызначаюцца метафары з лексемай разліць: “Нехта разліў на цэлай палове неба 
журавіны сок”; “За роўняддзю ракі ... палымнеў, барвавеў, разліваўся, прарочачы ве-
цер, трывожны захад”. У лексеме разліцца актуалізавана такая прымета вады, як 
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здольнасць запаўнення прасторы. Метафарычны перанос адбыўся паводле прыметы 
‘колер вадкасці’ (колер соку і колер фарбы).  

Аналіз метафар з найменнямі семантычнага поля “вада” паказаў, што ў свядомасці 
У.Караткевіча ў працэсе метафарызацыі актуалізаваныя наступныя прыметы вады: гэта 
вадкасць, якой уласцівы рух у прасторы (адбываецца і перанос на вобразы часу). Рух су-
праваджаецца гукам, што стала асновай слыхавых вобразаў. Квантатыўныя метафары ўка-
зваюць на ўспрыманне вады як субстанцыі, якая прадстаўлена ў вялікай колькасці. 
Уласцівасць вады хутка мяняць адценні выяўлена як на ўзуальным узроўні, так і ў 
аўтарскіх тэкстах праз карэляцыю лексем семантычных палёў “вада”, “колер” і “святло”, 
гэта з’яўляецца асновай зрокавых вобразаў. Характэрная для вады змена стану актуалізу-
ецца пры апісанні ўнутранага свету чалавека. Пераважная большасць прэдыкатыўных ме-
тафар нагадвае, што з вадой у жыцці чалавека звязана значная колькасць маніпуляцый, ча-
сам рытуальнага характару (накіраванасць абумоўлівае і канатацыю дзеянняў). Вада 
бачыцца пасрэднікам паміж духоўным светам чалавека і фізічным. 
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СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫЯ ІНТЭРФЕРЭМЫ Ў БЕЛАРУСКАМОЎНЫМ ДРУКУ 
 

Утварэнне новых слоў з дапамогай наяўных у мове словаўтваральных сродкаў 
ад лексічных адзінак, якія ўжо існуюць у ёй, павінна адбывацца паводле пэўных 
правілаў, якія складаюць словаўтваральную норму. Названая норма, у адрозненне ад 
іншых, на думку А.Я. Супруна, “не такая універсальная, больш рухомая і цесна звязана 
з існуючай структурай лексічнай сістэмы мовы” [2;  с. 518]. Менавіта таму ўзнікаюць 
словаўтваральныя памылкі ў дзяцей, пра якія многа пісаў К.І. Чукоўскі (пальчатки, то-
порить, молоточить і падобныя) [3; с. 146, 154]. Дзеці, утвараючы новае слова, кіруюц-
ца знаёмымі лексічнымі адзінкамі, да якіх дадаюць пэўныя фарманты. Так, рускі назоўнік 
пальчатки (замест перчатки) з лагічнага пункту погляду больш матываваны. Іншая 
справа адбываецца з носьбітамі руска-беларускага двухмоўя. Чалавек, які недастаткова 
цвёрда ведае словаўтваральную структуру слоў, але памятае якую-небудзь істотную ры-
су, што ляжыць у аснове наймення, можа выкарыстаць мадэль рускай мовы ў беларускім 
маўленні. Пры паралельным існаванні і папераменным выкарыстанні беларуская і руская 
мовы ўплываюць адна на адну на розных моўных узроўнях, у тым ліку і на ўзроўні сло-
ваўтварэння. Словаўтваральная інтэрферэнцыя ― гэта перанос з адной мовы ў дру-
гую словаўтваральных мадэляў разам з лексемай, утворанай па гэтай мадэлі.  

Крыніцамі нашага даследавання з’явіліся раённыя газеты ”Веснік Глыбоччыны” 
(ВГ), ”Пастаўскі край” (ПК), газета Чашніцкага раёна ”Чырвоны прамень” (ЧП) за 2004 
і 2008 гг. У матэрыялах раённай перыёдыкі намі зафіксаваны 82 словаўтваральныя 
інтэрферэнтныя словаўжыванні.  

Вялікую колькасць словаўтваральных інтэрферэм у нашым матэрыяле складае 
выкарыстанне іншамоўных дзеясловаў з фармантам -ірава-. Паводле падлікаў  
А.Б. Пацехінай і І.Р. Дзяжко, у рускай мове налічваецца каля 800 дзеясловаў з гэтым 
фармантам, ва ўкраінскай мове ― каля 100, у заходнеславянскіх мовах гэты суфікс не 
ўжываецца [1; с. 56-78]. Не выкарыстоўваўся ён і ў старабеларускай мове. Дзеясловы з 
фармантам -ірава- прыйшлі ў беларускую мову з рускай. Па сведчанні даследчыкаў, 
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упершыню яны былі пададзены ў “Руска-беларускім слоўніку” А. Александровіча ў 
1937 г. У ім змешчаны 132 беспрыставачныя дзеясловы на -іраваць і толькі 70 на -
аваць. Пятро Глебка ў рэцэнзіі на гэты слоўнік зазначыў, што шматлікія словы 
расійскай часткі засталіся неперакладзенымі, а толькі напісаны беларускімі літарамі. З 
гэтага часу ўжыванне адпаведных дзеясловаў фіксуецца ў кожным новым слоўніку, а іх 
колькасць залежыць то ад поглядаў навукоўцаў, то ад палітычных абставін. У савецкі 
час, калі кампартыйнае кіраўніцтва вяло барацьбу за рэалізацыю ідэі на “зліццё нацый”, 
іх культуры і мовы, формы з фармантам -ірава- свядома культываваліся і выцяснялі 
адмыслова беларускія з -ава-. Гэта знайшло свой адбітак і ў слоўніках. Але там, дзе 
складальнік ці рэдактар слоўніка добра адчувалі жывое народнае слова і былі прыхіль-
нікамі нацыянальнай культуры і мовы, такія штучныя для беларускай мовы структуры з 
-ірава- амаль не фіксуюцца, замест іх падаюцца формы на -ава-: актываваць, ампута-
ваць, дамінаваць, кансерваваць, пламбаваць і інш. Вядомы лексікограф М. Лобан 
кваліфікаваў элемент -ір- як зусім выпадковы і непатрэбны, бо ён у слове не мае ніякага 
значэння. На старонках беларускіх газет сустракаем фармант -ірава- ў вельмі рас-
паўсюджаных словах, там, дзе яго ўжыванне не змяняе значэння слова. Так, заўважаем 
вельмі частае выкарыстанне дзеяслова функцыяніраваць замест функцыянаваць у 
наступных нумарах прааналізаваных выданняў: К. Шынава, ВГ, 2004, № 15;  
№ 45; С. Нікалаева, ВГ, 2004, № 4; 2008, № 15; Ф. Касаткіна, 2008, ВГ,  № 44; Г. Пішч, 
ВГ, 2008, № 12; А. Ромель, ПК, 2008, № 45; А. Садовіч, ПК, 2004, № 25; № 59; Г. Мацук, 
ПК, 2004, № 69; Д. Курыловіч, ПК, 2008, № 77; В. Раманчук, ЧП, 2004, № 70; 2008,   
№ 50; Т. Язёнак, ЧП, 2008, № 6; М. Зубкоў, ЧП, 2008, № 1; М. Жварава, ЧП, 2008,  
№ 87. Ужыванне фарманта -ава- ў дзеяслове функцыянаваць не ўтварае амонімаў з 
іншымі словамі, не зацямняе сэнсу слова. Аднак, нягледзячы на гэта, ТСБМ падае 
толькі дзеяслоў функцыяніраваць, хоць у РБС была адзіная форма функцыянаваць. 
Памылковым з’яўляецца і выкарыстанне назоўніка функцыяніраванне замест функцы-
янаванне ў публікацыях  А. Анюцінай, ВГ, 2004, № 11; Л. Станюш, ПК, 2004, № 77. У 
раённым друку сустракаюцца і іншыя ненарматыўныя дзеясловы з -ірава-: правацыра-
ваць (хоць ТСБМ і РБС падаюць дзеяслоў правакаваць): А. Ромель, ПК, 2008, № 15;  
Ж. Кавалева, ПК, 2008, № 50; А. Жынь, ВГ, 2004, № 30; У. Міхно, ЧП, 2004, № 64-65; 
ануліраваць: Г. Пішч, ВГ, 2008, № 84; А. Сярогін, ЧП, 2004, № 11; газіфіцыраваць:  
В. Ліпік, ЧП, 2004, № 36; апламбіраваць: Я. Мандрык, ПК, 2008, № 44; Д. Курыловіч, 
ПК, 2008, № 77; прагназіраваць, спрагназіраваць: С. Нікалаева, ВГ, 2004, № 4; 2008,  
№ 75; К. Шынава, ВГ, 2004, № 15; Ю. Александровіч, ВГ, 2008, № 71; Я. Рубан, ВГ, 
2008, № 39;  Г. Пішч, ВГ, 2008, № 1. У апошні час усё часцей можна ўбачыць у 
перыядычных выданнях ужыванне гэтых дзеясловаў без устаўкі -ір-: прагназаваць, 
спрагназаваць, але РБС і ТСБМ падаюць толькі форму празназіраваць.  

Разгледзелі гэтае праблемнае пытанне і ў новай рэформе правапісу. У законе 
“Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”, які ўступіў у сілу 1 верасня 2010 
года, фармант -ірава- (-ырава-) рэкамендуецца ўжываць у наступных выпадках:  

1)  калі без гэтага суфікса ўзнікае аманімія з дзеясловамі з суфіксам   
-ава- (-ява-): буксіраваць ― буксаваць, парадзіраваць ― парадаваць, будзіраваць ― 
будаваць, газіраваць ― газаваць, камандзіраваць ― камандаваць, планіраваць ― пла-
наваць, апаніраваць ― апанаваць; 

2) калі дзеяслоў без -ір- (-ыр-) губляе сваю фармальную і семантычную акрэс-
ленасць: шакіраваць, бісіраваць, гарманіраваць, драпіраваць, лабіраваць, грасіраваць, 
курыраваць, лавіраваць, дэкарыраваць, фантазіраваць, лакіраваць, штудзіраваць, 
мусіраваць, татуіраваць і інш.; 

3) калі дзеяслоў мае вузкатэрміналагічнае значэнне: манціраваць, пасівіраваць, 
аксідзіраваць, зандзіраваць, дэкаціраваць, сталіраваць, дэмпфіраваць, юзіраваць, 
юсціраваць, парафіраваць, дыфундзіраваць; 
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4) у некаторых выпадках паралельна ўжываюцца дзве формы: дэмаскіраваць ― 
дэмаскаваць, акупіраваць ― акупаваць, курсіраваць ― курсаваць, калькіраваць ― 
калькаваць, базіраваць ― базаваць. 

Часта ў перыядычным друку сустракаецца памылковае ўжыванне назоўнікаў, 
якія абазначаюць асоб паводле іх дзейнасці і ўтвараюцца ад дзеясловаў пры дапамозе 
суфікса -цель: выхавацель, вызваліцель,  прымірыцель, наглядацель, служыцель, 
збавіцель і г. д. У беларускай мове звычайна выкарыстоўваюцца адпаведнікі з іншымі 
суфіксамі: -льнік, -нік,  -чык, -ун, -іт, -ач, -аль, -ыр і іншымі (па падліках П.У. Сцяцко 
— усяго 18 фармантаў). Найчасцей беларускія эквіваленты да рускамоўных лексем на -
тель маюць суфікс -льнік. У РБС-82 утварэнняў са -льнік 294 (56 % ад агульнай коль-
касці 525-і адпаведнікаў). Другое месца належыць утварэнням з -нік (80 лексем). А вось 
слоў з суфіксам -цель у беларускай частцы гэтага слоўніка ўсяго 50 (у рускай ― 525) [2; 
с. 115]. Большасць з іх ― гэта дублетныя да беларускіх словы, якія нічога новага не да-
даюць, а толькі разбураюць сістэму беларускай літаратурнай мовы. Параўнаем: натх-
няльнік і натхніцель, гасільнік і гасіцель, запаўняльнік і запаўніцель і інш. Штучныя 
словы з -цель стаяць ізалявана нават на старонках слоўніка. Ад іх не ўтвараюцца новыя 
словы ― прыметнікі і прыслоўі: азеляніцель ― азеляняльны (не азеляніцельны), натх-
няльнік ― натхняльны (не натхніцельны), запаўняльнік ― запаўняльны (не за-
паўніцельны) і г. д. Апрача таго, на штучнасць іх паказвае і тое, што словы на -цель не 
маюць сваёй утваральнай базы: іх словаўтваральная база або зусім не выкарыстоўваец-
ца ў беларускай мове, або мае меншую марфемную будову: правіцель ― але кіраваць (а 
не правіць), паручыцель ― але даручаць (а не паручаць) і падобныя. Тым не менш, дзе-
ля “зліцця моў” вытворныя з гэтым суфіксам нярэдка падаваліся ў слоўніках, а іх бела-
рускія адпаведнікі з іншымі суфіксамі ― як другарадныя дадаткі да гэтых лексем 
“усесаюзнага стандарту”. Як следства, у перыядычным друку сустракаем выхавацель, 
служыцель, натхніцель, любіцель(скі) (А. Вініковіч, ПК, 2004, № 49;  
А. Ромель, ПК, 2008, № 12; Г. Мацук, ПК, 2008, № 13; А. Жынь, ВГ, 2004, № 44;  
С. Нікалаева, ВГ, 2008, №№ 25, 39; Л. Сузіна, ВГ, 2008, № 51; А. Даўлатаў, ВГ, 2008,  
№ 26; Л. Аляксеева, ЧП, 2004, № 61; В. Раманчук, 2004, № 61;  2008, № 1;  М. Жварава, 
ЧП, 2008, № 37). 

 У РБС пададзена толькі форма выхавальнік, а ў ТСБМ ― дзве формы: выха-
вацель і выхавальнік. На месцы паўкалькі выхавацель можна выкарыстаць таксама і бе-
ларускае ўтварэнне з суфіксам -ўц- выхаваўца (яго актыўна выкарыстоўвалі Васіль 
Вітка і іншыя пісьменнікі). Беларускі адпаведнік русізма служыцель ― служка. Русіз-
му натхніцель адпавядае беларускі назоўнік натхняльнік. У нашай мове здаўна бытуе 
назоўнік аматар, які мае і свае вытворныя: аматарскі, аматарства, чаго не скажаш 
пра любіцель і любіцельства.  

Штучным, на думку П.У. Сцяцко, з’яўляюцца назоўнік вадзіцель і яго дэрыват 
вадзіцельскі, якія так актыўна ўжываюцца ў прааналізаваным намі раённым друку  
(Г. Пішч, ВГ, 2004, № 32; 2008, № 4; В. Дземчанка, ВГ, 2008, № 34; С. Нікалаева, ВГ, 
2008, № 68; А. Вініковіч, ПК, 2004, № 8; В. Ліпік, ЧП, 2004, № 136). Замест іх мо-
вазнаўца прапануе выкарыстоўваць словы шофер, шоферскія (курсы), якія актыўна бы-
туюць у жывой народнай мове, альбо кіравальнік ці кіровец, якія добра матывуюцца 
ўтваральным словам кіраваць. А вось слова вадзіцель такой натуральнай матывацыі не 
мае, “бо можна вадзіць (на павадку) казу ці карову (на пашу). А машына (аўтамабіль) 
бяжыць сама, толькі кіруй ёю” [2; с. 115]. На нашу думку, больш удалым з’яўляецца 
варыянт шафёр, пададзены ў РБС. Бо кіраваць можна не толькі аўтамабілем, але і трак-
тарам, цягніком, самалётам. Шафёр  жа ― гэта той, хто кіруе менавіта аўтамабілем. 

У перыядычным друку назіраецца даволі актыўнае выкарыстанне рускага слова 
тэлевізіёншчык (А. Набароўскі, ПК, 2004, № 49; Г. Мацук, ПК, 2008, № 13;  
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А. Вініковіч, ПК, 2004, № 79; М. Жварава, ЧП, 2008, № 37), нягледзячы на тое, што ў  
Б. Гр.-85 адзначаецца, што суфікс -ённ- выступае толькі ў словах парцыённы, пенсіён-
ны, сесіённы. Слова тэлевізіёншчык утворана ад прыметніка тэлевізіённы, але ён не 
зафіксаваны ў нарматыўных слоўніках, ёсць беларускі адпаведнік тэлевізійны, ад якога 
суфіксам -ік- утвораны дэрыват тэлевізійнік.  

Наступны  русізм ― прафесіянальны (В. Дземчанка, ВГ, 2008, № 34;  
П. Курыловіч, ПК, 2004, № 77-78; А. Вініковіч, ПК, 2008, № 23; В. Раманчук, ЧП, 2008, 
№ 110). У РБС падаюцца дзве формы: прафесіянальны і прафесійны, а ў ТСБМ ― 
толькі прафесійны. Думаецца, варыянт прафесіянальны менш стасуецца да беларускай 
мовы. Двухскладовы іншамоўны суфікс -іянальн- парушае гармонію гукаў і зацямняе 
структуру прыметніка. 

З суфіксам -ш- са значэннем дзейнай асобы ў беларускай мове ўжываюцца 
адзінкавыя словы: квакша, ляўша, манікюрша, педыкюрша (Б. Гр-85). У РБС уключаны 
ўжо формы манікюрка, педыкюрка, у ТСБМ – манікюрка (словы педыкюрка або пе-
дыкюрша не ўключаны зусім) з уласцівым беларускай мове суфіксам -к- для ўтварэння 
назоўнікаў са значэннем асоб жаночага полу накшталт салдатка, доктарка і г. д. Ва 
ўнармаванай беларускай літаратурнай мове функцыю рускага фарманта -ша выкон-
ваюць 1) фармант -ка са значэннем ’асоба жаночага полу’: аптэкарка, арандатарка, 
касірка, лекарка і інш. і 2) фармант -іха   (-ыха), са значэннем ’жонка асобы, названай 
утваральным словам’: брыгадзірыха, каваліха, генераліха, Лявоніха. Але ж у перыядыч-
ным друку замест нарматыўных кіяскёрка, кандуктарка, касірка, доктарка сустракаем 
лексемы кіяскёрша, кандуктарша, касірша, доктарша (К. Собаль, ПК, 2004, № 12; 
Ж. Кавалева, ПК, 2008, № 79; К. Шынава, ВГ, 2008, № 67; А. Анюціна, ВГ, 2004, № 18; 
В. Раманчук, ЧП, 2004, № № 10, 50).  

З вышэй адзначанага вынікае, што і слова паэтка як утварэнне з рэгулярным для 
беларускай мовы суфіксам -к- і значэннем асобы жаночага полу павінна лічыцца за 
агульнаўжывальнае, а не стылёва абмежаванае, уласцівае толькі гутарковай мове, як 
гэта бачым у СБМ, дзе лексема паэтка мае памету разм. Між іншым, у сучаснай 
маўленчай практыцы і матэрыялах даведнікаў менавіта слова паэтка стала найбольш 
пашыраным. Напрыклад, у даведніку “Людзі культуры з Гродзеншчыны” Аляксея Пят-
кевіча чытаем: “Бічэль Данута Янаўна… беларуская паэтка” (с. 32); “Булыка Галіна 
Аляксандраўна… беларуская паэтка” (с. 39). Але ў газетах ВГ, ПК, ЧП ужываецца 
паэтэса.  

Не адпавядаюць словаўтваральнай норме беларускай мовы і конфіксныя 
ўтварэнні адпрыметнікавых прыслоўяў з прыстаўкай па- і суфіксам -ы: па-жаночы, 
па-жабрачы (М. Клімяк, ВГ, 2008, № 15; К. Аляксеева, ВГ, 2008, № 2;   А. Рамановіч, 
ПК, 2008, № 1; К. Собаль, ПК, 2004, №№ 12, 92; В. Гучык, ПК, 2008, № 113). Гэта каль-
каванні з рускамоўных прыслоўяў по-женски, по-нищенски. Ім адпавядаюць беларускія 
тыповыя ўтварэнні з конфіксам па- + -у (-аму): па-жаноцку (-аму), па-жабрацку (-аму).  

Т. ч., аналіз матэрыялу паказвае, што ўплыў рускай мовы на беларускае пісьмо-
вае маўленне даволі значны. Колькаснае пашырэнне словаўтваральных інтэрферэм: у 
ПК ―  12 (28 словаўжыванняў), у ВГ ― 16 (34), у ЧП ― 14 (20). Пазбегнуць такіх 
інтэрферэнтных памылак дапаможа ўлік адрозненняў паміж беларускай і рускай мовамі 
на словаўтваральным узроўні. Пры гэтым варта памятаць, што ў акадэмічныя слоўнікі 
трапіла шмат штучных для беларускай мовы словаўтваральных структур з 
неўласцівымі ёй марфемамі. Таму шукаць правільныя беларускія адпаведнікі трэба ў 
жывой народнай мове, як гэта робяць беларускія даследчыкі  
П.У. Сцяцко, Ф.М. Янкоўскі, А.Я. Супрун і іншыя. 
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ЯЗЫК СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЖИВОТНОГО, РАСТИТЕЛЬНОГО,  
ОБОНЯТЕЛЬНОГО И ДРУГИХ КОДОВ 

 
Идея видения языка сквозь призму кодов берет начало в трудах В. Телия,  

В. Красных, Д. Гудкова, М. Ковшовой и других лингвистов. Это одно из перспектив-
ных направлений исследования в лингвокультурологии и методике обучения языку 
инофонов. Цель доклада – попытка понять механизм того, как объекты реального мира 
(дом, собака, голова, орел и под.), помимо выполняемых ими прямых функций, приоб-
ретают в культуре знаковую функцию, т.е. становятся носителями дополнительной ин-
формации. Как объяснить это явление с прагматических позиций?  Для чего это нужно 
человеку? Понятие кода пришло в лингвистику из семиотики, оно основывается на за-
коне соответствия плана содержания плану выражения. Кодом задается значимость 
знака, а интерпретатор (пользователь) эту информацию расшифровывает. Правила про-
чтения задаются культурой: культурным хронотопом, культурной компетенцией ин-
терпретатора. Известно, что наше сознание неоднородно. Наряду с логическими струк-
турами в него входят так называемые пра-логические, т.е. архаические структуры. Все 
аспекты сознания находят отражение в языке, есть в нем и единицы, связанные с арха-
ическими структурами сознания – коллективными представлениями (по Л. Леви-
Брюлю), являющимися частью коллективного бессознательного. Этот термин предло-
жен Э. Дюркгеймом, представителем французской социологической школы, а наполнен 
содержанием  Л. Леви-Брюлем, который писал: “Если обычаи обязательны и почитае-
мы, следовательно, коллективные представления, которые с ними связаны, носят импе-
ративный характер и оказываются не чисто интеллектуальными фактами, а чем-то со-
вершенно  иным” [4, с. 29], т.е. культурными установками. Коллективные представле-
ния принадлежат к архаическому типу мышления и отличаются крайней эмоциональ-
ной интенсивностью, они не только мыслятся, но и переживаются. Именно через пра-
логические структуры и передается культурный опыт нации. Рассмотрим для примера 
отношение к собаке, наименование которой стало у славян компонентом множества 
фразеологизмов, пословиц, поговорок, сказок, загадок, легенд, прочно вошло в нашу 
жизнь. Широко распространены в русском языке так называемые “собачьи” метафоры 
– собачиться, грызться, выть, огрызаться, ощетиниваться, перебеситься, подкусить, 
подлизываться, рычать, скулить, тявкать;  известны многочисленные фразеологиз-
мы: собака на сене, гонять собак, вилять хвостом, собачий голод, собачий холод,  как 
собаке пятая нога, сукины дети, бросать собаке под хвост, собачья жара, собачий 
холод и др., – имеющие негативную оценку.  

У всех восточных славян, впрочем, как и у некоторых других народов, существует 
много пословиц, где главным “действующим лицом” выступает собака: русские пословицы 
типа Ласковая собачка и во сне хвостиком виляет; И собака на того не лает, чей хлеб ест; 
Не бойся собаки брехливой, а бойся молчаливой; При верном псе сторож спит; Какая на 
собаке шерсть, такая ей и честь; белорусские   пословицы – Добры сабака на вецер не 
брэша; I сабака памятае, хто яго кормiць; Добры сабака лепш за лiхога чалавека и др.  

Почти все приведенные здесь выражения  понятны, имеют простой образ, яркую 
внутреннюю форму, не противоречат здравому смыслу, вероятно, потому, что основа-
ны на наблюдениях и опыте человека. 
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Но часто эмпирическое восприятие животного осложняется мифологическим 
переосмыслением образа собаки. Это расширяет семантический потенциал данного 
слова, которое обрастает культурными коннотациями (термин В.Н. Телия). Чтобы 
верно истолковать такие выражения, как вешать собак, собачий вальс, устал как соба-
ка (хотя на собаках у нас не сеют и не пашут), съесть собаку и подобные, нужно знание 
мифа, архетипа, которые наложили отпечаток на семантику этих выражений. И здесь 
мы полностью солидарны с З. Фрейдом, который писал, что “человеческая культура 
возведена из кирпичей давно забытого мировосприятия” [8, с. 163]. 

С одной стороны, с собакой связано доброе начало, и это нашло отражение в кар-
тине мира и языке славян: собачья верность, собачья преданность (о верном, преданном 
человеке), собаку съесть (об опытном человеке); дзе сабака зарыты (установить суть де-
ла), сабака не параскочыць (об очень большом); а с другой стороны, собака – воплощение 
зла: собачья злоба (об очень злобном человеке), сдохнуть в подворотне (о смерти бездом-
ного, неприкаянного человека), как собаку (без всякой жалости); распiцца на сабачую пугу 
(совершенно), хоць на сабаку вылi (о невкусной еде) и т.д.  Семантика второго ряда фра-
зеологизмов формируется с учетом того, что в мифологической картине мира славян соба-
ка занимает крайне низкое положение и причисляется к нечистым существам, более того, в 
народном сознании она часто отождествляется с дьяволом. 

Русские и белорусские крестьяне вплоть до ХХ века не пускали собаку в избу, 
которую она якобы способна осквернить; нечистое тело похороненной собаки вызыва-
ло гнев земли и вело к бедствиям, поэтому собаку нельзя было хоронить. Соответ-
ственно, хоронили собак в укромных местах, найти которые было трудно. Отсюда фра-
зеологизм где собака зарыта в значении “раскрыть первопричину событий, причину 
бедствия”. Верой в нечистоту собаки объясняется до сих пор сохранившееся поверье, 
что если ребенок съест кусок хлеба, обнюханный собакой, он заболеет. 

Думается, что амбивалентность образа собаки в славянской культуре (в первую 
очередь русской и белорусской) объясняется несколькими факторами. Хотя собака 
сблизилась с человеком “как паразит, поедавший отбросы около человеческих стоянок” 
[7, с. 5], но у многих индоевропейских народов существовало отношение к ней, как к 
животному, наделенному божественной силой: “Собака – символ смерти, хтонических 
и лунных божеств и олицетворяется триадой “земля – вода – луна” [5, с. 114].  

С одной стороны, в белорусских сказках “Собака и волк”, “Война волка с соба-
ками” собака выступает как умный и преданный помощник человека [1], а с другой – 
собака, пес часто оказывается субъектом брани у славян: собачиться (браниться не-
пристойными словами), собачливый (тот, кто матерится) – у русских; псаваць (пор-
тить), з роту сабакi скачуць (о сквернослове) – у белорусов; psia krew (собачья кровь – 
ругательство), psi syn (собачий сын – ругательство) – у поляков. 

Кроме того, собака – архетип обмана, он формирует семантику таких славянских 
выражений, как брехать (обманывать – просторечие), сука (человек, нарушивший 
клятву, обманувший – воровской жаргон); iлжэ як сабака (о лживом человеке), саба-
кам падшыты (лживый человек).  

В христианской культуре собака ассоциируется с язычниками: “Но Иисус сказал 
ей: дай прежде насытиться детям; ибо не хорошо взять хлеб у детей и бросить псам. 
Она же сказала Ему в ответ: так, Господи; но и псы под столом едят крохи у детей” 
(Марк, УІІ: 27 – 28). Cобака здесь – это иноверец. Ср.: собака-татарин у Л.Толстого. 
Фразеологизм собачья смерть означает смерть без христианского покаяния. Ср. пого-
ворку Собаке – собачья смерть. 

Несмотря на сходство в главном, русские и белорусы тоже по-разному воспри-
нимают собаку: если в русском языковом сознании с собакой связано довольно много 
положительных качеств личности – собачья преданность (о преданном человеке), со-
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баку съесть (об опытном), то для белорусов фразеологизмы с компонентом сабака по-
чти сплошь являются носителями негативной оценки, отрицательной коннотации – з 
роту сабакi скачуць (о сквернословящем человеке),  ушыцца ў  сабачую скуру (о негод-
ном, ленивом человеке), сабакам падшыты (о плохом человеке), у сабакi вачэй па-
зычыць (о бессовестном человеке), сабакам сена косiць (о скрывающемся от семьи, за-
нимающемся пустым делом человеке), за сабаку (о плохом человеке), собаке под хвост 
(о пустом деле), была ў сабакi хата (отрицательный ответ о существовании чего-либо), 
што пан – то сабака (о плохом человеке) и др. Таким образом,  язык фиксирует осо-
бенности национального самосознания, национальной картины мира. 

Итак, мы подробно рассмотрели лишь одну единицу зоологического  кода, кото-
рый вырабатывается и функционирует в культуре. На самом деле, он широко распро-
странен в славянской культуре: о хитром человеке говорят: Ну и жук! О сладко и много 
спящем человеке – Спит как сурок; о дюжей и ловкой женщине – конь-баба, о плохой 
матери, отдающей своих детей на воспитание, – кукушка, о красивых и стройных жен-
щинах – лебедушка, об угрюмом человеке – сыч, о хорошо поющем – соловей и т.д. У 
славян в названиях многих растений можно наблюдать “одомашнивание” природы, 
приближение ее к человеку, что тоже основано на зоологическом коде: заячья капуста, 
волчьи ягоды, гусиная лапка и др.  

Таким образом, под кодом культуры понимается “сетка”, которую культура 
“набрасывает” на окружающий мир, членит, категоризует, структурирует и оценивает 
его” [3, с.232]. Коды культуры связаны с древнейшими архетипическими и мифологи-
ческими представлениями о мире. Они универсальны как феномен, свойственный че-
ловеку разумному и культурному. Не только культура, но и язык  выступает как сово-
купность различных кодов.  

Выделяют целый ряд кодов культуры, репрезентированных в языке: космогони-
ческий (быть на седьмом небе, небо призывает, белый свет, луч надежды,  река забве-
ния); соматический (голова колонны, третий глаз);  пространственный (правое дело, 
левый заработок); количественный (тридесятое царство-государство, в три ручья, в 
три погибели, семеро по лавкам (в значении “много детей”), за семерых (много), на се-
ми ветрах (о находящемся на пересечении дорог); временной (на октябрьские, перед 
Рождеством), предметный (гвоздь программы); природно-ландшафтный (лес рук, по-
дошва горы), архитектурный (мосты дружбы, храм науки), гастрономический (мед, 
соль земли), обонятельный (запах крови, пахнуть войной, дохнуло страхом), код одеж-
ды (до положения риз, засучив рукава, родиться в рубашке) и др.  Геометрический код: 
сделать круглые глаза – удивляться; круглый отличник, круглые сироты, круглые дура-
ки, обвести вокруг пальца, расчеты округляют. Многое в кодах кажется на первый 
взгляд странным. Например, в русском языке, где процент “морского” населения неве-
лик, широко распространен “морской код”: всплыть в памяти, океан чувств, на всех 
парусах, буря в стакане, быть на мели, найти тихую пристань и др. Названные коды 
являются базовыми, с их помощью может быть объяснен механизм многих тропов – 
метафоры, метонимии, олицетворения и др.  Эти коды универсальны как феномен, 
свойственный человеку разумному и культурному. А сама культура выступает как со-
вокупность различных кодов. Коды культуры образуют систему координат, которая 
задает эталоны культуры. Их реконструкция по материалам языка поможет воссоздать 
особенности восприятия и понимания явлений действительности человеком.  

Наиболее древен соматический код культуры, потому что человек начал пости-
гать мир с самого себя. С этого же началась и окультурация человеком окружающего 
мира. Теперь, на новом витке, человек снова вернулся к самому себе [см. об этом: 6]. 
Возьмем, к примеру, фразеологизмы с соматизмом палец: высосать из пальца (выду-
мать), смотреть сквозь пальцы (намеренно не замечать), обвести вокруг пальца (обма-
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нуть), пальца в рот не клади (об  умеющем дать отпор человеке), пальцем не пошеве-
лить (бездействовать), показывать пальцем (осуждать). Соматический код сравнитель-
но хорошо изучен и описан [2]. Остальные коды языка почти не изучены.  

Получается так, что объекты реального мира, помимо выполняемых ими прямых 
функций, приобретают в культуре знаковую функцию, т.е. становятся носителями до-
полнительной информации.  

Для чего это нужно человеку? Думается, что человек испытывает онтоло-
гическую потребность в непрерывной игре с означаемыми и означающими. Объ-
ясняется это не прагматикой, а, скорее, эстетической потребностью. Это особая 
способность языковой личности.    

Следовательно, не только культура, но и язык  выступает как совокупность раз-
личных кодов. Описание русского языка сквозь призму кодов культуры поможет рель-
ефнее и зримее представить русскую языковую картину мира, а также с иных позиций 
преподавать язык представителем других культур.  
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ТЭСТ НА БЕЛАРУСКАСЦЬ ЯК ІНДЫКАТАР 
 ЭТНАКУЛЬТУРНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ 

 
Паняцце культурнай кампетэнцыі, паводле амерыканскага лінгвакультуролага 

Эдварда Хірша, азначае ступень сацыялізаванасці і інкультураванасці індывіда, якая 
дазваляе яму вольна разумець, выкарыстоўваць і варыятыўна інтэрпрэтаваць усю суму 
ведаў, якія ўвайшлі ў штодзённы ўжытак той ці іншай лінгвакультурнай супольнасці.  

Своеасаблівым індыкатарам культурнай кампетэнцыі могуць служыць інтэлек-
туальныя гульні і тэсты на эрудыцыю. Для даследавання культурнай кампетэнцыі бела-
русаў матэрыялам паслужылі тэсты на беларускасць аднайменнага праекта “Эўра-
пейскага радыё для Беларусі” [1; 2; 3], складзеныя з прэцэдэнтных феноменаў, якія 
пазіцыянуюцца як агульнавядомыя і актуальныя ў камунікацыйным плане для бела-
русаў. 

Сярод прэцэдэнтных адзінак, задзейнічаных у тэстах, пераважаюць прэцэдэнт-
ныя імёны. Структура беларускай персанасферы прадстаўлена гістарычнымі асобамі, 
культурнымі і палітычнымі дзеячамі, мастакамі, спевакамі, пісьменнікамі, а таксама 
міфалагічнымі і літаратурнымі героямі. Імёны, згаданыя ў тэстах больш за адзін раз, 
складаюць ядро нацыянальна-прэцэдэнтных імёнаў: Усяслаў Чарадзей, Рагнеда, Еф-
расіння Полацкая, Францыск Скарына, Кастусь Каліноўскі, Радзівілы, Янка Купала, 
Якуб Колас, Максім Багдановіч, Уладзімір Караткевіч, Кандрат Крапіва, Васіль Быкаў, 
Рыгор Барадулін, Зянон Пазняк, Аляксандр Лукашэнка.  
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Асобнае месца сярод прэцэдэнтных феноменаў у тэстах адведзена прэцэдэнт-
ным выказванням – гэта цытаты з вядомых літаратурных твораў, песень, выказванняў 
палітыкаў, палітычных лозунгаў, рэкламных ролікаў. У тэсце прапануецца запоўніць 
пропускі ў цытатах вершаў са школьнай праграмы, якая з’яўляецца асновай нацыяна-
льна-прэцэдэнтных феноменаў беларускай культуры: “Паміж пяскоў … (Егіпецкай) 
зямлі”, “Паміж пустак, …(балот) беларускай зямлі”, “Трэба дома бываць часцей, 
трэба дома бываць не …(госцем)”,  “Зорка …(Венера) ўзышла над зямлёю”, “Мой род-
ны …(кут), як ты мне мілы”, “Цвёрда …(трымаўся) юнак на дапросе”, “Ад прадзедаў 
спакон вякоў мне засталася …(спадчына)”. Багатай крыніцай прэцэдэнтных выказван-
няў з’яўляецца песенна-музычная сфера: “Партызаны, партызаны, беларускія 
…(сыны)”, “Падымі мяне ў светлы …(абшар)”, “Панаехала гасцей з іншаземных 
…(абласцей)”, “Я нарадзіўся тут – у краіне пад … (шэрым) небам”. Значнае месца ў 
фондзе прэцэдэнтных выказванняў любой нацыі займаюць выказванні вядомых паліты-
каў: “Мухи отдельно, котлеты … (отдельно)”, “Наши отношения навсегда отравлены 
… (газом)”, “Взялся за яйца, … (молоко) пропало.  

Пытанняў, звязаных з прэцэдэнтнымі сітуацыямі, у тэсце вялікая колькасць: вы-
зваленне Усяслава Чарадзея з поруба, адмова Рагнеды пабрацца шлюбам з князем 
Уладзімірам, Вітаўтавы ўцёкі з вязніцы ў жаночым адзенні, атручанне Барбары Радзівіл 
Бонай Сфорцай, ператварэнне трона Станіслава Панятоўскага Кацярынай Другой ва 
ўнітаз, забойства цара Ігнатам Грынявіцкім, самагубства бацькі з “Раскіданага гнязда” і г.д. 
У тэстах прэвалююць прэцэдэнтныя сітуацыі са сферай-крыніцай “гісторыя”, аднак ёсць 
пытанні і на веданне сітуацый з сучаснага палітычнага, літаратурнага і мастацкага працэсу.  

Тэст утрымлівае пытанні на веданне прэцэдэнтных тэкстаў  (“Свіцязянка” 
А. Міцкевіча, “Раскіданае гняздо” Я. Купалы, “Дзікае паляванне караля Стаха” 
У. Караткевіча, “Аповесць мінулых гадоў”). 

Кантэнт-аналіз канцэптуальнай інфармацыі, змешчанай у каментарах да тэстаў, 
дазваляе вызначыць асноўныя пункты грамадскага асэнсавання культурнай кампетэн-
цыі (аўтарскі правапіс каментароў захаваны): 

1. Развагі пра ступень аўтарытэтнасці і аўтэнтычнасці той ці іншай крыніцы 
прэцэдэнтнасці для ўваходжання ў кагнітыўную базу беларусаў: “каб адказаць на гэт-
кае пытанне дастаткова ведаць прапанаваныя для адказу творы, а вось няведанне 
праграммы школы сапраўды ГАНЬБА!” 

2. Развагі пра структуру фонавых ведаў, якія ўваходзяць у  культурную 
кампетэнцыю беларуса: “Zašmat pustych pytańniaŭ (chto što kazaŭ, dzie što abazvali). ... 
MOVA, HISTORYJA, LITARATURA ,KULTURA - voś pa čym treba vуznačać 
БЕЛАРУСкасьць (LITVINskaść)... A žyvu ja ŭ LITVIE (BIEЈARUSI) užo 11 pakalieńniaŭ 
(jak minimum)...” 

3. Развагі пра вызначальныя чыннікі беларускасці: а) чыннік лакалізацыі, месца 
нараджэння і пражывання, паходжання сваякоў: “пайшлi у <…> са сваiм тэстам! я 
лiцьвiн,  нарадзiуся  тут,  пражыу  тут  усё  сваё  жыццё, бацькi мае тутэйшыя i, 
кали я не валодаю энцыклапедычнымi ведамi, я не беларус? Ганьба!!!!!!!! P.S. каб гэты 
тэст выдумау нехта другi, вы бы самi яго прайшлi бы? Разумнiкi <…>...”; б) эма-
цыйны чыннік: “можа вам и падабаецца, але мне здаецца, што ужо тое, што я 
прайшла гэты тэст.... гаворыць, аб тым, што я люблю сваю краину! я не павинна ве-
даць усе, галоунае, што мне шчымиць сэрца, кали я бачу родны сцяг... у мяже дрыжики 
па усим целе!.... кали я чую родную мову.... можа я и не гавару на ей, но я стараюся 
чытаць книги, хажу у театр, слухаю музыку, акая сэрцу мила.... я не абавязкова павин-
на ведаць, хто у яким годзе у яких выбарах удзельничау...”; в) эмацыйны чыннік у су-
купнасці з чыннікам аб’ектыўных абставінаў: “мане даводзиць натоуп, яки гонить на 
беларускасць, на мову... даводзиць да слез, але ж ваш тест гауно ... прабачце/.... мне 
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Вы нікі тэсту на беларускасць

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Мой родны ... 

Трэба ... бываць часцей

Не разбіць, не спыніць, ... 

Абое ... 

Зямля пад …

Або пан, або …

Не пакідайце ж ... 

Малая ... кніжка

Саша і ... 

Агульная млявасць і …

Ты не чакай, ... не будзе 

Пане ... 

Паміж Польшчай і Расіяй …

...-паравоз 

Мёртвым …

Асцярожна, ... 

Узяўся за яйца, …

... вам у вочы 

Каго любіш? ... 

1529, 1566, ... 

... - дурню радасць 

Не хачу разуць ... 

Ні Богу свечка, ні ... 

Сын за бацьку … 

Ворагам ... 

... душы 

Дзве дзюркі ў носе і ... 

..., калі ласка 

намацаць ... cонца

а, можа, вас яшчэ і …

%

было непрыемна чытаць рэзультат.... асабиста тое, што вы вырашили... ну, 
25...добра.... кали вы хацице, как людзи были разам и нават пераупэуниць... быдлосау, 
то трэба быть дэпламатычней!!! я не филолаг и не гисторык... и БДУ, не дау мне 
магчымасци выбраць мову вывучення... прабачце.... але...”. 

4. Развагі пра ролю тэсту як штуршка да самарэфлексіі і самаідэнтыфікацыі: 
“Ідэя файная! І гэты тэст -- аніяк ня тэст іміграцыйнае службы, якая вырашае пы-
таньне: ці даць вам грамадзянства Рэспублікі Беларусь! :-) Трэба да яго ставіцца без 
фанатызму, як да жарту, у якім “между протчым” ёсьць і шмат сэнсу. Галоўнае -- 
чалавек задае сабе пытаньне: “а наколькі мае ўяўленьні пра сваю беларускасьць 
адпавядаюць сапраўднасьці?” 

Трэба адзначыць, што тэст – гэта своеасаблівая праекцыя культурнай кампетэн-
цыі складальнікаў на ўсіх прадстаўнікоў беларускай лінгвакультурнай супольнасці. 
Фактычна гэта спроба канструявання беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці пры 
дапамозе тэсту на этнакультурную кампетэнцыю.  

Дыяграма 1. Вынікі тэсту на беларускасць 

Для аналізу культурнай кампетэнцыі інтэрнэт-карыстальнікаў намі быў пра-
ведзены “тэст на беларускасць”, які цалкам складаўся з нацыянальна-прэцэдэнтных 
адзінак. У ім прынялі ўдзел 52 чалавекі. Удзельнікам прапаноўвалася ўставіць прапуш-
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чаныя кампаненты ці закончыць фразу. Для тэсту былі абраны тыя крыніцы, якія, па-
водле аналізу тэстаў ад “Еўрарадыё”, займаюць ядро нацыянальнай прэцэдэнтнасці: 
фразеалагічны фонд, літаратурныя тэксты і іх назвы, тэксты песень, лозунгі, выслоўі 
палітыкаў (гл. Дыяграму 1). У выніку найбольшым індэксам апазнавальнасці (90-
100 %) валодаюць фразеалагізмы (Або пан, або прапаў; Абое рабое) і прэцэдэнтныя вы-
казванні з твораў класікаў (Трэба дома бываць часцей; Мой родны кут; Зямля пад бе-
лымі крыламі; Не разбіць, не спыніць, не стрымаць; Не пакідайце ж мовы нашай бела-
рускай, каб не ўмёрлі). Крыху ніжэйшы працэнт апазнавальнасці маюць назвы 
прэцэдэнтных тэкстаў (Мёртвым не баліць; Міколка-паравоз), лозунгі (Сын за бацьку 
не адказвае), цытаты з п’ес (Дзве дзюркі ў носе і сканчылося; Ні богу свечка, ні чорту 
качарга; Выбачайце, калі ласка). У тэст намі былі ўключаны некаторыя прэцэдэнтныя 
феномены сучаснага медыя-дыскурсу – выраз з беларускага рэкламнага роліка на тра-
сянцы (а можа, вас яшчэ і пучыць?) і папулярны дуэт “Саша і Сірожа”, які таксама ка-
рыстаецца трасянкай як сродкам стварэння іміджу. Выказванне з роліка апазналі толькі 
9 % інфармантаў. Апазнаванне тандэма “Сашы і Сірожы” сягае пад 90 %. Гэта дазваляе 
меркаваць, што набыццё тым ці іншым феноменам культуры статусу прэцэдэнтнасці ў 
першую чаргу залежыць ад сацыяльнай значнасці, адпаведнасці гэтага феномена света-
погляднаму грунту супольнасці. Наогул жа праведзены эксперымент паказвае, што 
інтэрнэт-карыстальнікі, як правіла, валодаюць вельмі высокім узроўнем культурнай 
пісьменнасці. Агульны ўзровень валодання прэцэдэнтнымі феноменамі – каля 70 %. 
Ядро культурнай кампетэнцыі складаюць фразеалагізмы, прэцэдэнтныя тэксты, 
прэцэдэнтныя выказванні з літаратурных твораў і песень. 

Такім чынам, вынікі даследавання паказваюць, што правядзенне тэстаў на куль-
турную кампетэнцыю і аналіз рэакцый на яго сярод беларусаў можа быць цікавым і ка-
рысным у практыцы складання слоўніка культурнага мінімуму, якога ў беларусаў яшчэ 
няма. 
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МОЎНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ГАВОРКІ ТАЛАЧЫНШЧЫНЫ 

 
Дасканалае і глыбокае вывучэнне моўных асаблівасцей гаворак розных рэгіёнаў 

Беларусі дазваляе  мець даволі поўнае ўяўленне пра іх спецыфіку на фанетычным, гра-
матычным, лексіка-фразеалагічным узроўнях, параўнаць моўныя асаблівасці гаворкі на 
згаданых вышэй узроўнях з кадыфікаванымі нормамі сучаснай беларускай літара-
турнай мовы, выявіць гаворкі пераходнага тыпу, прааналізаваць адмысловы характар 
спалучэння дыялектна-літаратурных з’яў у розных гаворках. 

З мэтай збірання лексічнага матэрыялу для складання “Дыялектнага слоўніка 
Віцебшчыны” і даследавання моўных асаблівасцей гаворкі Талачыншчыны студэнтамі 
факультэта беларускай філалогіі і культуры Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
П.М. Машэрава ў перыяд з 30 чэрвеня па 11 ліпеня 2009 года была здзейснена дыялек-
талагічная экспедыцыя па наступных вёсках Талачынскага раёна: Абольцы, Клябань, 
Заазер’е, Чычанева, Янава, Мурагова, Дабравольск, Кісялева, Шупені, Данілкава, Кры-
выя, Жакі, Манастыр. Усяго было апытана 48 рэспандэнтаў, узрост якіх вагаўся ад 55  

http://euroradio.fm/by/174/listentous/6307/
http://euroradio.fm/by/205/listentous/7369
http://www.euroradio.fm/by/162/listentous/5864/
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да 92 гадоў. У выніку сабрана 462 дыялектныя лексемы, запісана 8 касет, 32 тэксты за-
натаваны на паперы. 

Апрацоўка і аналіз дыялектнага матэрыялу дазволілі выявіць фанетычныя, мар-
фалагічныя, сінтаксічныя, лексіка-фразеалагічныя асаблівасці мясцовай гаворкі. 

Да фанетычных асаблівасцей гаворкі Талачыншчыны ў вакалізме адносіцца 
змешаны тып акання – дысімілятыўна-недысімілятыўнаы: перад націскным гукам [а] у 
адных выпадках у першым складзе на месцы галосных а, о, е выразна вымаўляецца гук 
[а], у другіх выпадках – перад націскным гукам [а] на месцы галосных а, о, е вымаўля-
ецца гук сярэдні паміж гукам [а] і гукам [ы]. Калі ж пад націскам усе астатнія галосныя, 
акрамя гука [а], на месцы галосных а, о, е вымаўляецца выразна гук [а]: фънар, къда, 
гъра, папъдалісь, заматалі, бальшая, каталка; калхоз, жалею, нагарышча, вайну, маглі.  

Пасля мяккіх зычных гаворцы ўласціва дысімілятыўнае яканне: перад націск-
ным гукам [а] на месцы а, о, е вымаўляецца гук [і] у першым складзе перад націскам. 
Калі ж пад націскам усе астатнія галосныя, акрамя гука [а], на месцы галосных а, о, е 
выразна вымаўляецца гук [а]: вісна, сістра, німа, всігда, дзіўчаты; лятучка, цячзць, 
мяне, дзяўчонкай, паглядзелі. У некаторых лексіка-граматычных катэгорыях слоў неза-
лежна ад становішча ў адносінах да націску і галоснага пад націскам вымаўляецца [і]: 
нівестка, дзіцей, дзірэўня, дзірэўя. 

У гаворцы назіраецца змяненне гука [а] у гук [у] пад уплывам губных зычных 
(з’ява лабіялізацыі): хувацца, застуўляць, завербувацца. Пад уплывам змененага гука 
[у] вымаўляецца гук [у] і ў суседнім папярэднім складзе, у выніку чаго  назіраецца сін-
гарманізм: цулувацца, чупухаваты, гудуваць. 

Склад зычных фанем гаворкі не адрозніваецца ад складу зычных літаратурнай 
мовы. У гаворцы, як і ў літаратурнай мове, вымаўляецца цвёрды [р]: курсы, харашо, 
гаворыць, прыехаў, радам. Гаворка цвёрдаэрая. У  ёй назіраецца дзеканне і цеканне, у 
тым ліку і ў запазычаных словах:   дзірэўня, хадзіў; дзірэктар, апцека, сьціпеньдзія. 
Звонкія зычныя ў пазіцыі перад глухімі і на канцы слова вымаўляюцца глуха: аттуда, 
цяшка, рас, атсюль. Назіраецца асіміляцыя па мяккасці: зь імі, пеньсія, шэсьць, сьвет, 
есьць. Ужываюцца (не заўсёды паслядоўна) прыстаўныя зычныя [в] і [г]: вуткі, гэны, 
гэты, вочарадзь; эта, эцім. На месцы былога спалучэння “мяккі зычны + ьj” у інтэрва-
кальным становішчы назіраюцца выпадкі падаўжэння гукаў, дзе адбылося поўнае пры-
падабненне гука [j] і адсутнасць падаўжэння, дзе [j] не прыпадобніўся да папярэдняга 
мяккага і захаваўся: вяселле, пешшу, мішэнню; насенье, гальё, насяленье. У гаворцы су-
стракаюцца адзінкавыя словы з дысіміляцыяй: трахтар, трахтарыст, дохтар, 
дохтарка, заменай гука [ф] на [х]: хуры машын. 

У гаворцы ёсць фанетычныя асаблівасці, звязаныя з месцам націску: чарствы, 
грачнёвы, ножам, кілометр, аснаўныя, прапаліс і інш. 

На марфалагічным узроўні гаворка даследаванага рэгіёна Талачыншчыны ха-
рактарызуецца як мясцовымі спецыфічнымі  адметнасцямі, так і рысамі, што ўзаконены 
як кадыфікаваныя нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы. 

У говорцы назіраюцца нешматлікія адрозненні ў катэгорыі роду назоўнікаў: 
акопа ‘акоп’, здзеча ‘здзек’, баляс ‘баляса’. 

У назоўніках другога скланення мужчынскага роду з цвёрдай і мяккай асновай у 
форме меснага склону адзіночнага ліку ўжываецца канчатак -і: на заводзі, у Талочыні, у 
Навалукамлі. У назоўніках першага і другога скланення з асновай на г, к, х адсутнічае 
чаргаванне са свісцячымі ў давальным і месным склонах: на дарогі, на берагу, на рэчкі. 
У назоўніках множнага ліку ў давальным склоне назіраецца  спецыфічны канчатак –ом 
(-ём): плоцюць грошы дзяцём, даваць сена канём, дапамагаць людзём. 
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У прыметніках і займенніках у назоўным склоне мужчынскага роду адзіночнага 
ліку не пад націскам ужываецца пераважна канчатак -ый (-ій): загарэлый, каторый, а 
пад націскам у гэтых жа формах паралельна ўжываюцца канчаткі -эй (-ей) і -ый (-ій): 
маладэй – маладый, крутэй – крутый. У прыметніках, займенніках у форме вінаваль-
нага склону жаночага роду адзіночнага ліку назіраюцца канчаткі -аю (-яю) у ненаціск-
ным становішчы: сустрэла стараю жанчыну, пашыла белаю юбку, вышла на новаю да-
рогу. У месным склоне адзіночнага ліку ў гэтых жа часцінах мовы і ў субстантываваных 
назоўніках сустракаецца канчатак -эй (-ей): работала ў кладавэй, у другей сторане, на 
тэй хаце, прыгожэй дзеўкі. У форме назоўнага склону множнага ліку гэтыя ж часціны 
мовы маюць канчатак -эя (-ея): другея коні, небальшэя яблыкі, тэя мальцы. 

Дзеясловы І спражэння 3-ай асобы адзіночнага ліку рэгулярна заканчваюцца на -
ць: жывець, ідзець, нясець, сякець. У 3-ай асобе множнага ліку дзеясловы  ІІ спражэння 
не  пад  націскам  маюць канчаткі -уць (-юць): ходзюць, прывозюць, гонюць, гатовюць. 
У прааналізаванай гаворцы дзеясловы з асновай на г, к  ва ўсіх асобах не маюць чарга-
вання са свісцячымі: сякець, бягіць, пякець і інш. У гаворцы адзначаюцца формы скла-
данага прошлага часу дзеясловаў: былі звінелі, была аберучвалася.  У зваротных дзеяс-
ловах сустракаюцца постфіксы -ся, -сь, -сі: начыналася, находзілася,  пазнаёмілісь, па-
жанілісь, асталісі. 

Сінтаксічныя асаблівасці гаворкі выразна выяўляюцца ў пабудове сло-
вазлучэнняў і сказаў. Да найбольш характэрных у даследаваным рэгіёне можна аднесці 
наступныя: у беспрыназоўнікавых словазлучэннях пры дзеясловах са значэннем ‘да-
глядаць’ і семантычна блізкіх да іх адушаўлёныя назоўнікі – назвы асоб і назвы жывёл 
– у вінавальным склоне маюць форму, якая супадае з формай назоўнага склону: дагля-
дала пчолы, пасціла каровы; у прыназоўнікавых словазлучэннях пры дзеясловах смяяцца, 
рагатаць, жартаваць  ужываюцца назоўнікі (займеннікі) у родным склоне з прыназоўнікам 
каля (ля): смяяліся каля яго, жартавалі ля Мішкі, рагаталі ля малой; пры дзеясловах руху і 
мэтанакіраванага дзеяння залежны назоўнік ставіцца ў форме давальнага склону з пры-
назоўнікам к: пайшла к магазіну, паехала к сястры; прасторавыя адносіны афармляюцца 
спалучэннем назоўніка ў форме вінавальнага склону з прыназоўнікам у: хадзілі ў ягады, у 
маліны; пры дзеясловах маўлення і думкі ўжываецца месны склон назоўніка з пры-
назоўнікам аб: думаць аб сыну, хвалявацца аб бацьку. 

У гаворцы шырока ўжываюцца простыя сказы, пераважна аднасастаўныя 
(няпэўна-асабовыя): Ранілі яго ў руку. Раньшэ яшчэ малацілі. 

Сярод складаных сказаў пераважаюць складаназлучаныя. Радзей сустракаюцца 
складаназалежныя і бяззлучнікавыя сказы: Я сама руская, а ён беларус. Цяпер парашкі 
ўсё атмываюць, а раней, як топіцца печка, залу выграбалі, кіпятком заварвалі яе. 

У цэлым для сінтаксісу даследаванай гаворкі характэрны канструкцыі, якія “не 
ўкладваюцца” ў традыцыйныя сінтаксічныя схемы літаратурнай мовы, што абцяжарвае выз-
начэнне тыпу сказа, яго структуры, састаўных частак, нярэдка назіраюцца рознага роду про-
пускі, абрывы, паўторы асобных слоў і частак сказа, устаўкі, парушэнне тыпаў сінтаксічных 
сувязей паміж часткамі выказвання, ужыванне далучальных канструкцый і інш.: Как начнець 
упрытопку – мама родная! Толькі дрыжыць увесь пол. І ўсе, і дзіўчаты гулялі… ; Я соўк у ка-
шалёк класці гэтыя грошы…А ё! А што гэта? Нешта ў мяне толькі мелач. 

Гаворцы даследаванага рэгіёна Талачыншчыны ўласцівы своеасаблівыя 
дыялектныя лексіка-фразеалагічныя асаблівасці, якія адрозніваюць яе ад іншых 
тэрытарыяльных дыялектаў, асобных гаворак і літаратурнай мовы. У час экспедыцыі 
былі выяўлены разнастайныя віды дыялектызмаў: лексічныя, семантычныя, фразеа-
лагічныя, фанетычныя, словаўтваральныя, граматычныя.  

Лексічныя дыялектызмы з’яўляюцца мясцовай назвай агульнанародных прадметаў 
і паняццяў, да іх можна аднесці наступныя словы: чэпля ‘клямка’, чалеснік ‘загнет’, цугаўё 
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‘бацвінне’, перадок ‘лаўка’, запан ‘фартух’, бахаток ‘запруда’, грунцувацца ‘хвалявацца’, 
цікун ‘мак з маленькімі галоўкамі’, пражыліна ‘жэрдка ў паркана’ і інш.  

У час экспедыцыі былі зафіксаваны таксама агульнанародныя словы, якія ў 
даследаванай гаворцы маюць іншае значэнне або валодаюць большым семантычным 
аб’ёмам у параўнанні з літаратурнай мовай: пухліна ‘падушка’, пастушка ‘доктарка, 
якая нічога не разумее ў сваёй справе’, барана ‘стары, слабы, нікчэмны чалавек’, свінні 
‘грузды’, падводнік ‘возчык на падводзе’ і інш. 

У гаворцы Талачынскага раёна была выяўлена значная колькасць фразеалагічных 
дыялектызмаў – устойлівых спалучэнняў слоў, якія ўжываюцца ў дадзеным рэгіёне, але ў 
сваёй большасці не характэрны для літаратурнай мовы: баба з бочкай ‘дажджавая хмара’, 
вырваць тры штакеціны ‘ўехаць, нічога з сабою не ўзяўшы’, падкузеліць вочы ‘глядзець 
спадылба’, спорціць гладам ‘сапсаваць здароўе’, як у бот нагу ўставіўшы ‘жыць на ўсім 
гатовым’, пуцёўку чакаць ‘быць блізкім да смерці’, туркі-баркі аб’ехаць ‘шмат у якіх 
мясцінах пабываць’, транта аболецкая ‘чалавек, які вызначаецца невысокім матэрыяль-
ным ці сацыяльным становішчам’, свяціць вачыма ‘добра бачыць’, (не знаць) дзе руку 
палажыць ‘стаміцца, напрацаваўшыся за дзень’ і інш. 

Даследаваная гаворка Талачыншчыны належыць да паўночна-ўсходняга 
дыялекту Віцебска-Магілёўскай групы з некаторымі асаблівасцямі, уласцівымі іншым 
тэрытарыяльным дыялектам і асобным гаворкам. 
 
В.І. Несцяровіч (Віцебск) 
 

ІМЕННЫЯ І ЗЛІТНЫЯ ФОРМЫ ПРЫМЕТНІКАЎ У КІТАБЕ ХІХ ст. 
 
Мэтай артыкула з’яўляецца выяўленне асаблівасцей ужывання ў мове кітаба 

першай трэці ХІХ ст. няпоўных формаў прыметнікаў, да якіх адносяцца іменныя і 
злітныя (сцягнутыя). 

У кітабе, створаным у 1832 годзе Абрагімам Хасяневічам, выразна выяўляецца і 
дамінуе займеннікавае скланенне прыметнікаў, у пэўнай ступені характэрнае ўзроўню 
развіцця сучаснай беларускай мовы. Пераважная большасць канчаткаў, якія атрым-
лівалі прыметнікі пры скланенні і адлюстраваліся ў мове манускрыпта, цяпер 
з’яўляюцца літаратурнай нормай. У адных склонах яны займалі пануючае становішча, у 
другіх – выкарыстоўваліся нараўне з іншымі і ўтваралі граматычныя варыянты. Наад-
варот, іменнае скланенне ў кітабе адсутнічае, сустракаюцца толькі яго рэліктавыя фор-
мы, якія тым не менш нярэдка фіксуюцца ў назоўным склоне адзіночнага ліку. Можна 
сказаць, што ў гэтым заключаецца адна з граматычных асаблівасцей мовы кітабаў уво-
гуле [1, с. 183] і Кітаба Хасяневіча ў прыватнасці. Акрамя гэтага, адзначаецца нямала 
выпадкаў ужывання злітных формаў прыметнікаў. З гэтай прычыны ёсць падставы раз-
гледзець гэтыя абедзве асаблівасці. 

Калі займеннікавыя прыметнікі ўжываюцца ў кітабе ў атрыбутыўнай і прэдыка-
тыўнай функцыях, то іменныя толькі ў апошняй. Пры гэтым яны праяўляюць намер да 
канкурэнцыі з займеннікавымі ў складзе іменных выказнікаў. Такія формы прымет-
нікаў звычайна ўжываюцца са звязкамі будзе, быў, йест: хто бы меў у пятніцу умерці.. 
ад магільнай мукі волен будзе (55а2); таго дня хто захварэйе прэвалачэцца хвароба 
потым здароў будзе (129а11); чэтыры рэчы чэлэвеку добрым будзе кэторыйе ласкі 
божэй годзен будзе (58а24); пану богу паслугу велікуйу чыніў дзень багамольствам быў 
пілен (72г5); той бог усему стварэню рызьку [харчу – аўт.] даваць моцэн йест (39а20-
21); калі б таго не чыніў то із кафірымі ровен йест (126б10).  

Часта ў цяперашнім часе звязка адсутнічае, і гэта ўспрымаецца як адзін з нарма-
тыўных у кітабе літаратурна-пісьмовых варыянтаў: пашоў на мора ад тых эжно 



96 

акрэнт пелен людзей (82б5); з добрасьці майой зьміловане учыню хто вінен хто не 
вінен ні пазнайіш (115а9); хто неаднаслоўліў у таго веры нет (71б4); шэйтан мувіл 
мой верны мілы тэварыш кэторыйе судзьйі пасул беруць на непраўдзіва несправедліва 
судзець хоць вінен а йены невінным [зробяць] (72б19-21). Цікава, што пры выкарыстан-
ні поўных форм прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі ў цяперашнім часе канструк-
цыі са звязкай йест атрымалі большае адлюстраванне. 

Іменная форма прыметнікаў наглядна выступае толькі ў мужчынскім родзе, а ў 
жаночым і ніякім яны не адзначаюцца. Акрамя прыведзеных, можна таксама назваць 
такія кароткія прыметнікі ў прэдыкатыўнай ролі, як патрэбен (9б8), удзячэн (26а4, 
67а21), повінен (40б19), жыў (47а24), рад (44б1), зупелен (62б20), грэшэн (82б9). Ад-
носна некаторых можна выказаць меркаванне аб “крэсавым” паходжанні (пелен, зупе-
лен), іншыя маюць дыялектнае паходжанне ці былі перанесены з ранейшых копій, якія 
адлюстроўваюць больш даўні перыяд развіцця беларускай мовы.  

Разам з тым назіраецца паралельнае выкарыстанне іменных і займеннікавых 
форм у прэдыкатыўнай функцыі, іншы раз – у адным кантэксце: людзі пачалі крычаць 
(..) і лёсы кідалі хто межы намі грэшэн Йунусь рэк йам грэшны (82б7-10); хіба па-
кайецца то да ласкі божэй і да майой прычыны годны будзе (54б3); ..і ласкі божэй 
годзен будзе (86б8). 

Ролю іменнай часткі выказніка кароткія формы прыметнікаў выконвалі таксама 
ў спалучэнні з паўзнамянальнымі дзеясловамі, напрыклад; кэторы пану богу застаў 
вінен немазеў.. да таго чэлевека Азьра’іл прыйдзе із мукарамі (68а10); э гэтыйе сюрэйі 
пейучы на прарокэ дулі йак студню выпраталі чары выкінулі прарок стаў здароў 
(32б19).  

У любым выпадку ў ролі іменнай часткі выказніка ўжываюцца якасныя пры-
метнікі, яны наглядна праяўляюць схільнасць да функцыянавання ў кароткай форме 
толькі ў назоўным склоне і лёгка дапасуюцца да дзейніка. Па сваім значэнні такія ка-
роткія прыметнікі найчасцей абазначаюць стан асобы. Аднак прэдыкатыўная функцыя 
застаецца іх адзінай сінтаксічнай функцыяй у мове помніка. 

Нягледзячы на амаль поўнае выцясненне ўжо ў старабеларускай мове іменных 
форм займеннікавымі ў складзе іменных выказнікаў. усё ж лічыць цалкам закончаным 
гэты працэс у першай трэці ХІХ ст. нельга. Кароткія прыметнікі адзначаюцца як у су-
часнай літаратурнай мове, хаця іх ужыванне звужана да лічаных лексем, якія “высту-
паюць заўсёды ў застылай форме назоўнага склону” [2, с. 243], так і ў народна-
дыялектнай [3, с. 88], дзе іх ужыванне не рэгламентуецца. Але іменна народна-
дыялектная мова аказвала найпершы і наймацнейшы ўплыў на пісьмовую практыку та-
тарскіх капіістаў. Вось чаму можна меркаваць, што дадзеная адметнасць у мове кітабаў 
мела некаторую падтрымку з боку жывых гаворак, дзе працэс распаўсюджвання 
поўных форм быў хутчэй за ўсё нераўнамерны. Усё ж трэба зыходзіць з таго, што лю-
бая граматычная з’ява, у тым ліку і кароткія прыметнікі, маглі “затрымлівацца” ў мове 
кітабаў ХІХ ст. не толькі пад уплывам ранейшых копій (чаго адмаўляць нельга), але і 
мець хоць бы нязначную падтрымку ў народна-дыялектнай мове. Інакш бы архаічныя, 
на першы погляд, формы, якімі падаюцца іменныя прыметнікі ў пачатку ХІХ ст., не 
мелі б такога прыкметнага выкарыстання ў кітабе і не заяўлялі  пра сябе як варыянтную 
граматычную норму ў складзе іменных выкаказнікаў. У гэтым, як ні дзіўна, таксама 
праяўлялася і філалагічная пазіцыя капііста. 

Іменныя формы прыметнікаў жаночага і ніякага роду ў прэдыкатыўнай ролі не 
адзначаюцца,  па  крайняй  меры,  у  Кітабе  А. Хасяневіча.  Ёсць няпоўныя формы 
прыметнікаў, статус якіх не так проста вызначыць: з’яўляюцца яны іменнымі або 
злітнымі – уночы йесьць і піць аж покі значна будзе нітка чорнайе ад белай (46б5); 
кажнайе быдла заплаціца за душу адну.. трэба гледзець што б не хрома не сьлепа бы-
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ло (52б17); мувіл мусульманськайе вера сьвятлейша за гэтуйу чару (130б2). І ўсё ж па-
даецца, што ў складзе іменнага выказніка выступаюць ужо злітныя формы прымет-
нікаў жаночага і ніякага роду на месцы іменных, хаця скласці канкурэнцыю аналагіч-
ным займеннікавым формам прыметнікаў у гэтай ролі яны не змаглі: жадна рэч роўна 
не будзе (23б14); калі б із труцізны пекельней адна крапля на сьвет капнула то бы 
жыцйо люцкайе горка было (28а11). Можна меркаваць, што статус такіх лексем, як 
роўна, горка, вызначаецца тут не іх сінтаксічнай роляй (спрадвеку на гэтай пазіцыі 
знаходзіліся іменныя формы), а размяшчэннем націску. Напісанне о (націскнога) у 
першым складзе якраз і сведчыць, што гэта злітныя формы, таму што ў іменных фор-
мах прыметнікаў жаночага роду націск падае на апошні склад. Думаецца, у дадзеным 
выпадку злітнымі формамі пры капіраванні манускрыпта і былі заменены іменныя. І ў 
гэтым таксама можна бачыць філалагічную працу капііста, арыентаванага ў падборы 
граматычнай формы на ўласныя гаворкі. 

Аналагічная карціна назіраецца і ў множным ліку ў складзе іменных выказнікаў, 
дзе прыметнік па функцыі з’яўляецца іменным, а па сутнасці –злітным: ад пекла воль-
ны будуць (54б6); земля і неба поўны сталі сьветласці (115б6); райськійе патравы 
смачны будуць (26а12). Злітныя прыметнікі вольны і поўны маюць націск на аснове, у 
той час у статусе іменных яны мелі б націск на канчатку – вальны, паўны, што 
несумненна адлюстравалася б у іх напісанні праз а ў першым складзе. 

Найчасцей злітныя формы мелі якасныя прыметнікі, выступалі яны ў атрыбу-
тыўнай функцыі: абы людзі посполіты моглі лепей разумець (9б21); калі чэлевек 
наўчоны чэрэз село мусульманськайе перэйехаў або чырэз зірэць [могілкі – аўт.] му-
сульманськайу тэды тым людзем ласка божа будзе (45а22). Зрэдку ў ролі іменнага вы-
казніка або азначэння магла выступаць і злітная форма адносных прыметнікаў: пеўне 
вера найлепша у пана бога мусульманска (70б11); хто клене бога то над нім кледба 
божэйа і анельска.  

Усё ж дамінуючай граматычнай нормай пры выражэнні іменнага выказніка былі 
поўныя формы якасных і адносных прыметнікаў, якія часцей запісваліся ў назоўным і 
радзей – у творным склоне адзіночнага або множнага ліку. У якасці дзеяслоўнай звязкі 
выкарыстоўваліся розныя тыпы – быў, будзе, майе быць, стане, учыніць і пад. у про-
шлым і будучым часе і йест або без яе – у цяперашнім: гэты чэлевек недобры быў 
(48а17); людзі смутныйе будуць дня суднаго (17а7); а твайа абетніца майе быць 
праўдзівайа (27а2); істраху стала парсуна майа жоўтайе (108а10); відзіў ангела 
дзіўнаго йак гляне гэты сьвет пусты учыніць (104б10); то йест дарога праўдзівайа 
(27б8); мекка мувіла йа шчасьлівайе у пана бога жэ у мене мухаммед прарок радзіўсе 
(125а5); ад агню пекельнаго йего вольным учыню (38б15); калі хто айцу матцэ 
прэціўным будзе.. прэшчане не атрымайе (43б17); воды горыкійе сталі салодкімі 
(26а21).  

У Н.-В. скл. адз. ліку кароткую форму маюць прыналежныя прыметнікі, якія як 
граматычны разрад інтэнсіўна выкарыстоўваюцца ў кітабах увогуле. Афармляюцца яны 
з дапамогай суфіксаў -оў, -аў (<-эў, <-еў), калі ўтвораны ад уласных або агульных 
назоўнікаў мужчынскага роду: сын талібоў (29а12), сын аббасоў (30б14), імранаў сын 
(94а2), сын алееў, сын азерэў (82а13). Формы, утвораныя ад уласных назоўнікаў жано-
чага роду, ужываюцца з суфіксам -ін, напрыклад, мерйамін сын (92б7). Ва ўскосных 
склонах гэтыя прыметнікі маюць канчаткі поўнага скланення – ад агню немрудовага 
(53б11); сына сабітовага (59б2) і пад. 

Адметнасцю даследуемага манускрыпта з’яўляецца адлюстраванне скланення 
прыметнікаў, уласцівага тагачаснай народна-дыялектнай мове, да якой капіісты, у тым 
ліку і А. Хасяневіч, звярталіся заўсёды. З другога боку, уплыў папярэдніх копій на за-
хаванне нехарактэрных жывой мове формаў прыметнікаў варта ўлічваць таксама. 
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Выкарыстаныя факты дазваляюць зрабіць некаторыя падагульненні: 
іменныя прыметнікі мужчынскага роду ў ролі выказніка ў беларускай мове на 

пачатку ХІХ ст. былі з’явай зразумелай і лёгка пранікалі на старонкі арабскаалфавітных 
рукапісаў. У Кітабе Хасяневіча не так ужо і мала падобных выпадкаў. Але гэтая функ-
цыя іменных прыметнікаў была адзіная;  

кароткія прыметнікі у атрыбутыўнай функцыі ў кітабе не адзначаюцца. Наадва-
рот, канструкцыі з поўнымі формамі прыметнікаў сталі адзінай нормай; 

назіралася актыўнае ўжыванне злітных форм прыметнікаў замест іменных у жа-
ночым і ніякім родзе. 
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ЛЕКСІКАГРАФІЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ  

“СЛОЎНІКА БЕЛАРУСКІХ ІМЁНАЎ” І.Я. ЯШКІНА 
 
У пачатку ХХІ ст. беларуская анамастычная лексікаграфія працягвае  плённа 

развівацца. За апошняе дзесяцігоддзе з друку выйшла больш за 20 тапанімічных і ан-
трапанімічных слоўнікаў, у якіх разглядаюцца самыя розныя аспекты функцыянавання 
беларускіх онімаў: вызначаецца іх паходжанне, тэрыторыя бытавання, падаюцца эты-
малагічная даведкі і  інфармацыя пра дакументальныя і лексікаграфічныя крыніцы, дзе 
зафіксаваны найменні. Большасць выданняў укладзена ў адпаведнасці з пэўнай навуко-
вай канцэпцыяй інтэрпрэтацыі онімнай лексікі. У гэтым плане не з’яўляецца выклю-
чэннем і “Слоўнік беларускіх імёнаў” І.Я. Яшкіна (Мн., 2009). Як адзначае аўтар, у вы-
данні ўпершыню ў беларускім мовазнаўстве апісваецца паходжанне і значэнне ўласных 
імёнаў беларусаў – праваслаўных і католікаў. Да гэтага інтэрпрэтацыяй беларускіх 
уласных імёнаў з улікам  канфесійнай прыналежнасці іх носьбітаў займаліся 
М.В. Бірыла і А.К. Усціновіч, якія ў слоўнікавыя артыкулы ўключалі інфармацыю пра 
крыніцы фіксацыі онімаў і колькасныя звесткі адносна частотнасці ўжывання пэўнай 
формы ўласнага імя.  

У мегаструктуру “Слоўніка беларускіх імёнаў” І.Я. Яшкіна ўваходзяць 
“Прадмова”, “Умоўныя скарачэнні” і пяць частак: “Імёны, іх паходжанні і значэнні ў 
беларускіх праваслаўных”, “Імёны, іх паходжанні і значэнні ў беларускіх католікаў”, 
“Імёны па бацьку ў праваслаўных”, “Імёны па маці ў праваслаўных”, “Імёны па бацьку 
ў беларускіх католікаў”. 

У прадмове аўтар характарызуе слоўнік Ёзэфа Бубака “Księga naszych imion”, які 
выкарыстоўваўся ім для апісання онімаў, указвае на перавагу названага выдання ў 
параўнанні з працамі М.В. Бірылы (“Беларуская антрапанімія”) і І.І. Трыйняка (“Слов-
ник українських имен”), падае інфармацыю пра асаблівасці пашырэння праваслаўных і 
каталіцкіх імёнаў на тэрыторыі Беларусі. 

Ва “Умоўных скарачэннях” прадстаўлены літаратурныя крыніцы матэрыялу, 
скарачэнні найменняў моваў, раёнаў і абласцей. У прыватнасці, у спісе літаратурных 
крыніц пазначаны старажытныя выданні “Архив Русского географического общества” 
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(1783), “Полный церковно-славянский словарь” Р. Дзьячэнкі (1898), “Белорусский сло-
варь” С.І. Мядзведзкага (1910), а таксама сучасныя слоўнікі, напрыклад, “Беларуская 
антрапанімія” М.В. Бірылы. 

Паводле асаблівасцяў макраструктуры слоўнік належыць да выданняў з алфа-
вітным тыпам ўкладання матэрыялу. Праўда, некаторыя пытанні выклікае прынцып 
выбару аўтарам рэестравай адзінкі для шэрагу слоўнікавых артыкулаў. Напрыклад, 
слоўнікавы артыкул АЎГІЯШ, ГЕНЮШ (грэч.) “высакародны”, “з добрага роду”, 
“шляхетны” (Трійняк). Жарт: Аўген-Гамагей, в. Шаламы Слаўг. (Яшкін). [Евгеній] 
(дзіц. ф.) Аўгук, (падлетк. ф., дзецюк. ф.) Аўгусь, (мужык, мужч.) Аўгей, (стары) 
Аўгіяш (Ластоўскі). [Евгеній] (дзіц. ф.) Генцік, (падлетк. ф.) Гянюк, (дзецюк. ф.) Гянісь, 
(мужык, мужч.) Гянят, (стары) Генюш (Ластоўскі) [с. 16], што ўключае формы імя ў 
залежнасці ад узросту чалавека асобна для формы імя Аўгіяш і формы Генюш, і арты-
кул ГЕНЮШ (грэч.) “добрага роду”, “шляхетны” (Трійняк, 118, 119). [Евгеній] 
(дзіц. ф.) Генцік, (падлетк. ф.) Гянюк, (дзецюк. ф.) Гянісь, (мужык, мужч.) Гянят, (ста-
ры) Генюш (Ластоўскі) [с. 26], дзе дубліруецца інфармацыя і не даецца спасылкі на 
папярэдні слоўнікавы артыкул.  

Адсутнасць аднастайнага падыходу да фарміравання рэестра прыводзіць да таго, 
што адны і тыя ж звесткі ўключаюцца адразу ў некалькі слоўнікавых артыкулаў 
(АЛЕСЬ [с. 10] і АЛЯКСАНДР, АЛЯКСАНДРА, ЛЯКСАНДР(А), АЛЕЛЬКА, АЛЕСЬ 
[с. 11]; ДЗМІТРЫЙ, ДЗІМІТРЫЙ, ЗМІТРОК, ЗМІЦЕР, МІЦЮК, ДЗІМАРЫК, 
ДЗІМЧЫК, ЗЫСІК [с. 28] і ЗМІТРОК, ЗМІЦЕР, ЗМІТРЫК [с. 32]; ІВАН, ЯН, ЯНКА, 
ЯНУШ, ЯСЬ [с. 33], і ЯСЬ, ЯСЬКА, ЯСЮЛЬ [с. 73]; ЛАДЫМЕР, ВАЛОДЗЯ [с. 39] і 
УЛАДЗІМІР, ЛАДЫМЕР, ВАЛОДЗЯ, ВАЛОДША, ЛАДША [с. 62] і інш.). 

Часам слоўнікавы артыкул часткова дубліруецца, калі рэестравая лексема ўва-
ходзіць у назву царкоўнага свята. Напрыклад, выданне ўключае артыкулы, прысвеча-
ныя антрапонімам Алена і Канстанцін (прычым на апошняе найменне існуюць два 
асобныя артыкулы), а таксама артыкул, дзе названыя антрапонімы без варыянтаў па-
даюцца разам з пазначэннем святкавання дня Алены і Канстанціна: 

АЛЕНА, ЛЕНА, АЛЁНА, ЛЁНА, ГЕЛЕНА, ГАЛЕНА (грэч.) “святло”, “пра-
мяністасць” (Трійняк)… [с. 10]; КАНСТАНТ, КАНСТАЙЛА, КАНСТАНТЫН (лац.) 
“пастаянны”, “паслядоўны” (Трійняк) – катал. і. (Бірыла І, 101); Канстантын, Косьцік, 
Костусь (Янкоўскі, 192); Касьцюк, Косьця, Слаўг. (Яшкін)… [с. 36]; КАСЦЮК, КО-
СТУСЬ, КАСЦЯНЦІН (лац.) “сталы”, “сын Констанса” (Трійняк) – ва ўгодкавай 
малітве або пры асаблівай павазе…[с. 37]; 

АЛЕНА (грэч.) “сонечная”, КАНСТАНЦІН, КАСЦЮК (лац.) “сталы”, “заўсё-
ды ўставічна” (3 чэрв.) Прыкмета: “на Алену і Канстанціна сеюць лён і грэчку”, в. 
Віравая Слаўг. (Яшкін) [с. 10].  

У некаторых выпадках у якасці рэестравага слова змяшчаецца не антрапонім, а 
адантрапанімічнае найменне царкоўнага свята: НАСТАССІ – час у студзені, калі свят-
куюцца святы Анастасия (4 ст.) і Анастасий (21 ст.), в. Шаламы Слаўг. (Яшкін) [с. 48]. 

На наш погляд, не зусім апраўдана вынясенне ў асобныя артыкулы памяншаль-
на-ласкальных формаў імя, напрыклад: ЗАН, ЗАНКА, пам.-ласк. ф. ад і. Занон – Iwka 
Zankow, Прапойск, 1675 (Л. 167б.); Зан, Занко ад Зенон (Бірыла І, 76)… [с. 31] і ЗА-
НОН, ЗІНОВІЙ, ЗІНАВЕЙ (грэч.) “Зеўсаў, божы, боскі” (НК, 12 лют.), “які набожна 
жыве” (БПК)… [с. 31]; ІВАН, ЯНКА, ЯНУШ, ЯСЬ [с. 33] і ІВАШКА [с. 34], ІВАСЬКА, 
ІВАСІК, ІВАСЁК [с. 33] і інш. 

Паводле слоў аўтара, мікраструктура выдання ўключае афіцыйнае імя ў рэестры, 
пасля падаюцца аднакаранёвыя мясцовыя нейтральныя формы (у нашым разуменні – 
варыянтныя назвы), указваецца паходжанне і значэнне ўласных імёнаў праваслаўных і 
католікаў. Пры гэтым выкарыстоўваюцца як разнастайныя царкоўныя календары, так і 
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новыя замежныя анамастычныя слоўнікі (польскі – Ё. Бубака і украінскі – 
І.І. Трыйняка). Для “пацвярджэння традыцыйнасці” імя аўтар спарадычна выкарысто-
ўвае спасылкі на архіўныя і гістарычныя матэрыялы.  

Слоўнікавы артыкул у першай частцы выдання “Імёны, іх паходжанні і значэнні 
ў беларускіх праваслаўных” уключае вакабулу, этымалагічную даведку і 
экстралінгвістычную інфармацыю, спарадычна аўтарам прыводзяцца  адантрапанімныя 
дэрываты: АВАКУМ (яўр.) “абыйманне божае” – рэдкае і. Аўвакум, в. Авакунавічы, 
Абакунавічы, Бакунавічы, Бакунічы, Слаўг. (Яшкін) [с. 8]. 

У загаловачны комплекс нейтральнае найменне часта уваходзіць разам з раз-
моўнымі варыянтамі імя: НАПРЭЙ, НУПРЭЙ, АНУПРЭЙ, АНАПРЭЙ…[с. 48], ПІЛІП, 
ХВІЛІП, ФІЛІП…[с. 52].   

Часам сумнеўным падаецца спалучэнне этымалагічнай інфармацыі, што пры-
ведзена да некаторых антрапонімаў, з іх матывацыйнай характарыстыкай: ГАНАВЕФА, 
ГЕНЕФА, ГУНЭТА (лац.), мажліва, ад ням. geno “патомства”, “род” і “жонка” 
(Трійняк)… [с. 25]; ЛІДА, ЛІДЗІЯ (грэч.) “па назве земляў Азіі” (НК), “Лідзія – воб-
ласць у Малой Азіі”, “лідзійская”, “лідзянка” (Трійняк) [с. 40]. У некаторых выпадках 
паходжанне і значэнне оніма не канкрэтызуецца ўвогуле: ІОАННА, ЮГА, ЯГА 
(дзіц. ф.) Югася, Ягася, (падлетк. ф., дзяўчынка, дзяўч., жанчына) Югата, Ягата, (ста-
рая) Юга, Яга (Ластоўскі); Ёўга. Глушчына (Янкоўскі) [с. 34], НЕСЫН? – Чач. вол., 
1551 – Несын (НГАБ. – Ф. 694. – Воп. 4. – Спр. 1556. – Л. 21 – 22.) [с. 48] . 

Экстралінгвістычная інфармацыя ў названай частцы выдання характарызуецца 
разнастайнасцю. Многія аўтарскія каментарыі з’яўляюцца непаслядоўнымі, спрэчнымі 
і, як падаецца, малапрыдатнымі для навукова-даведачнага выдання: АГЛОСЯ (грэч.) 
“цудоўны знешні выгляд” , “прыгожая”  (Трійняк). Імя цяпер няма, бо атаясамліва-
ецца са словам “аглаед” – “дармаед”, “гультай”, “міраед”, в. Шаламы Слаўг. 
(Яшкін) [с. 8]. АКІЛА, АКУЛА (лац.) “арол” – цяпер не чуваць такога імені, Слаўг. 
(Яшкін) [с. 9]; АДАМ (яўр.) “чалавек”, “мужчына”, “гілна”, “зямля”, “чырвоны колер” 
(Трійняк). Прыкмета: трэба назваць, накласці імя Адам, ‘Дам дзіцяці, калі 
папярэднія паміралі немаўляткамі, в. Шаламы Слаўг. (Яшкін)… [с. 9]; ГАЎРЫЛА 
(яўр.) “муж Божы, крэпасць, моц Божая” (НК, 7 крас.). Гэтым іменем выказваюцца не 
зусім пачцівыя адносіны да недарэчнасці ў недарэкі пасля вайны тыпу “Гаўрыла 
ты!? Ні так скасіў!”, в. Шаламы Слаўг. (Яшкін) [с. 25]. 

Таксама непаслядоўна падаецца інфармацыя з архіваў. Звычайна гэта ілюстрацыя 
выкарыстання імя ў пэўнай крыніцы: СІЛА (слав.) “сіла, дужы” (НК, 7 крас.); (яўр., лац.) 
“маўчанне, спакой” (БПК, 103); “маўклівы, нямы” (Трійняк); Iwan Silin Syn, с. Пры 
Пёкіна, 1675 (Л. 151); Siła Czyrok , Прапойск, 1675 (Л. 167б.)… [с. 58].  

Слоўнікавыя артыкулы ў другой частцы выдання “Імёны, іх паходжанні і 
значэнні ў беларускіх католікаў” у асноўным уключаюць вакабулу, варыянтныя най-
менні, этымалагічную і матывацыйную даведкі і спасылку на крыніцы інфармацыі: 
ТАДОСЬЯ, Ф’ЯДОСЬЯ (ст.-яўр.) “падзяка”, “хвала”, “божы дар” (Мядзведзкі, Скара-
ход) [с. 94]. Як адзначае аўтар, да каталіцкіх імёнаў “амаль няма мясцовых характары-
стык”, таму да іх рэдка прапануюцца дыялектныя формы з выдання Ё. Бубака, у тым 
ліку памяншальна-ласкальныя.  

Трэцяя частка слоўніка “Імёны па бацьку ў праваслаўных” налічвае 189 
слоўнікавых артыкулаў, у якія ўваходзяць праваслаўныя мужчынскія найменні і вы-
творныя ад іх імёны па бацьку: ПІЛІП – Піліпавіч, Піліпаўна [с. 108]. Некаторыя дэры-
ваты, на наш погляд, з’яўляюцца пры гэтым штучнымі. Так, аўтар асобна падае 
слоўнікавыя артыкулы для формаў аднаго імя Міхаіл і Міхайла і пры гэтым утварае ад 
іх розныя імёны па бацьку: МІХАІЛ – Міхаілавіч, Міхаілаўна [с. 107] і МІХАЙЛА – 
Міхайлавіч, Міхайлаўна [с. 107]. 
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Падаецца сумнеўным таксама ўтварэнне імёнаў па бацьку ад размоўных варыян-
таў некаторых іменаў. Так, у выданні ёсць слоўнікавыя артыкулы СЦЯПАН – Сцяпа-
навіч, Сцяпанаўна [с. 109], а таксама СТАФАН – Стафанавіч, Стафанаўна [с. 109]. На 
наш погляд, у беларускай мове выкарыстоўваецца толькі узуальная форма імёнаў па 
бацьку, што пададзена ў першым слоўнікавым артыкуле. Аналагічны падыход знайшоў 
адлюстраванне і ў іншых артыкулах: ЦІХАН – Ціханавіч, Ціхаўна [с. 110] і ЦІХОН – 
Ціхонавіч, Ціхонаўна [с. 110]; ЮРЫЙ – Юр’евіч, Юр’еўна [с. 110] і ЮРКА – Юркавіч, 
Юркаўна [с. 110] і інш. 

У чацвёртай частцы слоўніка “Імёны па маці ў праваслаўных” змешчаны кароткі 
нарыс пра асаблівасці ўтварэння матронімаў (імёнаў па маці) у праваслаўных беларусаў 
і абгрунтоўваецца адзінкавасць іх існавання. Аўтарам пададзены некалькі прыкладаў 
такога ўтварэння: Іван Верын ці Веравіч, Люда Вераўна ці Верына [с. 112]. Пры гэтым 
трэба адзначыць, што такое ўтварэнне дэрыватаў ад жаночых імёнаў у роўнай ступені 
не характэрна і для жаночых імёнаў беларускіх католікаў, таму мэтазгодна было б у 
названую частку слоўніка ўключыць таксама і матронімы, што ўтвараюцца ад уласных 
імёнаў католікаў. 

Пяты раздзел выдання “Імёны па бацьку ў беларускіх католікаў” уключае 632 
слоўнікавыя артыкулы. У якасці рэестравага слова выступаюць мужчынскія імёны бе-
ларускіх католікаў, да якіх падаюцца імёны па бацьку. Як і ў трэцяй частцы слоўніка, 
варыянтныя найменні аднаго імя часам фіксуюцца ў розных слоўнікавых артыкулах 
(АНДРЭЙ і АНРЭЯ, ІГНАСЬ і ІГНАТ), некаторыя імёны па бацьку мы лічым неўжы-
вальнымі: ЗМІТРУК – Змітрукавіч, Змітрукаўна [с. 121], ІЛЬЮК – Ільюкавіч, Ілью-
каўна [с. 121] і інш. 

Такім чынам, “Слоўнік беларускіх імёнаў” І.Я. Яшкіна з’яўляецца дастаткова 
арыгінальным лексікаграфічным выданнем у галіне беларускай антрапаніміі. Ён уклю-
чае значную колькасць цікавага антрапанімічнага матэрыялу, а таксама інфармацыю 
нелінгвістычнага характару. Таму, нягледзячы на некаторыя спрэчныя трактоўкі, ад-
сутнасць адзінапрынятых метадалагічных прынцыпаў апісання моўных з’яў і агульную 
лексікаграфічную недасканаласць, названае выданне можа быць карысным не толькі 
для вузкіх спецыялістаў, але і для ўсіх, хто цікавіцца беларускай анамастыкай. 
 
Т.Л. Памазенка (Баранавічы) 

 
ГРАМАТЫЧНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ Ў МІКРАСТРУКТУРЫ БЕЛАРУСКІХ  

ПЕРАКЛАДНЫХ СЛОЎНІКАЎ XX – ПАЧАТКУ XXI ст. 
 
Асаблівым жанрам навуковай літаратуры можна лічыць лексікаграфічнае 

апісанне моўнай адзінкі, што знаходзіць сваё ўвасабленне ў слоўнікавым артыкуле. 
Слоўнік экспліцытна паказвае склад пэўнага ўзроўню мовы (у залежнасці ад тыпу 
слоўніка), інфармуе пра семантычныя, структурныя або граматычныя асаблівасці і 
магчымасці моўнай адзінкі (слова, групы слоў ці ўстойлівага выразу), што стала 
прадметам яго апісання, дае этымалагічныя і культурна-гістарычныя звесткі пра 
лексікаграфічную адзінку і, нарэшце, ілюструе рэальнае выкарыстанне яе ў мове.  

У сувязі з пашырэннем кантактаў паміж дзяржавамі і народамі ва ўсіх сферах 
чалавечай дзейнасці значную ролю адыгрываюць перакладныя слоўнікі, якія адлюст-
роўваюць падабенствы і адрозненні роднасных і няроднасных моў у аспекце ўзаемаад-
носін іх фанетычных, лексічных, марфалагічных, сінтаксічных сістэм. Перакладныя 
слоўнікі ахопліваюць асноўны пласт лексікі і фразеалогіі літаратурных моў, што дазва-
ляе найбольш поўна прадставіць іх натуральнае аблічча, нацыянальныя асаблівасці.  
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Беларуская перакладная лексікаграфія да гэтага часу яшчэ не атрымала сістэма-
тызаванага апісання, таму актуальнай задачай на сучасным этапе для беларускага мо-
вазнаўства з’яўляецца даследаванне гісторыі беларускай перакладной лексікаграфіі, 
упарадкаванне структуры адпаведных слоўнікаў і стварэнне іх тыпалогіі.  

Элементарнай адзінкай кожнага слоўніка, у тым ліку і перакладнога, лічыцца 
слоўнікавы артыкул. Мікраструктура слоўніка – структура слоўнікавага артыкула. У 
перакладных слоўніках слоўнікавым артыкулам называюць лему з усімі перакладнымі 
эквівалентамі, а таксама інфармацыяй, якая змяшчаецца пры ёй (фанетычная, грама-
тычная, стылістычная і інш.)  

Слоўнікавы артыкул складаецца з некалькіх зон апісання, прычым кожная зона 
змяшчае асобы тып слоўнікавай інфармацыі. Колькасць і кампаноўка яго структурных 
элементаў могуць быць рознымі ў залежнасці ад тыпу слоўніка. У перакладных 
слоўніках маюць месца наступныя зоны: зона намінацыі (лема), зона фанетычнай ін-
фармацыі, зона граматычнай інфармацыі, зона семантызацыі, зона эквівалентаў, спа-
сылкавая зона. Дзеля маркіроўкі зон слоўнікавага артыкула выкарыстоўваюцца розныя 
віды графічнага выдзялення.  

Дадзены артыкул мае на мэце даследаваць зону граматычнай інфармацыі ў 
мікраструктуры беларускіх перакладных слоўнікаў XX – пачатку XXI стст. Значнасць 
гэтага пытання тлумачыцца тым, што для большай часткі карыстальнікаў перакладнымі 
слоўнікамі патрабуецца інфармацыя пра граматычныя асаблівасці канкрэтных слоў, 
якую яны павінны атрымліваць з мінімальнай затратай часу, адначасова са звесткамі 
пра перакладныя эквіваленты.  

Зона граматычнай інфармацыі змяшчае звесткі, якія дазваляюць карыстальніку 
ўтвараць любы элемент парадыгмы слова – лемы і эквівалента – і граматычна правільна 
ўжываць гэтае слова ў кантэксце. Таму граматычную характарыстыку слова ў слоўніку 
можна схематычна прадставіць у выглядзе сумы дзвюх прыватных характарыстык – 
парадыгматычнай і сінтагматычнай. Тэрміны ўтвораны адпаведна ад двух слоў: па-
радыгма – узор змянення (скланення, спражэння) і сінтагма – група слоў у сказе, 
аб’яднаная ў сэнсавых і інтанацыйных адносінах, г. зн. адзіным націскам. 

Парадыгматычны кампанент змяшчае інфармацыю пра прыналежнасць слова 
да пэўнай часціны мовы, указанне на неабходныя граматычныя формы. Адзначаная ін-
фармацыя фіксуецца з дапамогай рознага тыпу граматычных памет. 

I. У залежнасці ад суадносін з моўным матэрыялам граматычныя паметы можна 
падзяліць на дзве групы – фактычныя і сімвалічныя.  

Фактычныя граматычныя характарыстыкі паведамляюць карыстальніку моўны 
матэрыял ў яго рэальным выглядзе: у слоўнікавым артыкуле можна знайсці інфарма-
цыю пра марфемны склад слова, варыянты яго змянення. Гэтая інфармацыя 
прадстаўлена рознымі спосабамі:  

 у выглядзе альтэрнатыўнай словаформы, напр.: Abetter or abettor [ə́betər] 
n. падбухто́рнік, падмо́ўнік; Abide [ə́baıd] v., abode or abided, abiding 1. цярпе́ць; вы-
тры́мваць. 2. прытры́мвацца, падпара́дкавацца; застава́цца ве́рным [8, с. 3]; 

 у выглядзе далучальнай часткі: Aceton, ~u м ацэтон [3, с. 16]. 
Сімвалічная граматычная характарыстыка паведамляе карыстальніку інфарма-

цыю пра прыналежнасць слова да пэўнага граматычнага разраду не ў прамой, а 
ўскоснай форме, г.зн. пры дапамозе пэўных умоўных знакаў (звычайна літар, лічбаў, 
камбінацый літар і лічбаў), якія называюцца індэксамі і адсылаюць карыстальніка да 
пэўнай граматычнай табліцы. Такія табліцы звычайна змяшчаюцца ў дадатках да 
слоўніка – папярэднім ці заключным тэксце. Забеспячэнне лем індэксамі такога роду 
носіць назву лематызацыі, або пашпартызацыі, слова, напр.: Абавязак м. – обязан-
ность, -зательство, долг [1, с. 7]; Патанней прс. в. ст. – подешевле [1, с. 227].  
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Сімвалічны спосаб падачы граматычнай характарыстыкі больш кампактны, чым 
фактычны, садзейнічае значнай эканоміі месца ў слоўніку і дае выключна поўную мар-
фалагічную характарыстыку слову. Часта ў лексікаграфічнай практыцы абодва спосабы 
памет (і фактычны, і сімвалічны) выкарыстоўваюцца сумесна, напр.: Viril [viril], -e a 
мужны – мужественный [11, с. 276]. 

II. З пункту погляду структуры інфармацыі, што перадаюць граматычныя паме-
ты, апошнія падзяляюцца на простыя і складаныя.  

Простыя граматычныя характарыстыкі адносяць слова да пэўнага класа слоў. 
Прыкладамі такіх характарыстык з’яўляюцца паметы, што абазначаюць прыналежнасць 
слова да пэўнай часціны мовы – adj. або a (прыметнік). v (дзеяслоў), conj (злучнік), adv 
(прыслоўе): Ábendelang adv цэ́лымі вечара́мі [5, с. 19]; Аби́ злуч абы́, абы то́лькі, каб 
то́лькі; аби́ лише́ (лиш) , аби́ ті́льки абы то́лькі [7, с. 29]. 

Складаныя граматычныя характарыстыкі адносяць слова да пэўнага падкласа і 
тым самым да пэўнага класа, куды ўваходзіць гэты падклас. Тыповы прыклад такой ха-
рактарыстыкі – паметы, што абазначаюць род назоўніка. У лексікаграфічнай практыцы 
многіх краін агульнапрынятыя паметы m (м. р.), f (ж. р.), n (н. р.): ЧАШКА ж. чаўхра, 
чаўхірка; ЧЕБРЕЦ м. расьціна, чабор [6, с. 742]; Úmschalter m, -эл. пераключа́льнік, 
камута́тар [5, с. 771]. 

Такія паметы адзначаюць не толькі прыналежнасць да пэўнага роду, але і тое, 
што слова з’яўляецца назоўнікам. Дадатковай паметы аб тым, што дадзенае слова 
з’яўляецца назоўнікам, у гэтым выпадку не патрабуецца. Складаныя паметы могуць 
змяшчаць і больш прыватную інфармацыю пра слова: пераходнасць дзеяслова (vt, vi), 
трыванне дзеяслова (зак., незак.), аднясенне назоўніка да класа канкрэтных або аб-
страктных (C,U). Напрыклад, у ФБРС умоўным знакам vt абазначаны пераходны дзеяс-
лоў [11, с. 82]: Dissuader vt адгаворваць – отговаривать.  

III. З пункту погляду паўнаты інфармацыі, якая змяшчаецца ў слове, граматыч-
ныя характарыстыкі падзяляюцца на тры групы: 

Поўныя характарыстыкі самі па сабе даюць поўную форму слова. Такая характа-
рыстыка магчыма толькі ў тым выпадку, калі ўся парадыгма невялікая (як у англійскіх 
назоўніках). Так, поўная харастарыстыка падаецца да нескланяльных назоўнікаў у РБС-
05: Кафе ср кафэ нескл., ср. [10, Т. 2, с. 621]. 

Частковыя характарыстыкі даюць звесткі толькі пра частку парадыгмы, аднак 
гэтых звестак дастаткова для вызначэння ўсёй парадыгмы. Гэта найбольш пашыраны 
тып граматычнага апісання слова ў слоўніку, напр.: Азо́т хім. азо́т, -ту м. [3, с. 21].  

Спасылкавыя характарыстыкі самі па сабе інфармацыю не змяшчаюць, але ўка-
зваюць, дзе можна паглядзець поўную парадыгму слова (нарысы, табліцы, дадаткі да 
слоўніка). Напрыклад, у слоўніку М.І. Кур’янкі дзеясловы моцнага і няправільнага 
спражэнняў пазначаны зорачкай (*), якая адсылае карыстальніка да табліцы асноўных 
граматычных формаў гэтых дзеясловаў у канцы слоўніка: Ábessen* vt 1) канча́ць е́сці; 
2) перакусі́ць; пакаштава́ць [5, с. 19]. 

IV. У залежнасці ад тыпу парадыгматычных змен, якія прыпісваюцца слову, 
граматычныя паметы можна падзяліць на ідэнтыфікацыйныя і абмежавальныя. 

Ідэнтыфікацыйныя граматычныя характарыстыкі адносяць слова да пэўнай парады-
гмы, г.зн. прыпісваюць яму ўвесь набор паказчыкаў, што ўласцівы дадзенаму падкласу слоў: 
Ко́лос ко́лас, -са м, мн. каласы́, -со́ў, собир. кало́ссе, -сся ср [10, Т. 1, с. 647]. 

Абмежавальныя граматычныя характарыстыкі ўказваюць на тое, якую частку 
парадыгмы, уласцівую для слоў дадзенага разраду, мае пэўнае слова. Па сваім характа-
ры абмежавальныя паметы могуць быць наступныя: 

– станоўчыя абмежавальныя паметы рэгіструюць тую частку парадыгмы, якой 
валодае дадзенае слова; адсутнасць іншых форм указвае на іх неўжывальнасць, напр.: 
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ВЕ́РХ, род. ве́рху м. 1. в разн. знач. верх; 2. только мн. муз. верхи́…[2, с. 78]; Ferie 
только мн. канікулы [3, с. 648]. 

– адмоўныя абмежавальныя характарыстыкі агаворваюць частку парадыгмы, 
якой слова пазбаўлена. Такі шлях апісання выкарыстоўваецца ў лексікаграфічнай прак-
тыцы вельмі рэдка, нягледзячы на тое, што само пытанне дэфектнасці парадыгмы за-
слугоўвае асаблівай увагі пры складанні граматычнай зоны слоўнікавага артыкула: 
ВÉСНІЦЫ, -ніц ед. нет 1. …[2, Т. 1, с. 482]; ВÓПЛЕСКІ ед. нет рукоплескáния, ап-
лодисмéнты [2, Т. 1, с. 498]. 

Сінтагматычны кампанент уключае інфармацыю пра кіраванне дадзенага слова 
і яго валентнасць (спалучальнасць) у суадносінах да іншых граматычных структур. Ін-
фармацыя пра кіраванне дадзенага слова ў перакладных слоўніках падаецца шляхам 
указання на склонавыя формы слова [11, с. 15]: Abbringen vt (von D) адгаворваць, 
адцягваць (ад чаго-н.) – отговаривать, отвлекать (от чего-л.). У БУС, калі дзеясловы ў 
беларускай і украінскай мовах адрозніваюцца спосабам кіравання, слоўнік падае скло-
навыя пытанні: ДАПАСО́ЎВАЦЬ (да чаго) недок. узго́дувати (з чи́м);  
ЗДРА́ДЖВАЦЬ (што, каму-чаму) недок., ЗДРА́ДЗІЦЬ (каму-чаму) док. зра́джувати, 
зра́дити (кого-що) [9, с. 120, с. 181]. У выпадках разыходжання дзеяслоўнага кіравання 
ў польскай і беларускай мовах яно адзначаецца з дапамогай займеннікаў “kto, co” пасля 
польскіх дзеясловаў і “хто, што” пасля беларускіх эквівалентаў [3, с. 847]: 
Zadośćuczynić зак. komu /czemy задаволіць каго / што. 

Як паказала даследаванне, граматычнай інфармацыяй забяспечана большасць 
перакладных слоўнікаў XX – пачатку XXI стст., аднак назіраюцца пэўныя адрозненні 
яе ў аб’ёме. У беларускіх перакладных лексікаграфічных крыніцах пачатку XX ст. зона 
граматычнай інфармацыі часцей за ўсё адсутнічае або распрацавана недасканала (пе-
ракладныя слоўнікі братоў М. і Г. Гарэцкіх, М. Байкова і М. Гарэцкага, М. Байкова і 
С. Некрашэвіча, М. Каспяровіча, В. Ластоўскага, Б. Друцкага-Падбярэзскага). Варта 
зазначыць, што ў параўнанні з раннімі перакладнымі даведнікамі лексікаграфічныя 
крыніцы другой паловы XX – пачатку XXI ст. (С.П. Батуры, БРС-03, Я.В. Волкавай,  
М.Н. Крыўко, М.І. Кур’янкі, В.П. Лемцюговай, В. Пашкевіч, Г.П. Півторак, 
Я. Пятроўскага, РБС-05 і інш.) забяспечаны граматычнымі паметамі розных тыпаў.  

Перакладныя слоўнікі як аб’ект даследавання дазваляюць ажыццявіць адзіны 
падыход да вывучэння слоў, а як інструмент даследавання лексікаграфічных парамет-
раў садзейнічаюць комплекснаму вывучэнню мовы. 
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А.М. Пісарэнка (Мінск)   
 

ФУНКЦЫЯНАЛЬНА-ГРАМАТЫЧНАЯ АДМЕТНАСЦЬ ПРЫМЕТНІКА  
Ў МАСТАЦКІМ ТЭКСЦЕ 

 
Ужывальнасць прыметнікаў у мове мастацкага стылю тлумачыцца агульнымі 

асаблівасцямі гэтай часціны мовы: па-першае, яе семантыка часта ўтрымлівае ацэнку-
характарыстыку (гэта пераважная большасць якасных прыметнікаў ці прыметнікаў, 
ужытных з пераносна-вобразным значэннем), што дазваляе адлюсроўваць і свет (жывы 
і яркі, у колерах і гуках), і адносіны да яго. Па-другое, гэта часціна мовы валодае знач-
най колькасцю граматычных формаў, дзякуючы чаму дэманструе ў кантэксце розную 
ступень праяўлення якасці (ад гранічна высокай да самай нізкай у параўнанні з адпа-
веднай якасцю іншых прадметаў, з’яў ці без супастаўлення). Пагэтаму можна сцвяр-
джаць, што прыметнік у мастацкім тэксце забяспечвае дакладнасць радка, з аднаго бо-
ку, а з другога – яго экспрэсію і вобразнасць: У сасновым лесе – маліцца, у бярозавым – 
любіцца, у дубовым – волю каваць, у яловым – душу д’яблу прадаваць (У.Караткевіч); 
Спакойны, сыпкі / З самай раніцы / Спадаў на сцежкі / Ціхі снег… (Р.Барадулін); Гу-
сты цёмна-зялёны ячмень з сінім налётам фанабэрыста распускае пушыстыя вусы 
(П.Броўка); У гародчыку на двары з яблыні апала пачарнелае лісце, і паказаўся на свет 
адзін жоўты яблык чырвоным бокам… (І.Пташнікаў). 

Вядома, усё, што акаляе чалавека, мае пэўныя ўласцівасці, асаблівасці, якія рас-
крываюцца з дапамогай прыметнікаў рознай семантыкі.  

Метафарызнацыя прыметніка як вынік актыўнага ўжывання адных яго лексіка-
граматычных разрадаў у значэнні другіх пашырае яго валентнасць і дазваляе выступаць 
у ролі эпітэта: Толькі веяў вецер на прыволлі / Ды снягі маўклівыя ляжалі (М.Танк); З 
чыстага неба сыплецца сухі звон жаўранкаў (І.Пташнікаў); Ні за адну, нават самую 
горкую, слязінку не наракаем на жыццё (А.Дудараў); Сям-там, вельмі ўжо рэдка, 
стаяць старыя, спрадвеку цярплівыя дзікія грушы (Я.Брыль); Сярод залатых дзьму-
хаўцоў адзін серабрысты: у німбе?!. (А.Разанаў); Падстаўляй далоні вадаспаду, / Слова 
цёплае сябрам скажы… (А.Вялюгін). 

Прыметнік, як вядома, можа быць простым і складаным паводле структуры; 
складаныя – могуць мець два і больш карані, у такім выпадку яны выступаюць у ролі 
злітнага, або двайнога, эпітэта: Елкі цемнагрывыя намоклі, / Сушаць вербы пасмы 
жоўтых кос (П.Панчанка); Ад запозненай мары, / Ад шчаслівай трывогі / Мне навек 
застаецца / Сумна-горкі ўспамін (Н.Гілевіч); … мітусяцца ля чыстых люстраных 
лужын на глухіх лясных дарогах хуткакрылыя стракозы (Р.Ігнаценка); Тут дзяўчаты 
ўсе чарнабровыя, / На палях ільны двухмятровыя (Г.Бураўкін); Карычнева-жоўна-
паласаты і тоўсты, як цукерка-падушачка, чмель (Я.Брыль). 

Прыведзеная разнавіднасць вобразнага слова ў сціслай форме забяспечвае 
рознабаковую характарыстыку з’яў або называе якасць, якая выяўляецца праз коль-
касць, праз меру яе праяўлення, праз сувязь з іншымі прадметамі (хуткакрылы, двух-
мятровы, цемнагрывы і інш.). Што да эпітэта карычнева-жоўна-паласаты (чмель), то 
ён, безумоўна, з’яўляецца аказіянальным і забяспечвае не двайную, а трайную характа-
рыстыку вобраза, аднак не ўспрымаецца як грувасткі. 

Асаблівасцю мастацкай мовы, у прыватнасці мовы паэтычных твораў, 
з’яўляецца ўжыванне прыметнікаў у кароткай форме, што не пажадана ў цэлым для 
літаратурнай мовы: Плячыст цар-дуб! Яго сукі, / Што ў неба рыштаванні… / Ад баць-
кі к сыну праз вякі / Аб ім ідуць паданні (П.Броўка); Хто рус, хто рыж / – Нясі свой 
крыж, / Здаровы ці хворы – / Пішы свае творы (Л.Дайнека). 



106 

Часам з мэтай усебаковай характарыстыкі вобразаў аўтары выкарыстоўваюць 
прыём ампліфікацыі прыметнікаў, сутнасць якога ў тым, што адно слова (назоўнік) 
мае пры сабе некалькі характарыстычных лексем: Тырчаць сіўцы скрозь на ўзда-
рожжы, высокія, густыя, зялёныя ад зямлі… (І.Пташнікаў); У нас сваіх хапае слоў / 
Крамяных, росных, васільковых / Ад светлых высяў жаўруковых (Ю.Свірка); Харош-
ая пара. Нейкая паўза… перад журботна-сонечнай паэзіяй маладога лісця і амаль па-
жаночы пяшчотных дотыкаў ціхага, светлага, лёгкага павуціння (Я.Брыль). 

Ад ампліфікацыі трэба адрозніваць стылістычны прыём канцэнтрацыі прымет-
ніка, які з’яўляецца асаблівасцю мастацкай мовы многіх пісьменнікаў і ўжывальны ў 
празаічным радку пры апісаннях з’яў прыроды, быту ці пры разважаннях аўтараў. Па-
водле гэтага прыёму пры кожным (ці амаль кожным) назоўніку ўжываецца прыметнік, 
што забяспечвае лексічную насычанасць радка, уплывае на запаволенасць тэмпу; кож-
нае праілюстраванае слова дапамагае ў стварэнні агульнай карціны, відочнай, шматво-
бразнай і яркай: Пырснуў першы нясмелы прамень, і жывыя, іскрыстыя кроплі расы 
заззялі, зазіхацелі рознымі колерамі (Т.Хадкевіч); Тут азёры, як неба, сінія, / У чаротах 
чароды гусіныя, / А на дне Млечным шляхам свецяцца / Трапяткія гурты язіныя 
(Г.Бураўкін); Ты – шчырага сэрца жывая крыніца, / Крыштальная … мова (М.Танк); 
Хораша летам і на лузе. Сухое паветра моцна настоена на тонкім водары ружовай 
смолкі, на мядовым паху чырвонай канюшыны, на мятным халадку лугавой чыны, на 
духмянай дзяцеліне і дзягілі (Р.Ігнаценка). 

Прыметнік, ужыты з пераносным значэннем, не толькі сам выступае ў якасці 
тропа, але і “аздабляе” іншыя вобразныя сродкі – найперш параўнанні, метафары, 
перыфразы. У параўнаннях, субстантыўных ці ад’ектыўных, прыметнік – актыўны 
структурны кампанент: І месяц, як антонаўка, жоўты і тугі. / І жнівеньскія зоры, 
пахучыя, як дыні, / Сінія, нібыта верасы (Г.Бураўкін); Гэта мясціна крамяных чырво-
нагаловых падасінавікаў і белых, як сыр, высокіх чашчавікоў (І.Пташнікаў); Пеўне-
вым барвовым грабянцом / Запалаў лясок на даляглядзе (В.Вітка); Трава высокая, як 
песня жаўрука… / І хмельная, як лёд вясельны (М.Танк). 

У назоўнікавых метафарах прыметнік-эпітэт “ілюструе” асноўнае слова-вобраз, 
чым удакладняе, а значыць дэталізуе малюнак і ўзмацняе экспрэсію радка: Як сонечны 
промень іграе / На струнах гарэзных дажджу (А.Пісьмянкоў); Вяльможны лес. Дубы – 
машэкі / прыспалі рэха даўніх дзён… (А.Сыс); Сяджу на пні. Ногі па калені тонуць у 
ружовай пене верасу (Р.Ігнаценка); Высока на поўдні – пакуль што няспелы, бледны 
акраец месяца (Я.Брыль).  

Перыфразы таксама могуць мець у сваёй структуры прыметнік, які ўдакладняе 
іх змест, узбагачае вобраз. Сінанімічныя назоўніку такія апісальныя выразы маюць, як 
правіла, аўтарскі характар: У ніякаватай урачыстай цішыні раптам пацямнее неба, і 
адтуль паваліцца на луг, на поле, на вёску белая радасць… [снег – А.П.] (Я.Сіпакоў); І 
тады прыйшлі паважна хмары – / Айсбергі падсонечных вышынь (П.Панчанка). 

Думаецца, няма неабходнасці ў правядзенні лінгвістычнага эксперыменту, каб 
даказаць, што эпітэт ці лагічнае азначэнне ў структуры іншых тропаў забяспечвае ім 
большую дакладнасць, экспрэсіўнасць, а ў вобразах адзначае колеравыя, гукавыя і 
іншыя адметнасці, тым самым індывідуалізуе малюнкі, робіць іх відочнымі, за-
памінальнымі (узгадайце гарэзныя струны дажджу; зоры, пахучыя, як дыні; белую 
радасць ў цішыні – снег). 

Якасныя прыметнікі ўзмацняюць экспрэсію радка, калі ўжываюцца ў формах 
суб’ектыўнай ацэнкі, элятыву, а таксама праз рэдуплікацю і паўтор. Такія формы ў ма-
стацкім кантэксце заўсёды поліфункцыянальныя: яны адлюстроўваюць ступень 
праяўлення якасці прадмета, а таксама выяўляюць аўтарскі настрой, пачуцці персанажа 
/ лірычныга героя. 
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Памяншальна-ласкальныя ці павелічальна-ўзмацняльныя формы звычайна 
дэмантсруюць змяншэнне ці ўзмацненне меры якасці ў прадмеце і заключаюць у сабе 
станоўчую ці негатыўную ацэнку, што лёгка канкрэтызуецца ў мікракантэксце (чаты-
рохрадкоўі або сказе): Пацешныя, як важаняты, дзве маленькія кабеціны ў шэрых 
шубках тэпалі побач з высозным бацькам (Я.Брыль); На трапяткіх бялюткіх крылах / 
Ляцяць удалечы гады (В.Вярба); Затое ў Бярэзаўцы – маладыя баравікі: бурыя, 
цвёрдзенькія і круглыя – як хто іх высеяў у адну ноч (І.Пташнікаў); Я ўвесь бы народ 
ваш прадставіў к герою. / Усіх бы прадставіў: і старцаў сівенькіх, / І бабак старэнь-
кіх, і дзетак маленькіх, – / Усіх, што не сталі ў бядзе на каленькі (Н.Гілевіч). 

Формы элятыву, што адлюстроўваюць гранічна высокую ці гранічна малую сту-
пень якасці без супастаўлення з адпаведнай якасцю іншых прадметаў, у беларускай мове 
выражаюцца формай найвышэйшай ступені параўнання. Аднак у выніку версіфікацыйных 
адхіленняў, выкліканых рытмам паэтычнага радка, або ў выніку інтэрферэнцыі (пад уплы-
вам рускай мовы) часам граматычныя нормы формаўтварэння ў мастацкім стылі пару-
шаюцца. Параўнаем: Найсмачнейшыя цяпер брусніцы – як вінныя яблыкі, не раўня ім 
маліны… (І.Пташнікаў); Калі што ёсць найпрыгажэйшае ў свеце, то, бадай, гэта воб-
лакі… (І.Грамовіч); Самыя доўгія, самыя светлыя, / Самыя ціхія, самыя летнія. / Дні 
сенакосныя… (Ю.Свірка); Прырода – найвыдатнейшы мастак. / Яна знайшла гармонію і 
меру (Г.Бураўкін) і У змроку ўбачылі, як грузна прайшлоў велізарнейшы зубр (Л.Дайнека); 
Там баравіннае паветра, / Там даражэйшы ўспамін (Ю.Свірка); Мяне кліча ў госці друг 
мой лепшы – / Шэры дрозд, цудоўнейшы спявак (П.Панчанка). Відавочна, што формы, 
ужытыя з парушэннем нормаў, выклікаюць двухсэнсоўнасць радка, недакладнасць і адпа-
ведна – яго недасканаласць (калі ёсць даражэйшы ўспамін, то ёсць і таннейшы; цудоўней-
шы спявак у параўнанні з якой птушкай?). 

Варта зазначыць, што на парушэнне слова – формаўтваральных нормаў у маста-
цкай мове звяртае ўвагу А.Каўрус, які слушна сцвярджае, што “няправільнае ўжыванне 
прыметнікаў прыводзіць часам да бяссэнсіцы”: “Пахаваў я бацьку, Нёман, / Тут, на бе-
разе тваім. / Знаю, ты таксама плакаў, / Не было бліжэй сяброў… (М.Маляўка). Што і 
сябры былі далёка? Ці не было бліжэйшых сяброў?” [1; с. 65, с. 194]. Прывядзём не-
калькі аналагічных прыкладаў з паралельным указаннем нормаў: Сцяблінка – тонкая, 
кволая, танчэй (танчэйшая – А.П.) за жытнюю… (І.Мележ); А быў жа такі апочына, 
гультаіна, горш [горшы А.П.] за Мішу (У.Рубанаў); Глухая вулічка, на якой яны жылі, 
здавалася самай прыгажэйшай [самай прыгожай / найпрыгажэйшай – элятыў, А.П.] 
на свеце (М.Лынькоў). / Думаецца, што ў мове твораў пісьменнікаў ранейшага пакален-
ня адхіленне ад нормаў мае часавы характар і тлумачацца неўсталяванасцю моўнай 
нормы. 

Паўтор прыметніка, а таксама яго рэдуплікацыя сэнсава адпавядаюць спалучэн-
ню слоў вельмі, надзвычай + прыметнік у пачатковай форме, аднак з’яўляюцца больш 
экспрэсіўнымі; эмоцыя, закладзеная ў іх, набывае больш выразны характар. Названая 
асаблівасць такіх формаў абумоўлівае сферу іх выкарыстання – мастацкі стыль, а так-
сама размоўны і часткова публіцыстычны: І ляціць паволі / Ад старой таполі, / 
Кружыць над дарогай / Белы-белы пух (С.Грахоўскі); … зноў раскашуецца сонца і 
ціхая-ціхая цеплыня – здаецца нават, што бабіна лета вярнулася зноў… (Я.Сіпакоў); / 
Рознай бываеш ты, ноч. / Чорная, чорная, чорная. / Гэта цябе як няма. / Светлая, 
светлая, светлая, / Як ты прыходзіш сама (П.Броўка). Як відаць, узмацненне меры 
якасці шляхам паўтору таго самага слова яскрава “люструе” настрой аўтараў і ўплывае 
на пачуцці чытачоў, выклікаючы адпаведна то захапленне, то сум. 

Іншая мэта формаў непаўнаты якасці ў мастацкім радку: іх функцыя хутчэй за 
ўсё сэнсавая, бо яны ўжываюцца дзеля дакладнага апісання вобразаў:  Ён [губаты А.П.] 
стаяў у яшчэ макраватым, парным алешніку і скуб лісце (Г.Далідовіч); Але за поўднем 
проста ўвачавідкі пачалі пухнуць белыя, потым сіняватыя хмары (І.Мележ). 
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Такім чынам, прыметнік, маючы багатую “семантычную палітру”, а таксама 
разнастайнасць формаў, у кантэксце мастацкага стылю выступае ў якасці вобразнага 
сродку-эпітэта, з’яўляецца кампанентам іншых тропаў, забяспечвае дакладнасць зме-
сту, арыгінальнасць вобразаў, экспрэсіўнасць мастацкага радка. 
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ВЕРБАЛЬНЫЯ СРОДКІ СТВАРЭННЯ КАМІЧНАГА Ў ДРАМЕ “ТРОН” 
 

Тэкст драмы запісаны М.К. Васільевым у 1889 годзе на Лебядзінскім цукровым 
заводзе ў Чыгірынскім павеце Кіеўскай губерні ад беларуса Піліпа Церашкова. Ён быў 
родам з в. Унаковічы Навазыбкаўскага павета Чарнігаўскай губерні. Разам са сваім 
земляком Цыбам і іншымі беларусамі-адыходнікамі Церашкоў ставіў драму на Каляды 
на Лебядзінскім заводзе і сам іграў цара Максіміляна [2, с. 552]. 

Паказы драмы “Трон” на Беларусі зафіксаваны з 20 ст. у Гомелі (1912 г.), Беліц-
ку (1912 г.). З 1870-х гг. драма ставілася таксама беларускімі трупамі з Мінскай і Чар-
нігаўскай губерняў на Украіне: на Лебядзінскім цукровым заводзе (з 1877 г. сістэма-
тычна), у бліжэйшых да яго мястэчках Шпола, Златапаль, Наваміргарад, Капітонаўка і 
інш. [3, с. 19]. 

Асноўныя вербальныя сродкі стварэння камічнага наступныя. 
Каламбуры. У залежнасці ад таго, з якіх моўных адзінак яны ўтвараюцца, у 

драме ўжываюцца два тыпы каламбураў – лексічныя (полісемантычныя, парана-
мазійныя) і фразелагічныя. 

Полісемантычныя каламбуры. Яны грунтуюцца на абыгрыванні розных 
значэнняў полісеманта: [Максімілян:] Пастаў яго, старык, на калавур, пушчай кала-
вурыць. [Стары:] Станавісь, парх, на калавур! <…> [Яўрэй (бярэ ў старога булаву і 
ходзіць):] Калавур! Хто там ходзіць з длінным чубуком сладкім? Калавур! (Пры гэтым 
б’е дзеда булавою і мерыцца ўцячы <...>.) У аснове каламбура абыгрыванне полісеман-
та калавур (метатэзная форма ад каравул), які ў кантэксце рэалізуе два значэнні: у 
рэпліцы Максіміляна – ‘нясенне варты’ (актуалізатар – пушчай калавурыць), а ў 
рэпліцы яўрэя – ‘заклік на дапамогу пры небяспецы’ (аутуалізатар – выраз Хто там 
ходзіць з длінным чубуком сладкім?). 

Паранамазійныя каламбуры. Асновай камічнага эфекту ў каламбурах з’яўляецца 
“непаразуменне” паміж персанажамі, другі з якіх прыкідваецца, што не разумее (ці, 
хутчэй, не дачувае) суразмоўніка: [Паж:] Старык, ідзі к цару! [Дзед:] К якому чмару? 
[Паж:] Што ўчора настаў! [Дзед:] Я ўчора спаў, а сягодня ўстаў! <…> [Паж:] Вон 
залатая карона на галаве (вядзе). [Дзед:] Якая там карова? <…> [Дзед:] Как мне яго 
зваць? [Паж:] Ваша царскае імператарства. [Дзед:] Ваша папірацельства?  

Дзед “не дачувае” і ў гутарцы з царом: [Дзед:] Што ж мяне за гэта будзе? 
[Максімілян:] Сем дней на надзяле. [Дзед:] Сем рублей? 

Фразеалагічныя каламбуры. Камічны эфект дасягаецца прыёмам дэфразеа-
лагізацыі фразеалагізма: [Максімілян:] Старык, пастаў яго на часы! [Стары:] Ста-
навісь на часы! [Яўрэй:] Сто! Палож мне часы, то я стану на часы. Выраз (станавісь) 
на часы, ужыты Максімілянам як фразеалагізм (стань ‘на варту’), другім персанажам 
(яўрэем) успрымаецца у прамым сэнсе, пра што сведчыць актуалізатар – сугучнае 
сінтаксічнае словазлучэнне стану на часы. 

Іншамоўныя ўкрапіны. Каб стварыць сабе імідж “вучонага” лекара, надта 
“дасведчанага” ў лекарскай справе, доктар, персанаж п’есы, карыстаецца макаранічным 
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маўленнем – мешанінай рускіх і беларускіх слоў, часам штучных, вымаўленых з “за-
межным” акцэнтам; гэта нярэдка бяссэнсавыя спалучэнні слоў з парушэннем сінтаксіч-
най сувязі паміж імі: Фу, как мой на свеце русля, мой сатумал кушаць вкусна, калпаса 
ан цукір-плюкер, многа дзенежкі нажыл, как мая яго лячыла; з яго кроў мечыла, а ён 
відзіт, што пасобія нет, да і атправіўся на той свет; вон спрасі, еслі не верыш, таго 
пакойніка, што памёр прошлы год ва ўторнік. Вот табе, старык, первае срэства: 
вазьмі бальшой медны каструль, кавалак лёду, гусінае малако, прашлагодняга снегу, 
курынага масла, пастаў на цёплае месца і пуль — парска, порось — марска, пулі давері 
ўхадзі, стары чорт, за дзверы! Такая цяжкадаступная для сялянскага (мужыцкага) ро-
зуму рыфмаваная “мова”-павучанне ўжываецца доктарам, несумненна, знарок, як свое-
асаблівы прыём “вербальнага запалохвання”, разлічаны на тое, каб “выбіць” капейчы-
ну: маўляў, разумныя парады трэба добра і аплачваць. 

Адмысловым з’яўляецца і маўленне яўрэя. У яго рэпліках сустракаюцца кан-
тамінаваныя (руска-яўрэйскія) украпіны (пад уплывам яўрэйскай мовы замест шыпяча-
га [ч] вымаўляецца свісцячы [ц]): [Яўрэй:] Ай, ваша благародзіе, Рухолька мая цайком 
вас напоіць, толькі не вядзіце к цару! 

Аднак часцей за ўсё маўленне яўрэя ўспрымаецца як макаранічнае (складаецца з 
сумесі беларускіх, рускіх і ўкраінскіх слоў, а таксама кантамінаваных – рус-
ка(беларуска)-яўрэйскіх украпін): [Яўрэй:] Сто ты, старый сабака, не ўправішся без 
мене там?; Нет, нам не нужна адзежы, нам гросэй дайце; мы за гросі адзежы купім; 
Дзідку, дзідку, цыць! У іх залатыя цасы, золато есць! Пазабіраем, выразім усё; вцора 
горілку ў мене пілі; я відыл цасы залатыя; гросэй богата; Дзідку, дзідку, ты знаес, 
ішол на варту, узяў у мяне горілкы кварту; ішол із варты, узял піў-кварты і рыбку та-
ранку, і осмушку, і баранку, шчэ і кіселіку того побухаў, сто рыбка варылась. Відзіс, 
дзідка, цебе ніцога не прыходзіцца тут, за долг выварацываю; ты знаес, сколька 
долзэн мене?; Стара сабака, цаго ходзіш? Ты мене спаць не даес. (Б’е старога па спіне 
і піхае ад сябе.); Ну, пастой, я хоць Богу памалюсь троскі!  

Дыялектызмы. У драме сустракаюцца словы, якія адрозніваюцца ад суаднос-
ных паводле значэння сучасных (пераважна беларускамоўных) фанетычнымі рысамі. 
Аднак словы з такімі адхіленнямі ад літаратурнай нормы правамерна кваліфікаваць як 
умоўныя дыялектызмы [1, с. 170], паколькі ў той час, калі ствараўся твор, яшчэ не было 
ўсталяваных літаратурных нормаў: [Індзюх (уваходзіць):] Здраствуйце, гаспада, я 
прышоў к вам сюда, сільны, магучы багатыр Індзюх, Індзюхін сын. Звініце ў том, што 
я ў плацці худом; есць  у мяне адзін мундзер, я яго не адзеў; [Індзюх:] Зацем не адзеў 
[мундзір] – канхвузіцца не хацеў; сказаць вам проста: у нём дыр дзевяноста; купіць 
аршыны два сукна, падтачыць дліну, пусціць шырыну – будзе мундзер харош, гаспада? 
[Усе:] Харош, харош!; [Паж:] Пайду і прывяду! Дохтур!; [Доктар:] За какога вы мяне 
доктара пасчытаеце? За рускага алі за хранцузскага?; [Доктар:] Хвершал! 

Алагізмы. У аснове іх несуадпаведнасць паміж рэальнымі фактамі і тым, што 
пра іх гаворыцца. Вось якія “парады” доктар дае дзеду, які скардзіцца на розныя 
немычы: [Фельшар:] Дзед, можа быць, у цябе баліць галава? [Стары:] Галава! [Доктар:] 
То ідзі, дзедушка, к сваей старухе, вазьмі медную каструлю, прашлагодняга снегу, не-
нешняга лёду, казіных бабкоў, кіслага цеста і прылажы сабе да галавы, штоб не знай-
шоў месца і за тры дні. Старык, можа быць, у цябе баляць рукі? <…> [Стары:] Рукі! 
[Доктар:] Вазьмі маленькі тапарок, палажыць рукі на парог, адрубіць, крылле 
падставіць, старога пса лятаць яго заставіць! Не баліць лі ў цябе ног? <…> [Стары:] 
Ногі! [Доктар:] Узяць маленькі тапарок, палажыць ногі на парог, адрубіць, дзеравяшкі 
падставіць, старога пса хадзіць заставіць. (Да гледачоў.) Вот, гаспада, я вылечыў 
гэтага старыка, заслужыў сабе хрэст і медаль і адпраўляюсь у ваенну гаспіталь. 

У наступнай рэпліцы доктар выхваляецца сваім “умельствам”, якое прыводзіць 
хворага да калецтва: [Доктар:] …Ка мне вядуць на нагах, ад мяне вядуць на драўлях… 
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Формулы маўленчага этыкету. У маўленні старога ў дачыненні да цара ўжы-
ваецца зварот, кампаненты якога з’яўляюцца семантычна-экспрэсіўнымі кантрасты-
вамі: [Стары:] Ваша царскае папірацельства, я зарыў таго пана, то за труды што 
міласць ваша?; [Стары (да Максіміляна):] Вашае царскае папірацельства, мяне Ёсель 
пабіў, грошы ў мяне адняў, у яго пачпарта нет, он – брадзяга; [Стары:] У! Ваша высо-
капапірацельства, я цела прыбраў, собі хоробы дастаў. У выразе-звароце царскае 
папірацельства першы камапанент (царскае) мае значэннен ‘які мае дачыненне да цара 
– асобы, надзеленай тытулам манарха’, а другі (папірацельства) – (грубае) ‘парушэн-
не’. У звароце высокапірацельства першая і другая часткі кампазіта таксама 
з’яўляюцца кантрастывамі; параўн.: высока – ‘больш высокі па ступені’ (у дарэвалю-
цыйным тытулаванні чыноў) і папірацельства. 

Асобныя формулы маўленчага этыкету будуюцца паводле плеаназму: [Яўрэй:] 
Здраствуйце, ваша царскае імператарства, пашто вы мяне так стрэбуеце скора? 
Параўн.: імператар – ‘асоба, якая мае вышэйшы тытул манарха’ і цар – ‘асоба, якая 
мае тытул манарха’. Такі плеанастычны выраз-зварот служыць для выражэння най-
вышэйшай ступені пачцівасці, павагі да таго, да каго звяртаюцца. 

А вось якімі словамі звяртаецца да цара цыган: Эй, баценька генерал, я за сваю 
кабылу вараную да нажыву сабе жану маладую… Па-першае, выраз баценька генерал сам 
па сабе камічна маркіраваны, паколькі ў ім у адно цэлае аб’ядноўваюцца ўзуальна неспалу-
чальныя словы: баценька (фамільярны зварот да суразмоўніка) і генерал (асоба, якая мае 
воінскае званне вышэйшага каманднага саставу). Па-другое, такая форма звароту ў дачы-
ненні да цара ўспрымаецца як экспрэсіўна зніжаная (з адценнем зневажальнасці).  

Антрапонімы. Камічнае ўражанне выклікаюць тыя прозвішчы, якія словаўтваральна 
суадносяцца з апелятывамі, за якімі ў гутарковым маўленні замацаваліся адмоўныя канатацыі. 
Прыкладам з’яўляецца прозвішча аднаго з воінаў – Індзюх. Індзюхом (бел. літ. індыком) назы-
ваюць тых, хто вечна нечым назадаволены, увесь час бурчыць. 

Гіпербалізмы. У драме выкарыстоўваецца сінкрэтычны сродак – гіпербалізава-
ныя метафары: [Брандавул (з’яўляецца):] Ого-го! Я ёсць Брандавул, па ўсёй Турэшчыне 
армістр! Проціў мяне не можа ніхто састаяць. Стану на зямлю – зямля патрасецца, 
охры-горы раздадуцца, Амерыкі, Ахрыкі вастрапечуцца, хачу Азію пабядзіць, пракрас-
нага Капытова чэсны трон адабраць! 

Комплексныя сродкі камічнага. Прыкладам можа служыць наступная рэпліка: 
[Яўрэй (б’е дзеда):] Сто, стары сабака, гаварыў цебе: дай мене все гросы, а цяпер 
нема вжэ гросэй! Пойдзем, старык, да цара жаліцца. (Да Максіміляна.) Ваша царскае 
папірацельства, наляцеў Мамеля, задаў ён мене раз-два і дзеду пяць-шэсць, гросы ў нас 
адняў. Сродкамі камічнага з’яўляюцца: кантамінаваныя ўкрапіны (сто, гросы, гросэй – 
замена пад уплывам яўрэйскай мовы шыпячага [ш] на свісцячы [с]), лаянкавы выраз 
(стары сабака), часткова ўкраінізаваная форма (дай мене, задаў мене), украінізм (вжэ 
– арф. вже; нема), экспрэсіўны маўленчы зварот-кантрастыў (царскае папірацельства). 

Такім чынам, для стварэння камічнага эфекту ў драме ўжываюцца як спе-
цыялізаваныя вербальныя сродкі (лексічныя каламбуры – полісемантычныя, парана-
мазійныя; фразеалагічныя), так і неспецыялізаваныя (іншамоўныя ўкрапіны, дыялек-
тызмы, алагізмы, формулы маўленчага этыкету, антрапонімы, гіпербалізмы). Насычаны 
камічны эфект дасягаецца комплексным ужываннем вербальных сродкаў. 
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В.В. Радзюк (Віцебск) 
 

НАЦЫЯНАЛЬНА-МОЎНЫ НАКІРУНАК  
У РАЗВІЦЦІ БЕЛАРУСКАЙ ГРАМАТЫЧНАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ 

 (КАНЕЦ 80-х – 90-я гады) 
 
У канцы 80-х – пачатку 90-х гадоў істотна пашыраюцца функцыі беларускай 

літаратурнай мовы, адбываюцца ”ажыўленчыя працэсы”, якія актуалізуюць патрэбу да-
лейшай моўнай нармалізацыі [4, с. 24]. У гэты прамежак часу назіраюцца істотныя зме-
ны ў сацыяльных, эканамічных і прававых умовах існавання беларускай літаратурнай 
мовы, пачынаецца “перыяд новага нацыянальнага адраджэння, у тым ліку развіцця бе-
ларускай культуры і мовы” [2, с. 34].  

На думку Л.А. Антанюк, у знешнелінгвістычным падыходзе да распрацоўкі бе-
ларускай тэрміналогіі асноўная сутнасць змяненняў у 90-х гадах заключаецца ў ак-
тыўнай і практычнай працы не толькі ў асобных галінах ведаў, але і ў сферы навукова-
тэхнічных навук, што з’яўляецца сведчаннем шырокай функцыянальнай актыўнасці 
беларускамоўнай тэрміналогіі ў 90-х гадах [1, с. 14]. Агульныя падыходы да распрацо-
ўкі беларускай тэрміналогіі ва ўнутрылінгвістычным плане набываюць іншы кірунак, 
які абумоўлены тым, што ў канцы 80-х гадоў перастаюць быць дамінуючымі палажэнні 
аб збліжэнні беларускай тэрміналогіі з рускай і аб інтэрнацыяналізацыі першай. Таму ў 
канцы XX стагоддзя адбываюцца змены ў асэнсаванні прынцыпаў стварэння тэрмінаў, 
крыніц і сродкаў тэрмінаўтварэння [1, с. 14]. Адметным з’яўляецца тое, што ў акрэсле-
ны час вядучая роля ва ўсталяванні беларускай тэрміналогіі належыць уласнамоўным 
рэсурсам. 

Асаблівасці функцыянавання беларускай літаратурнай мовы, у тым ліку і 
тэрміналагічнай лексікі, у канцы XX стагоддзя характарызуюцца рэтраспектыўнымі 
тэндэнцыямі развіцця. Па словах Л.Ц. Выгоннай, “з’явы культурнага руху і моўныя 
праекты 20-х знаходзяцца вельмі блізка да надзённых лінгвістычных праблем 80 – 90-х 
гадоў” [5, с. 169]. На думку мовазнаўцаў, развіццё беларускай тэрміналогіі ў 90-х гадах 
характарызуецца ўзмацненнем пурыстычнай тэндэнцыі, канцэпцыя якой зводзіцца да 
наступных напрамкаў:  

а) прыцягненне ў тэрміналогію дыялектызмаў з папярэднім расшырэннем іх се-
мантычнага значэння; 

б) выкарыстанне паралельна замацаваных у мове штучных тэрміналагічных 
наватвораў; 

в) выразнае адценне дэрусізацыі і шырокае выкарыстанне паланізмаў; 
г) сутыкненне двух накірункаў: тэндэнцыі нацыяналізацыі ў спалучэнні з 

тэндэнцыяй  інтэрнацыяналізацыі і ранейшай арыентацыі на рускую мову з тэндэнцыяй 
максімальнага выкарыстання ўласнамоўных рэсурсаў [7, 12].  

У канцы XX стагоддзя ў развіцці марфалагічнай і сінтаксічнай тэрміналогіі за-
стаецца вядучай тэндэнцыя да інтэрнацыяналізацыі. Як паказвае матэрыял, сярод вы-
лучаных новых тэрмінаадзінак 90-х гадоў каля 40% інтэрнацыянальныя або маюць у 
сваім складзе інтэрнацыянальны кампанент: аб’ектныя сінтаксічныя адносіны, 
ад’ектыўны сказ, асемантычныя злучнікі, асіндэтан, аўтаномная пазіцыя, вербаліза-
цыя, дыстантнае становішча, нумералізацыя, поліпрэдыкатыўнасць, прэдыка-
тыўная адзінка, сінтаксічна залежная катэгорыя, сінтаксічная класіфікацыя сказа і 
інш.  

Характэрнай асаблівасцю акрэсленага этапу з’яўляецца выкарыстанне значнай 
колькасці аднаслоўных інтэрнацыянальных намінацый, ужыванне якіх характарызуец-
ца дзвюма асаблівасцямі: 
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1) тэндэнцыяй да ўнівербалізацыі тэрмінаадзінкі, у выніку якой замест 

тэрміналагічнага словазлучэння ўводзіцца аднаслоўнае найменне: самастойны назоўны 
склон – абсалютыў, склон набліжэння – алатыў, папярэдняя адзінка выказвання – 
антэцэдэнт, абвесны лад дзеяслова – індыкатыў, умоўны лад дзеяслова – 
кан’юнктыў, пераўтваральны склон – транслатыў, празмерная ступень – эксцэсіў, 
структурная адзінка сінтаксічнага значэння – эпісемема і інш.; 

2) тэндэнцыяй да выкарыстання аднаслоўных тэрмінаў без папярэдняга стварэн-
ня аналітычнай адзінкі: актум, ветатыў, валітыў, інклюзіў, інтэнсіў, канверсія, 
праклітыка, інтэрпазіцыя, парцэляцыя, параплазм, паслялог, прасодыя, сілепсіс, фак-
тытыў і інш.  

Шырокае распаўсюджанне аналітычных тэрміналагічных адзінак сучасныя 
тэрміназнаўцы адносяць да стадыі станаўлення тэрміналагічных сістэм і звязваюць як з 
асаблівасцямі працэсу тэрміналагічнай намінацыі новага паняцця, так і пашырэння 
шматслоўнага тэрміна ў сувязі з дэталізацыяй паняццяў, ужо вядомых навуцы. Адна-
слоўная тэрміналагічная намінацыя займае значнае месца ў мовах з найбольш развітай 
тэрмінаўтваральнай традыцыяй, паколькі больш адэкватная аспектам эканоміі моўных 
сродкаў, адпаведнасці знака і азначаемага, практычнага выкарыстання. Вядома, што 
“пры адсутнасці (а часта ў выніку несвоечасовага ўтварэння адпаведнай аднаслоўнай 
намінацыі ў нацыянальнай тэрміналогіі звычайна замацоўваецца іншамоўны тэрмін” [1, 
с. 15 – 16]. Вылучаны працэс, а таксама папярэдняе развіццё беларускай тэрміналагіч-
най лексікі ў кірунку зліцця з адпаведнай рускамоўнай тэрміналогіяй не вызначаюцца 
аб’ектыўнай неабходнасцю беларускага тэрмінаўтварэння, паколькі прыярытэтны ха-
рактар мае захаванне сувязі паміж тэрміналогіяй і сістэмай нацыянальнай мовы, што 
знаходзіцца ў рэчышчы асноўных накірункаў развіцця сусветнай тэрміналогіі, дзе вы-
ключная ўвага надаецца матываванасці тэрміна [13, с. 6]. Таму ў канцы XX стагоддзя 
пытанні распрацоўкі і ўпарадкавання нацыянальнай тэрміналогіі, у тым ліку і 
лінгвістычнай, яе адпаведнасць нормам беларускай літаратурнай мовы і развіццё ў 
плыні напрацовак Тэрміналагічнай камісіі Інстытута беларускай культуры 20-х гадоў 
вызначаюцца як неадкладная задача для здзяйснення нацыянальна-культурнага адра-
джэння [10, с. 3]. Г.А. Цыхун вызначае “запаведзі” для стварэння і апрацоўкі беларус-
кай тэрміналогіі, выведзеныя з сусветнага вопыту, згодна з якімі перавага надаецца 
прыярытэтнаму выкарыстанню нацыянальных, звычных і матываваных, лексічных 
адзінак у якасці тэрміна, а таксама мэтазгоднаму ўжыванню адзінак, створаных на базе 
рэсурсаў роднай мовы, замест інтэрнацыяналізмаў [13, с. 6].  

У 90-х гадах, нягледзячы на далейшую інтэрнацыяналізацыю і ранейшую 
арыентацыю на рускую мовазнаўчую тэрміналогію,  у сістэме беларускай граматычнай 
тэрміналогіі назіраецца імкненне да выкарыстання ўласнамоўных рэсурсаў.  

Тэндэнцыя да выкарыстання ўласнабеларускіх сродкаў ў развіцці марфалагічнай 
і сінтаксічнай тэрміналогіі выяўляецца, у большасці выпадкаў, на ўзроўні сло-
ваўтварэння і лексікі. Так, пашыраецца выкарыстанне ўласцівых для беларускай мовы 
суфіксаў –ава- (камбінаванае словазлучэнне, фіксаваны парадак слоў, эліптаваны член 
сказа,  інверсіяваць),  -ен-,  -ён-  (дзейнік  ускладненай  будовы,  прыдатак  з  паяснё-
ным словам, ускладнены сказ, характар паяснёнага слова), -н- (акалічнасны выказнік, 
дыстрыбуцыйны дзеяслоў, дзейная асоба, недапасоўны прыдатак, постпазіцыйная 
часціца), -льн- (спрагальныя часціны мовы, далучальныя члены сказа, вылучальныя 
звароты, непадзельны сказ, удакладняльныя члены сказа, паясняльны злучнік), -ов-, -
ав- (часткова адмоўныя сказы, назоўнікавае словазлучэнне, прыметнікавае скланенне, 
злучнікавая сувязь), а таксама прыставак су- (суадносныя словы, сузалежнае падпарад-
каванне, супраціўныя злучнікі), да- (далучэнне, дапаможны дзеяслоў, дапаможны 
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агенс). Граматычная тэрміналогія 90-х гадоў развіваецца за кошт увядзення новых гра-
матычных адзінак, натуральных для беларускай тэрміналагічнай лексікі. Лінгвісты ў 
некаторых выпадаках адмаўляюцца ад ранейшых запазычанняў, замяняючы іх беларус-
камоўнымі найменнямі: адваротны парадак слоў (замест інверсія), складаны выказнік 
(замест састаўны выказнік), няпэўны займеннік (замест неазначальны займеннік), 
складнікі сказа (замест члены сказа), называльныя часціны мовы (замест знамяналь-
ныя часціны мовы), двухтрывальныя дзеясловы (замест двухвідавыя дзеясловы), 
назыўны сказ (замест намінатыўны сказ), агульнае значэнне часцін моў (замест 
катэгарыяльнае значэнне часцін моў) і інш. Вызначальным робіцца накірунак ужыван-
ня марфалагічных і сінтаксічных тэрмінаў, характэрных для папярэдніх этапаў развіцця 
беларускай граматычнай тэрміналогіі: адмоўе [3, с. 27], выказальнае слова [8, с. 26], гу-
каперайманне [3, с. 17], дапаможнае слова [6, с. 152], звычайная ступень [11, с. 87], 
кіравальнае слова [14, с. 33], клічны склон [3, с. 16], чужаслоўе [6, с. 175] і інш.  

Вялікае значэнне для ўпарадкавання і ўнармавання беларускай граматычнай 
тэрміналогіі меў “Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў” П.У. Сцяцко, М.Ф. Гуліцкага,  
Л.А. Антанюк, выдадзены ў 1990 годзе. Як і большасць мовазнаўчых выданняў канца 
80-х – 90-х гадоў, ён выразна выяўляў  прыярытэтнае выкарыстанне сродкаў беларус-
кай мовы і захаванне ўласцівых ёй законаў у тэрмінаўтварэнні, фіксуючы наступныя 
адзінкі: абагульняльныя словы (замест абагульняючыя словы), азначальнае прыслоўе 
(замест атрыбутыўнае прыслоўе), апісальная форма ступеней параўнання (замест 
аналітычная форма ступеней параўнання), безасабовы дзеяслоў (бессуб’ектны дзеяс-
лоў), жаночае скланенне (замест першае скланенне), назоўнікавае скланенне (замест 
субстантыўнае скланенне), неспрагальныя формы дзеяслова (замест неспрагаемыя 
формы дзеяслова), няпарнатрывальныя дзеясловы (замест аднавідавыя дзеясловы), 
спрагальныя часціны мовы (замест спрагаемыя часціны мовы).  

Такім чынам, развіццё беларускай граматычнай тэрміналогіі канца 80-х – 90-х 
гадоў характарызуецца выразна акрэсленымі працэсамі ўнармавання, якія абумоўлены 
паглыбленнем і ўпарадкаваннем граматычных аспектаў беларускай мовы, а таксама 
ўзмацненнем агульнай тэндэнцыі да нацыяналізацыі; узмацненнем тэндэнцыі да выка-
рыстання ўласнамоўных рэсурсаў у тэрмінаўтварэнні, якая выявілася на ўзроўні лексікі 
і словаўтварэння; актыўным ужываннем тэрмінаадзінак або іх кампанентаў інтэрна-
цыянальнага паходжання, асаблівасцю якога з’яўляецца тэндэнцыя да выкарыстання 
аднаслоўнай інтэрнацыянальнай намінацыі. 
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І.І. Савіцкая (Мінск)  
 
БЕЛАРУСКІ І ПОЛЬСКІ НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ СЛОЎНІКІ: МЕСЦА Ў ГІСТОРЫІ 

 
Моўныя сістэмы славянскіх нацыянальных моў складваліся па-рознаму. Так, ас-

новы сістэмы польскай нацыянальнай мовы складваюцца ў XVI – другой палове  
XVIIІ стст. Сучасная беларуская мова як вышэйшая форма нацыянальнай мовы пачала 
складвацца пазней – у ХІХ ст. – з прычыны пэўных сацыяльных і гістарычных факта-
раў. Аднак агульнасць і сумеснасць гістарычнага развіцця польскай і беларускай нацый 
абумовіла падабенства станаўлення моўнай сістэмы, у прыватнасці, агульнасць выз-
начэння этапаў фарміравання літаратурнай мовы. 

Надзвычай важнай эпохай для станаўлення і фарміравання літаратурных моў у 
гісторыі абодвух народаў з’явілася ХІХ стагоддзе. У гэтым працэсе найбольш важнае 
значэнне мае з’яўленне абагульняючых лінгвістычных прац двух тыпаў: граматыкі і 
слоўніка нацыянальнай мовы, не столькі падобных тыпалагічна, колькі суадносных па-
водле іх функцыі ў станаўленні абедзвюх літаратурных моў.  

Калі гаварыць пра лексікаграфію, то варта адзначыць, што слоўнік адыгрывае 
першаступенную ролю ў абуджэнні этнічнай самасвядомасці народа, паколькі ахо-
плівае не толькі сферу мовы, але і сферу культуры: ён акумулюе лексіку розных гра-
мадскіх пластоў і рэгіёнаў, утрымлівае каштоўныя звесткі пра народную культуру і 
нават аб’ядноўвае вакол сябе прагрэсіўныя грамадскія колы. Гэтыя рысы лінгвістыч-
ных слоўнікаў перыяду станаўлення (адраджэння) славянскіх літаратурных моў дазва-
ляюць вызначыць падобныя слоўнікі як “працы агульнанацыянальнага маштабу, 
якія карыстаюцца аўтарытэтам і ў больш познюю эпоху развіцця мовы і культуры 
народа” [3, с. 10]. 

У гэтай галіне трэба адзначыць розныя храналагічныя межы і колькасныя паказ-
чыкі польскага і беларускага нацыянальных слоўнікаў. 

Адной з функцый нацыянальнай лексікаграфіі ў ранні слоўнікавы перыяд з'яўля-
ецца вывучэнне нацыянальнай літаратурнай мовы. Адносна беларускай літаратурнай 
мовы неабходна заўважыць, што як у першай, так і ў другой палове  
ХІХ ст. у поглядах на беларускую мову не было адзінай думкі: некаторыя даследчыкі 
(Б. Ліндэ, М. Максімовіч) лічылі яе самастойнай славянскай мовай, іншыя 
(І. Сразнеўскі, А. Сабалеўскі) разглядалі беларускую мову ў якасці дыялекта або 
рускай, або польскай моў. Нягледзячы на гэта, інтэнсіўнае этнаграфічнае даследаванне 
Беларусі выявіла багатую старажытную пісьмовую спадчыну, якая патрабавала аналізу 
і слоўнікавай сістэматызацыі. 
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Для беларускай мовы такім слоўнікам з’явіўся “Слоўнік беларускай мовы” 
І.І. Насовіча, запланаваны Імператарскай Акадэміяй навук у якасці другой часткі “Опы-
та словаря областных наречий”, але выдадзены ў Санкт-Пецярбургу ў 1870 г. як сама-
стойная праца пад назвай “Словарь белорусского наречия”. І. Насовічу было даручана 
скласці слоўнік, які “сістэматызаваў бы лексіку жывой народнай мовы і быў бы аднача-
сова крыніцай для лінгвістычных даследаванняў беларускай мовы і дапаможнікам пры 
чытанні старажытных помнікаў пісьменства” [1, с. 60]. 

Гэта самы аб’ёмісты паводле колькасці сабранага і лінгвістычна апрацаванага 
матэрыялу беларускі слоўнік ХІХ ст. (у параўнанні з папярэднімі лексікаграфічнымі вы-
даннямі – К. Калайдовіча, П. Шэйна, І. Грыгаровіча і інш), які ахопліваў больш за 30 тысяч 
адзінак лексікі і фразеалогіі жывога беларускага маўлення сярэдзіны ХІХ ст. усяго моўнага 
ландшафту тагачаснай Беларусі. Многія словы былі са старабеларускіх пісьмовых 
помнікаў. Усе значэнні слоў і словазлучэнняў раскрываюцца аўтарскімі тлумачэннямі і 
цытатамі з дыялектнай, фальклорнай ці агульналітаратурнай мовы. Маштабнасць слоўніка 
і навуковае апісанне яго рэестра вынікала з пастаўленай перад яго складальнікам задачы: 
“въ виду осознанной необходимости иметь подъ руками словарь этого наречія [беларускай 
мовы – І.С.], между прочимъ и для пониманія важныхъ и любопытных историческихъ ак-
товъ, на немъ писанныхъ” [2, уступнае слова К. Весялоўскага]. 

Аднак у выніку працы над лексікай аднаго з т. зв. “наречій” І.І. Насовіч дасягнуў 
значна большай мэты: сабраны слоўны матэрыял зафіксаваў у межах “русскаго языка” 
не проста “наречія”, а самастойнай мовы, здольнай прадуцыраваць адзінкі, прыдатныя 
для розных камунікатыўных задач. Адметнасць беларускай мовы падкрэслівалася не 
толькі гістарычным і краязнаўчым каментарам, які надаў слоўніку пэўную гісторыка-
культурную вартасць, але і ўласна лінгвістычным аналізам многіх рэестравых адзінак, 
згодна з якім лексемы або паўсталі адметнымі ў параўнанні з іншымі мовамі, або 
набылі беларускую фанетычную ці граматычную спецыфіку пры запазычанні: сакрам-
энт – Тело и кровь Господа нашего Іисуса Христа. Слово заимствованное отъ Поля-
ковъ и употребляемое только въ бывшихъ уніатскихъ приходахъ; по – сверхъ значеній, 
указанныхъ в Словаре, предлогъ слитный, повторяемый часто при глаголахъ, кото-
рыхъ совершенный видъ уже составился изъ предлога По, для большаго усиленія 
действія, или для означенія действія многихъ и въ несколько пріёмовъ, какъ-то: побра-
ли, попобрали, попобрано; повывозили, поповывозили, поповывезли, поровывезены; по-
били, попобили; повывернулися, поповывернулися ўcи съ саней. Словъ съ удвоеннымъ 
предлогомъ по чрезвычайно много в Белорусскомъ наречіи; посему, для избежанія вне-
сенія ихъ в Словарь, сделано здесь это общее замечаніе о слитномъ предлоге По. 

Слоўнік І.І. Насовіча быў распачаты як “Опыт словаря областных наречий” 
[курсіў наш – І. С.], але ў працэсе складання пераўтварыўся ў “Словарь белорусского 
наречия”. З прычыны запозненасці складвання беларускай нацыянальнай мовы не-
магчыма было адлюстраваць разгалінаваную беларускую стылістычную сістэму. Аднак 
абагульненне ў адной крыніцы найбагацейшага беларускага лексічнага здабытку дало 
І.І. Насовічу магчымасць падкрэсліць наяўнасць на славянскім моўным абшары сама-
стойнай славянскай мовы. 

Што тычыцца польскай нацыянальнай лексікаграфіі, то трэба адзначыць больш 
ранняе выданне лексікаграфічных прац, якія б паказалі багацце назапашаных лексічных 
рэсурсаў мовы. У сувязі з гэтым варта згадаць “Słownik języka polskiego” Самуіла Ба-
гуміла Ліндэ, выдадзены ў 6 тамах ў 1807 – 1814 гг. у Варшаве. Выданне слоўніка 
Б. Ліндэ было прадвызначана гісторыка-культурнай сітуацыяй у Польшчы ў канцы 
ХVІІІ – пачатку ХІХ стагоддзяў, калі пад пагрозай страты нацыянальнай незалежнасці 
барацьба за родную мову набыла вострую палітычную значнасць. Матэрыял для гэтага 
слоўніка быў узяты з твораў найбольш выдатных пісьменнікаў пачынаючы з ХVІ ст. і 
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тагачаснай жывой мовы і меў на мэце паказаць усе магчымасці польскай літаратурнай 
мовы. Рэестравая частка слоўніка ахоплівае агромністы корпус польскай лексікі: гіста-
рычную (мова літаратуры 1540 –1800-х гг. – з твораў Я. Каханоўскага, П. Скаргі, 
І. Красіцкага і інш.) і сучасную для таго перыяду (у тым ліку некаторую частку раз-
моўнай лексікі). Да загаловачных слоў і розных іх значэнняў пададзены нямецкі перак-
лад, а таксама прыведзены эквіваленты з іншых славянскіх моў, якія разумеліся аўта-
рам як дыялекты адной, адзінай мовы, што аб’ектыўна спрыяла назапашванню 
матэрыялу для параўнальна-гістарычнага вывучэння славянскіх моў. Да таго ж прыкла-
ды да прыведзеных адзінак падбіраліся такім чынам, каб выказаць дынаміку гістарыч-
нага развіцця значэння гэтай адзінкі. Ва ўступе да слоўніка С. Ліндэ падкрэслівае сваё 
імкненне сабраць разам і параўнаць “сляды славянскай міфалогіі і рэлігіі” [цыт. па: 3,  
с. 17], г.зн. розныя назвы паганскіх бостваў і народных святаў. Гэта знайшло адлюстра-
ванне ў значным аб’ёме слоўнікавага артыкула božątko. Аўтар устаўляе і кароткія 
апісанні абрадаў, якія здзяйсняюцца ў святы, напрыклад, назва badnyak – палена, якое 
кладуць на агонь перад Калядамі. Так, нягледзячы на агульную тэндэнцыю імкнення да 
культурных каштоўнасцяў эпохі асветы (пераважная цікавасць да кніжнай лексікі, да 
з’яўлення грамадскай і навуковай тэрміналогіі), у слоўніку часткова прадстаўлена 
лексіка матэрыяльнай і духоўнай культуры народа. На лексікаграфічную канцэпцыю 
слоўніка С. Ліндэ абапіраўся новы “Слоўнік польскай мовы”, створаны на чале з 
Я. Карловічам, А. Крыньскім і У. Нядзвецкім ужо на мяжы ХІХ – ХХ стст. (1900 –  
1927 гг.), аднак рэестравая частка слоўніка 1900 – 1927 гг. у параўнанні са слоўнікам 
С. Ліндэ значна папоўнілася за кошт рукапісаў ХV ст., вялікай колькасці запазычанняў, 
а галоўнае – значнага масіву дыялектнай лексікі. 

Гістарычны характар слоўніка С. Ліндэ забяспечыў яму адно з галоўных месцаў 
у тагачаснай аўтарскай еўрапейскай лексікаграфіі. Гэтая праца, таксама, як і “Слоўнік 
беларускай мовы” І. Насовіча, выконвала функцыю вывучэння нацыянальнай мовы і 
стала на цэлыя дзесяцігоддзі неабходным лексічным дапаможнікам для польскіх пісь-
меннікаў і вучоных. Аб’ядноўвае абодва слоўнікі і тое, што зацікаўленасць іх складаль-
нікаў нацыянальнай культурай, звязаная спачатку з рамантычнымі тэндэнцыямі, 
паглыбляецца разам з развіццём этнаграфіі, дыялекталогіі і іншых памежных навук, 
што і выклікала этналінгвістычны змест слоўнікаў. Адрозненне ж паміж імі заключаец-
ца ў тым, што слоўнік С.Б. Ліндэ, акрамя таго што створаны больш чым на паўста-
годдзя раней за слоўнік І.І. Насовіча, змяшчае ў сабе лексіку пісьмовых крыніц і толькі 
нязначна ахоплівае дыялектную лексіку. Наадварот, у слоўніку І. Насовіча зварот да 
нацыянальна-самабытнай лексікі, увасабленнем якой сталі дыялектызмы, цесна звязана 
з яе фальклорна-этнаграфічнай базай. 

Такім чынам, гістарычнае развіццё польскай і беларускай нацый вызначаецца як па-
дабенствам і нават сумеснасцю, так і разыходжаннем, што адбівалася на абедзвюх моўных 
сістэмах: і беларуская, і польская літаратурныя мовы праходзілі агульныя этапы свайго 
фарміравання і нармалізацыі, аднак асаблівасці палітычнага, гістарычнага і нацыянальнага 
жыцця абодвух народаў абумовілі храналагічную і сітуацыйную адметнасць гэтых этапаў. 
Пры гэтым нельга не заўважыць розніцу ў колькасных і якасных паказчыках, а таксама ў 
тэрмінах складання і выдання беларускага і польскага нацыянальных слоўнікаў, якія кожны 
ў свой час выконвалі функцыю вывучэння нацыянальнай літаратурнай мовы. 
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Г.К. Семянькова (Віцебск) 

 
ДРУГАСНЫЯ ПРОЗВІШЧЫ НА ТЭРЫТОРЫІ ВІЦЕБШЧЫНЫ: 

 АСАБЛІВАСЦІ ЛІНГВАГЕАГРАФІІ 
 

Мэта артыкула – паказаць асаблівасці размяшчэння другасных прозвішчаў на 
тэрыторыі Віцебскай вобласці, выявіць фактары, якія аказваюць уплыў на прадук-
тыўнасць розных прозвішчных тыпаў. Матэрыялам паслужылі сучасныя прозвішчы, 
сабраныя падчас лінгвістычных экспедыцый, а таксама працы з архіўнымі дадзенымі. 

На тэрыторыі Віцебшчыны другасных прозвішчаў бытуе значна больш, чым 
першасных: адпаведна 70% і 30%. Кожны прозвішчны тып вылучаецца сваімі 
асаблівасцямі размяшчэння і бытавання. Спынімся на апісанні лінгвагеаграфіі кожнага 
з выяўленых тыпаў больш падрабязна. 

Прозвішчы на -оў/-еў/-аў на тэрыторыі Віцебшчыны размешчаны нераўнамерна: 
на паўднёвым захадзе іх частотнасць нязначна перавышае дзесяціпрацэнтны паказчык, 
а на ўсходзе складае больш за 60%. Максімальная канцэнтрацыя выяўляецца ў Гара-
доцкім, Сенненскім, Віцебскім, Чашніцкім, Талачынскім, Аршанскім і Дубровенскім 
раёнах (частотнасць большая за 60%). У раёнах, якія прылягаюць да пералічаных, такія 
антрапонімы складаюць ад 40% да 60%: Полацкі – амаль 43%, Лёзненскі – 47%, 
Шумілінскі – амаль 53%. Прычына такой высокай частотнасці прозвішчаў на ўсходзе 
вобласці бачыцца нам у гістарычных асаблівасцях фарміравання антрапанімікону гэтай 
тэрыторыі: у 1772 г. некаторыя землі сучаснай усходняй Віцебшчыны былі далучаны  
да  Расіі,  пасля  чаго  іх  насельніцтва стала афармляцца прозвішчамі на -оў/-еў/-аў. 
Дарэчы, і зараз жыхары прылеглых да Расіі тэрыторый імкнуцца дасягнуць “рускага” 
гучання свайго прозвішча, далучыўшы да яго фармант -оў/-еў/-аў і замацаваўшы такія 
змены ў афіцыйных дакументах.  

На астатняй тэрыторыі назіраецца зніжэнне ўдзельнай вагі прозвішчаў на -оў/-
еў/-аў у накірунку з усходу на захад і на паўднёвы захад: у Верхнядзвінскім і Мёрскім 
раёнах такім антрапонімам належыць 21% ад усіх адзінак, ва Ушацкім – 19%, у Пас-
таўскім – 14%. У Глыбоцкім і Докшыцкім раёнах назіраецца найменшая частотнасць 
адзінак (12%). 

Таксама нераўнамерна размешчаны прозвішчы на -ін/-ын. Самы высокі паказчык 
прадуктыўнасці не перавышае 13%. Часцей, чым у іншых,  антрапонімы на -ін/-ын су-
стракаюцца ў Віцебскім, Лёзненскім і паўночнай частцы Аршанскага раёнаў, у якіх уд-
зельная вага адзінак на -ін/-ын блізкая да 12%. З рухам на захад, а таксама на поўнач і 
поўдзень ад названай тэрыторыі колькасць такіх прозвішчаў прыкметна змяншаецца: у 
раёне Полацка іх канцэнтрацыя не перавышае 8%, Шуміліна – крыху большая за 7%, 
Суража і Чашнікаў – крыху большая за 5%; на захадзе Віцебскай вобласці доля антра-
понімаў на -ін/-ын блізкая да 1%.  

Лічыцца,  што  ў  Беларусі  змяншэнне частотнасці  прозвішчаў на     -оў/-еў/-аў і 
на  -ін/-ын  адбываецца  ў  накірунку  з  усходу  на  захад  [1,  с.  41–43].  Не  ад-
маўляючы  сказанага,  а  ўдакладняючы  яго  адносна  Віцебшчыны,  звернем  увагу  на 
тое,  што  хваля  зніжэння  прадуктыўнасці  названых  адзінак  рухаецца  па  вобласці  
не  строга  з  усходу  на  захад, а па дузе – з усходу на поўнач і паўночны захад, а потым 
– у паўднёва-заходнюю частку. Мяркуем, што тлумачэнне такой з’явы трэба шукаць у 
геаграфічным становішчы Віцебшчыны, якая на ўсходзе мяжуе з Расіяй, таму яе антра-
панімныя традыцыі аказваюць уплыў на склад прозвішчаў усходніх тэрыторый Віце-
бшчыны; на поўначы такое ўздзеянне крыху паслабляецца: тут пачынаюць дзейнічаць 
не толькі рускія, а і прыбалтыйскія моўныя і анамастычныя законы. Моцны адбітак  
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антрапанімных традыцый прыбалтыйскіх рэспублік адчуваецца на паўночным захадзе 
Віцебшчыны. Цэнтральная ж і паўднёва-заходняя часткі вобласці пазбаўлены такога 
ўплыву, таму паказчыкі частотнасці прозвішчаў на -оў/-еў/-аў і на -ін/-ын тут ніжэйшыя, 
чым на ўсходзе і поўначы, і вышэйшыя, чым на захадзе. 

Прозвішчы на -скі/-цкі, якія на Віцебшчыне займаюць другое месца па частот-
насці, размешчаны не менш кантрасна. Акрамя агульнавядомай тэндэнцыі зніжэння 
прадуктыўнасці іх у накірунку з захаду на ўсход, звяртае на сябе ўвагу існаванне спе-
цыфічнага масіву (Глыбоцкі, Шаркоўшчынскі раёны), у якім удзельная вага прозвішчаў 
на -скі/-цкі самая высокая на Віцебшчыне (каля 22%). Пры аддаленні ад названага 
масіву прадуктыўнасць паступова зніжаецца і складае менш за 20%. 

Прычына такой высокай долі прозвішчаў на -скі/-цкі ў заходнім рэгіёне найперш 
у існуючых тут традыцыях называць чалавека па месцы яго жыхарства або нараджэння. 
Дарэчы, нідзе так часта, як на захадзе Віцебшчыны, не сустракаюцца выпадкі, калі про-
звішча ўтворана ад назвы населенага пункта [2]. Адзначаны нават факты, калі жыхары 
вёскі носяць адно прозвішча, якое паходзіць ад назвы гэтай вёскі: у вёсцы Каліты Пас-
таўскага раёна 17 жыхароў з 30 маюць прозвішча Каліцкі. Распаўсюджана і адваротная 
з’ява: на тэрыторыі Глыбоцкага раёна існуе каля 20 населеных пунктаў, назвы якіх 
утварыліся ад антрапонімаў. Характэрна, што ў большасці такіх вёсак і зараз жывуць 
карэнныя жыхары з прозвішчамі, якія далі назву вёсцы: прозвішча Кухта – вёска Кух-
ты, прозвішча Шубнік – вёска Шубнікі, а таксама Тумаш – Тумашы, Раманчук – Раман-
чукі і інш. 

Самая нізкая прадуктыўнасць адзінак на -скі/-цкі назіраецца на Гарадоччыне, 
усходняй частцы Шуміліншчыны, а таксама паўднёвай і заходняй частках Віцебскага 
раёна (менш за 5%), што можа быць растлумачана адсутнасцю такіх глыбокіх трады-
цый называння чалавека па месцы жыхарства або нараджэння, як на захадзе. 

Прозвішчны тып на -овіч/-евіч/-авіч, -іч/-ыч/-ыц займае на тэрыторыі Віцебшчы-
ны трэцяе месца (9%). Заўважаецца тэндэнцыя зніжэння частотнасці такіх адзінак у 
накірунку з захаду на ўсход. Вылучаюцца два масівы максімальнай прадуктыўнасці: 
першы прыкладна супадае з тэрыторыяй Браслаўскага раёна, а другі ахоплівае амаль 
увесь Докшыцкі, паўднёва-ўсходнюю частку Пастаўскага і паўднёва-заходнюю частку 
Лепельскага раёнаў. Удзельная вага антрапонімаў названага тыпу складае ў другім 
масіве ад 20% (на Браслаўшчыне) да 28% (на паўднёвым усходзе Пастаўшчыны), але 
нідзе не перавышае трыццаціпрацэнтны паказчык. Супастаўляючы прыведзеныя 
назіранні з дадзенымі М.В. Бірылы [1, с. 36], заўважаем, што другая зона – гэта працяг 
вялікага ядра з прадуктыўнасцю большай за 50%, размешчанага на паўночнай ускраіне 
Мінскай вобласці ў зоне Вілейка – Крывічы – Бягомль. 

Самая нізкая частотнасць прозвішчаў названага тыпу назіраецца на ўсходзе Віце-
бскай вобласці. Прычына, відаць, у блізкасці, а раней агульнасці гэтых зямель з рускімі 
тэрыторыямі, на якіх працэнт такіх адзінак невысокі, бо ў ХVІ – ХVІІІ стст. маскоўскія 
князі, а пасля і цар надавалі саслоўнае адценне імёнам па бацьку на -ович, абмяжоўваючы 
іх ужыванне і дазваляючы карыстацца толькі выбраным асобам [1, с. 37]. 

Сярэдні паказчык прадуктыўнасці прозвішчаў на -енка/-энка/-анка па Віцебшчыне 
– 7%. Найбольшая іх колькасць адзначаецца вакол Віцебска. Усходняя мяжа гэтай зоны 
знаходзіцца прыблізна на лініі Полацк – Ула – Орша. Масіў самай высокай канцэнтрацыі 
ахоплівае каля 1/3 усёй вобласці. Прадуктыўнасць гэтага тыпу неаднолькавая на розных 
тэрыторыях акрэсленай зоны: на Сенненшчыне і вакол г.п. Ула – толькі крыху большая за 
10%, на Лёзненшчыне – амаль 15%, у раёне Шуміліна і Полацка – амаль 12%, а на прылег-
лых да Суража землях – больш за 16%. Па-за межамі акрэсленай зоны фіксуецца рэзкае 
зніжэнне ўдзельнай вагі названых прозвішчаў: на захадзе і поўначы ад Полацкага раёна 
такіх антрапонімаў налічваецца ад 4% да 6%, на захадзе ад Аршанскага раёна – каля 4%. 
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Самая нізкая частотнасць уласціва захаду Віцебшчыны (Браслаўскі, паўднёва-заходняя і 
паўночна-заходняя часткі Мёрскага раёнаў). 

Адзінкі на -ёнак/-онак уласцівы толькі беларускай антрапанімнай сістэме. У 
сярэднім па рэспубліцы яны складаюць 1,26%, на Віцебшчыне ж – 4,5%. Своеасаблівае 
ядро такіх прозвішчаў знаходзіцца на захадзе ад цэнтра вобласці: на Ушаччыне іх пра-
дуктыўнасць роўная амаль 9%, на Глыбоччыне – амаль7%, у раёне Асвеі і Верхнядзвін-
ска – адпаведна 8% і 6%. Самай жа высокай частотнасцю вылучаецца Мёрскі раён – 
10%. На ўсіх накірунках ад акрэсленага цэнтра назіраецца паступовае змяншэнне коль-
касці прозвішчаў на -ёнак/-онак. Ва ўсходняй частцы Віцебшчыны ўдзельная вага такіх 
онімаў не перавышае 1%. 

Прозвішчам на -ук/-юк уласціва невысокая прадуктыўнасць – крыху большая за 
1%. Тэрыторыя найбольшай частотнасці ахоплівае паўднёвую і паўднёва-заходнюю 
часткі Віцебшчыны, а таксама Верхнядзвінскі, Мёрскі і Ушацкі раёны. Пры аддаленні 
ад гэтай зоны адбываецца паступовае зніжэнне прадуктыўнасці прозвішчаў: на паўноч-
ным захадзе, на поўначы і ў цэнтральнай частцы вобласці іх удзельная вага складае ў 
сярэднім 0,6%. Самай нізкай частотнасцю вызначаецца ўсходняя частка Віцебшчыны: 
на Лёзненшчыне – 0,3%, Дубровеншчыне – 0,4%.  

Прозвішчны тып на -ец/-эц з’яўляецца на Віцебшчыне непрадуктыўным (каля 
0,8%). Аднак у некаторых рэгіёнах частотнасць такіх адзінак бывае значна вышэйшая 
за сярэдні паказчык па вобласці. Зоны найбольшай частотнасці прыкладна супадаюць з 
тэрыторыяй, на якой адзначаецца шырокае распаўсюджанне антрапонімаў  на  -скі /-цкі. 
Гэта не выпадкова, таму што прозвішчы абодвух тыпаў у перыяд іх узнікнення выкон-
валі аднолькавую функцыю – указвалі на месца нараджэння, паходжання або пражы-
вання іх носьбіта. 

Сярэдні  паказчык прадуктыўнасці прозвішчаў з фармантам  -ік/-ык, -чык на 
Віцебшчыне складае 0,7%. На паўднёвым захадзе частотнасць такіх адзінак парой у два 
і больш разы перавышае прыведзеную лічбу: у Глыбоцкім раёне – 1,9%, ва Ушацкім – 
1,2%, у Докшыцкім – 2%. Зніжэнне колькасці прозвішчаў на -ік/-ык, -чык назіраецца ў 
накірунку з захаду на ўсход і на поўнач. 

Што да адзінак прозвішчных тыпаў на -ак/-як, на -еня/-эня і на -іх/-ых, то коль-
касць такіх антрапонімаў не перавышае дзесятка ў кожным з названых тыпаў і складае 
менш за 1%. 

Такім чынам, другасныя прозвішчы распаўсюджаны на тэрыторыі Віцебшчыны 
нераўнамерна. Асноўныя фактары, што аказваюць уплыў на іх прадуктыўнасць, 
наступныя: 1) гістарычныя асаблівасці фарміравання тэрыторыі сучаснай Віцебшчыны; 
2) геаграфічнае становішча вобласці, якая на ўсходзе і паўночным усходзе мяжуе з 
Расіяй, таму ў гэтых раёнах павялічваецца ўплыў рускіх антрапанімных традыцый; 
паўночна-заходняя ж і заходняя часткі адчуваюць уздзеянне прыбалтыйскіх рэспублік; 
3) існуючыя на пэўных тэрыторыях моўныя, дыялектныя, антрапанімныя традыцыі. 
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Т.В. Скребнева (Витебск) 
 

МУЖСКОЙ ИМЕННИК ВИТЕБЛЯН 2-Й ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА:  
ДИНАМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Специфической чертой современных лингвистических работ является их ориен-

тированность на изучение проблем языка в тесной связи с человеком и его духовно-
практической деятельностью. Выступая в качестве одной из ключевых подсистем внут-
реннего лексикона каждой языковой личности, ономастикон (как общеязыковой нацио-
нальный, так и индивидуальный) содержит богатый материал для антропоцентрических 
исследований. В основе индивидуального ономастикона человека располагается его 
имя – своеобразный выделительный знак личности в конкретном этносоциуме на опре-
делённом культурно-историческом этапе. 

Значительный вклад в теоретическое осмысление закономерностей развития 
личных имён, выявление их структурно-языковой специфики внесли исследования 
Н.В. Бирилло, В.Д. Бондалетова, Е.Ф. Данилиной, С.И. Зинина, В.А. Ивашко, 
В.А. Никонова, А.В. Суперанской, В.И. Супруна, А.М. Селищева, М.Л. Худаша, 
П.П. Чучки, Л.М. Щетинина. 

Начало антропонимических изысканий в Белорусском Поозерье было положено 
А.М. Мезенко, впервые описавшей различные хронологические пласты локальной ан-
тропонимии. Исследованию именников старообрядческих общин посвящены научные 
работы Е.Ю. Муратовой, И.Я. Кураш; структурно-семантический анализ современных 
фамилий жителей Витебщины представлен в кандидатской диссертации 
Г.К. Семеньковой; характерные черты формирования и развития антропонимной си-
стемы региона в диахронии нашли отражение в работах О.М. Ляшкевич. 

В нашей работе устанавливаются особенности динамики и статистической орга-
низации мужской подсистемы современного именника витеблян как части антропо-
нимного пространства Белорусского Поозерья. 

Материалом для исследования послужили актовые записи о рождении 
г. Витебска во 2-й половине ХХ в. (17 816 единиц), собранные на 6 годовых хронологи-
ческих срезах, охватывающих 1941-44 – 1994 гг. 

Мужской именослов исходного контрольного среза 1941-44 гг. содержит 65 ан-
тропонимных единиц, из них 17, по количеству имяносителей превышающих либо рав-
ных среднему коэффициенту одноимённости (7 единиц; определяется путем деления 
числа новорождённых мальчиков на количество зарегистрированных мужских имён, 
далее обозначается при помощи аббревиатуры СКО), являются частыми (популярны-
ми): Игорь, Георгий, Григорий, Эдуард, Василий / Василь, Иван, Геннадий, Евгений, 
Пётр, Валерий, Михаил, Леонид / Леонит, Анатолий, Виктор, Александр, Николай, 
Владимир. В целом на долю частых приходится 26,15% от общего количества имён, 
тогда как удельный вес редких имён (26 единиц) составляет 40%, а единичных (22) – 
33,84%. Статистическая структура антропонимикона характеризуется следующими па-
раметрами: все популярные имена охватывают 80,70% новорождённых мальчиков, 
первая десятка частых имен – 70,23%, а пятерка – 42,09%. Редкие и единичные имена в 
совокупности обслуживают 19,3% новорождённых. Основной тенденцией в развитии 
мужского антропонимикона на срезе 1941-44 гг. следует считать его стабилизацию, 
проявляющуюся в традиционности используемых антропонимных ресурсов. Бурный 
всплеск патриотических настроений в условиях военного противостояния закономерно 
привёл к минимальной представленности в именослове заимствований: Эдуард (2,46% 
новорождённых), Альберт (0,62%), Гарий (0,21% – 1 носитель). 
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Контрольные срезы 1954 и 1964 гг. знаменуют собой начало и конец хрущёв-
ской «оттепели», обозначившей поворот к десталинизации и либерализации общества. 
Тем не менее, как известно, антропонимикон не является прямым отражением обще-
ственных процессов и нередко с опозданием реагирует на них. Главными тенденциями 
развития мужской подсистемы городского именника в 1954 г. явились концентрация 
(СКО увеличивается более, чем в 3,5 раза, достигая 25 единиц), стабилизация и суже-
ние репертуара (до 62 имён). В качественном отношении популярная часть высокотра-
диционна, содержит в себе только календарные антропонимы и на 13 единиц совпадает 
с популярным фондом 1941-44 гг. (впервые в число частых в 50-е гг. ХХ в. выдвигают-
ся антропонимы Сергей, Юрий, Олег). Заимствования по-прежнему находятся на пери-
ферии именника, незначительно обновляясь за счёт регистрации детей евреев (Айзик, 
Аль, Файвиш) и татар (Ильгизярь). Ранее частотное имя Эдуард (в актовой записи со-
провождается отчеством Альбертович) и редкое Альберт (Рудольфович; 1954 г. – еди-
ничные) избежали полного забвения только благодаря русско-белорусским семьям, в 
которых при наречении отцов также были использованы иноязычные личные имена. 

На срезе 1964 г. каких-либо заметных подвижек в соотношении статистических 
групп личных имён и их частотности не происходит: доля частых именований состав-
ляет 25,75%, редких – 40,90%, а единичных – 33,33%. Своеобразной реакцией муж-
ского именослова на некоторое смягчение политического режима явилось сохранение 
прежнего уровня концентрации (СКО поднялся всего на один пункт до 26 единиц) и 
расширение именного репертуара на 4 единицы. В группу частых входят 17 имён, в со-
вокупности охватывающих 85,50% всех носителей: Сергей, Игорь, Александр, Юрий, 
Владимир, Олег, Андрей, Виктор, Валерий, Вячеслав, Михаил, Николай, Дмитрий, Ген-
надий, Василий, Алексей, Павел. Популярная часть обновляется путем расширения упо-
требительности имён Андрей, Вячеслав, Дмитрий, Алексей, Павел, ранее относившихся 
к антропонимной периферии. 

Группа редких состоит из 27 имён, охватывающих 13,25% новорождённых 
мальчиков, а единичных – из 22-х (1,25% новорождённых). Новые заимствования про-
никают в витебскую антропонимную систему из армянского, греческого, грузинского, 
осетинского, западноевропейских языков, главным образом в тесной зависимости от 
национальности отца, рода профессиональной деятельности родителей (интеллигенция, 
учащаяся молодёжь) либо в связи с существованием в конкретной семье традиции ис-
пользовать в выделительных целях иноязычные личные именования: Саят, Амиран, 
Янис, Зураб, Эдгар, Арвид, Эрнст, Артур, Жан. Из разряда единичных в редкие уве-
ренно выходит имя Эдуард (0,68% новорождённых), четырежды – единственный слу-
чай на всех анализируемых контрольных срезах – зарегистрированное в еврейских се-
мьях. Начиная с 70-х гг., однако, интерес к нему снова угасает, а к 90-м гг. оно исчезает 
из актовых записей. 

Развитие именника 70-х гг. проходит под знаком стабильности. СКО возрастает 
до 36 единиц – самый высокий уровень за всю 2-ю половину ХХ в. Группа частых со-
стоит из 17 личных именований: Сергей, Александр, Андрей, Дмитрий, Алексей, Влади-
мир, Юрий, Олег, Игорь, Виталий, Вячеслав, Руслан, Виктор, Вадим, Валерий, Павел, 
Николай. Все частые имена составляют 28,81% от общего количества имён и обслужи-
вают 86,66% новорождённых мальчиков. Доля редких имён возрастает до 44,06%  
(26 единиц), а единичных сокращается до 27,12% (16 единиц; расхождение с показате-
лями 1964 г. составляет 6,21%).  Сопоставив приведенные цифры с данными преды-
дущего контрольного среза, обнаруживаем, что самые большие изменения претерпева-
ет система единично употребляющихся антропонимов, используемых при наречении 
0,75% мальчиков. Вопреки планомерной фреквентативной убыли, совокупность еди-
ничных именований качественно обновляется на 9 единиц ― прежде всего за счет ак-
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туализации антропонимов пассивного запаса: Рафаил, Зиновий, Борислав, Борис, Миро-
слав, Родион, Ясон, Дурсун, Максим. 

В 1984 г. количество имён (68) на 9 единиц превышает планку 1974 г., а СКО 
(29) опускается на 7 пунктов. В связи с ускорением темпов антропонимного развития 
важным показателем традиционности именослова становится построение официальной 
антропонимной формулы по принципу соименования, выраженное в наречении сына 
именем отца или деда (распространяется на 10,25% новорождённых мальчиков).  

При анализе статистической организации мужской подсистемы антропонимико-
на в первую очередь следует отметить социально обусловленный процесс уменьшения 
удельного веса частых имен, обслуживающих 84,54% новорождённых. В группу ча-
стых на срезе 1984 г. вошли антропонимы Александр, Дмитрий, Сергей, Андрей, Алек-
сей, Евгений, Виталий, Денис, Владимир, Игорь, Максим, Юрий, Павел, Олег, Вадим, 
Николай, Иван, Константин, Антон, Вячеслав, Артём. Популярный антропонимный 
репертуар изменился приблизительно на одну треть, демонстрируя виток интереса 
имядателей к редким (Антон, Денис, Иван, Константин) либо единичным (Максим) 
именам антропонимной периферии 70-х гг.  

Амплитуда колебания продуктивности единичных именований (они зафиксиро-
ваны в 0,71% записей о рождении) сводится к 0,04%. Нетипичные для регионального 
именника заимствования Эмил, Марсель, Жан Мишэль, Улан, появившиеся в семьях 
представителей неславянских народов, где хотя бы один из родителей являлся студен-
том Витебского медицинского института, обязаны своей актуализацией формированию 
международных образовательных контактов. 

В 1994 г. предельно развиваются все тенденции 80-х гг. Невзирая на неблаго-
приятную демографическую ситуацию, СКО опускается на 15 пунктов (до 14 единиц), 
а количество имён (77) достигает рекордной для      2-й половины ХХ в. отметки. К ча-
стым на срезе 1994 г. относятся 26 мужских имён, применяемых для наречения 84,91% 
мальчиков: Александр, Дмитрий / Димитрий, Андрей, Евгений, Сергей, Алексей, Влади-
слав, Артём / Артемий, Павел, Антон, Игорь, Никита, Максим, Денис, Илья, Виталий, 
Кирилл, Роман, Михаил, Станислав, Юрий, Вадим, Владимир, Олег, Иван, Виктор. 
Список популярных имён 1994 г. по отношению к списку 1941-44 гг., взятому в каче-
стве исходного, более разнообразен с точки зрения этимологической семантики. В 90-
е гг. зарегистрировано единственное в мужском антропонимиконе искусственное имя – 
Граф (семья цыган). Немаловажную роль в функционировании личной онимии конца 
ХХ в. играет брэндинг, вызывающий интерес ономатета к экзогенным и редчайшим ка-
лендарным именам, рост антропонимной периферии: фактический материал демон-
стрирует увеличение удельного веса единичных имён (от 20,58% в 1984 г. до 31,16% в 
1994 г.) и числа обслуживаемых ими новорождённых (1974 г.– 0,75%, 1984 г. – 0,71%, 
1994 г. – 2,14%). 

Подводя итоги анализу динамики мужского именослова витеблян во 2-й поло-
вине ХХ века, отметим, что в совокупности он включает в себя 147 антропонимных 
единиц, из которых 28 являются устойчивыми: Александр, Алексей, Анатолий, Андрей, 
Вадим, Валентин, Валерий, Василий, Виктор, Виталий, Владимир, Вячеслав, Геннадий, 
Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Иван, Игорь, Константин, Леонид, Михаил, Ни-
колай, Павел, Сергей, Станислав, Фёдор, Юрий. Все они, за исключением имени Ста-
нислав, имеют соответствия в православном церковном календаре. 
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Т.П. Слесарева (Витебск)  
 
ОНОМАСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ПОЭЗИИ ЛЕПЕЛЬЩИНЫ  

(количественная характеристика) 
 
Любое наименование, любое имя собственное – это слово. И как слово оно вхо-

дит в систему языка, образуется по законам языка, по определенным правилам реализу-
ется в речи. Оно живет в разных формах речевой деятельности человека. Одной из та-
ких форм, одной из живых и мощных речевых стихий, поддерживающих жизнь имен и 
названий или же дающих им жизнь, являются произведения художественной литерату-
ры. Художественный текст – это уникальная лингвопоэтическая структура, с помощью 
которой человек стремится дать свою концепцию реального мира, свой опыт мыслей, 
сопровождающихся конкретными представлениями. 

Имена и названия являются неотъемлемым элементом художественного произ-
ведения, слагаемым стиля писателя, одним из средств, создающих художественный об-
раз. Онимы способны передавать национальный колорит, отражать историческую эпо-
ху, к которой относится действие произведения. 

Писатели не могут в своей работе обойтись без использования имен собствен-
ных, причем практически всех разновидностей: от имен и фамилий людей до географи-
ческих названий, от наименований планет до кличек животных. У каждого большого 
художника создается и живет в текстах свой уникальный ономастический мир, выра-
жающий художественные идеи писателя. Художественный текст строится на онома-
стической оси, которая ориентирует читателя в текстовом пространстве. Поэтому изу-
чение мастерства поэта невозможно без анализа языковых средств создания поэтиче-
ского текста. Функционирование в художественных текстах поэтических антропони-
мов, топонимов, зоонимов и других онимов, которые сами могут в отдельности быть 
самостоятельным объектом изучения, дают основания объединять их в самостоятель-
ные ономастические поля.  

Под ономастическим пространством понимается сумма собственных имен, ко-
торые употребляются в языке данного народа для наименования реальных, гипотетиче-
ских и фантастических объектов. Соответственно ономастическим пространством ху-
дожественного произведения следует считать совокупность всех поэтонимов, которые 
встречаются в художественном произведении. 

Наши наблюдения построены на материале поэзии Лепельщины, с  которой тес-
но связана творческая деятельность народного поэта Белоруссии Петруся Бровки: 
здесь он учился, работал учителем. Лепельщина – родина поэта Анатолия Вертинско-
го. В Лепельском педучилище училась Евдокия Лось. 

Всего нами проанализировано 1285 стихотворений П. Бровки, 1068 – Е. Лось и 
285 – А. Вертинского. Из данных произведений путем сплошной выборки было выпи-
сано соответственно 2127, 922 и 541 имя собственное. 

Исследуемый материал позволил выявить самые разнообразные тематические 
разряды онимов: антропонимы (собственные имена, относящиеся к людям), гидронимы 
(собственные имена водных объектов), топонимы (названия населенных пунктов), оро-
нимы (имена гор, хребтов, пиков, ущелий и других элементов рельефа местности), ур-
банонимы (названия внутригородских объектов), астронимы (имена отдельных небес-
ных тел), зоонимы (клички животных), хрононимы (собственные имена отрезков вре-
мени), теонимы (имена богов и мифических лиц), агионимы (имена святых), эргонимы 
(собственные имена деловых объединений людей), идеонимы (названия произведений 
литературы и искусства), товарные знаки (марки автомобилей, названия кораблей), 
сортовые и фирменные названия.  
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Как свидетельствуют цифры, самыми употребляемыми из онимов в стихотворе-
ниях явились антропонимы. Подобная антропоцентричность является важнейшей отли-
чительной чертой ономастического пространства художественного произведения.  
У П. Бровки их 610 (28,6%), у А. Вертинского – 337 (62,2%), у Е. Лось – 328 (35,5%). 

Типы антропонимов весьма многообразны. Неоднородность их состава объясня-
ется тем, что, постоянно возникая вновь во всех случаях, где необходимо дать название 
субъекту, они не выпадают из языка вместе с исчезновением из реального мира тех, ко-
го они обозначают. Поэтому в любом языке и в любую эпоху представлены как имена 
современников, так и имена давно живших людей и вымышленных персонажей. Так, в 
стихотворениях Бровки 21 раз упоминается имя Янки Купалы и 17 раз – Якуба Коласа, 
поскольку именно их лирика и вдохновляла поэта. Еще в раннем школьном возрасте 
Бровка познакомился с песнями Шевченко. Как дань высокого уважения к Тарасу Гри-
горьевичу, влюбленности в его творчество воспринимаются стихи Бровки, посвящен-
ные Кобзарю. Фамилия Шевченко нами зафиксирована 4 раза, а имя Тарас – 5 раз. Все-
го в стихотворениях П. Бровки мы встретили 182 словоупотребления фамилий писате-
лей и поэтов, самыми употребляемыми среди которых, кроме уже упомянутых, оказа-
лись Райнис (10), Пушкин (8), Маяковский (7), Джон Рид (5). Кроме этого, из анализи-
руемых произведений нами выписано 417 фамилий и имен других людей: Щорс (8), 
Калиновский (8), Чапаев (6), Донукалов (2) – участник обороны Лепеля, один из органи-
заторов и руководителей партизанского движения Витебской области; Лобонок – Герой 
Советского Союза, первый секретарь Лепельского подпольного РК КПБ; Вера Хоружая 
(18), Ленин (55 раз). И только 8 словоупотреблений приходится на долю литературных 
героев. Среди них – Илья Муромец, Обломов, Данко, Тарас Бульба и др. 

Из 183 фамилий, выписанных из анализируемых стихотворений А. Вертинско-
го, самыми употребляемыми оказались Лось (14), Купала (14), Пиаф (11), Колас (9), 
Быков (9), Ленин (7), Толстой (5). По 1 разу встретились фамилии таких писателей и 
поэтов, как Богушевич, Дюма, Кулешов, Ахматова, Цветаева и др. А среди фамилий, не 
принадлежащих литературному миру, ― Верди, Гостелло, Матросов, Наполеон, Пьеха, 
Архимед. Рядом с ними – имена литературных героев: Отелло, Соломея, Талаш. 

В стихотворениях Е. Лось чаще других звучат фамилии Ленин (15), Купала (14), 
Пушкин (5), Короленко (4). А среди имен литературных персонажей встретились Ромео 
и Джульетта, Дон-Кихот. 

Близки к антропонимам по своему значению теонимы и агионимы. У П. Бровки 
их соответственно 6 и 5 (0,2% от общего количества выписанных онимов), у А. Вертин-
ского – 16, а у Е. Лось – 4 (агионимов у двух последних авторов не зафиксировано). 

Второе место по частоте словоупотреблений в стихотворениях трех авторов 
принадлежит названиям городов и деревень, то есть топонимам.  У П. Бровки их 487 
(22,8%), у Е. Лось – 240 (26%), а у А. Вертинского – 77(14,2%).  

Если разложить карту мира и отметить флажками те места, о которых писал 
П.Бровка, флажков было бы очень много: Смоленск (7 словоупотреблений), Тбилиси 
(4), Ялта (4), Баку (3), Вильнюс (3), Рига (3), Прага (3), Бухарест (3), Москва (68), Пе-
тербург/Ленинград (26), Киев (15), Берлин (14), Варшава (8) и, конечно же, вся Бело-
руссия: Минск (70), Брест (11), Полоцк (9), Орша (8), Лепель (8), Ушачи (4), Большие 
Дольцы (3). И это не просто случайные названия. Везде поэт побывал: то как автор сти-
хотворений, то в качестве дипломата. Посещение братских республик, самых отдален-
ных уголков Родины вызывало у поэта интерес к жизни каждого народа. Он посвятил 
многие стихотворные строки не только родной  Беларуси (139 словоупотреблений), но 
и Украине (31), России (10), Литве (7), Грузии (6). Отдельную книгу составили стихи, 
написанные под впечатлением поездки в США (поэт был членом белорусской делега-
ции на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1959 году). Слово Америка в стихотворе-
ниях П. Бровки встретилось 11 раз. 
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Патриотизм как одно из основных проявлений народности поэзии    Е. Лось 
имеет глубоко внутренний, интимный характер. Разговор о родном крае вытекает из 
глубины души, приобретая индивидуальность и задушевность. Любовь поэтессы не-
громкая, немного стыдливая. Свою «малую Родину» она упоминает около 25 раз: Уша-
чи (12 словоупотреблений), Старина (6), Лепель (5), Дольцы (2). А А. Вертинский – и 
того реже: слово Лепель встретилось в его стихотворениях только 2 раза. Самыми ча-
стыми топонимоупотреблениями у Е. Лось оказались Москва (22), Минск (13), а у  
А. Вертинского – Рим (4), Гомель (4), Париж (3), София (3) и Хатынь (9). Из названий 
стран и республик у Е. Лось лидирует Беларусь (22 словоупотребления), Украина (8), 
Америка (3), у Вертинского – Болгария (6), Беларусь, Америка. Франция, Германия  
(2 словоупотребления). Старший брат Е. Лось Сергей Яковлевич (антропоним Сергей 
зафиксирован 2 раза и Сергейка – тоже 2 раза) погиб на фронте под Киевом, в Фостове. 
Данные топонимы встретились в стихотворениях соответственно 7 и 1 раз. 

Много на Беларуси красивых мест… Их  можно найти среди таинственных ле-
сов Полесья (данный топоним встретился у П. Бровки 26 раз, у Е. Лось – 2 раза,  
у А. Вертинского он не зафиксирован) – над Березой (в стихотворениях П. Бровки этот 
гидроним зафиксирован 17 раз, в стихотворениях Е. Лось – 1 раз) и Припятью (у Бров-
ки – 6 словоупотреблений данного гидронима), над Бугом (8, 4 и 1 словоупотребление 
соответственно) и Неманом (соответственно 24, 3 и 5 словоупотреблений), над Сожем 
(13,2 и 23) и Днепром (31 и 3). Отмечаем, что у всех авторов по количеству словоупо-
треблений гидронимы занимают 3 место (у Бровки их 12,5% (267), у Е. Лось – 9,1% (84) 
и у А. Вертинского – 7% (38).  

Но наряду с известными, нанесенными на географические карты реками поэты 
упоминают и такие, которые милы только им. Так, сердце   П. Бровки навсегда очаро-
вали места вокруг Ушач. Через всю жизнь пронес поэт милый образ Ушаччины (дан-
ный топоним нами зафиксирован 7 раз). Она была для поэта как увеличительное стек-
ло, через которое виделась вся Родина. А через родную деревню П. Бровки, через Пу-
тилковичи (топоним встретился 1 раз), узкой извилистой лентой течет речушка Уласно, 
тут она еще не речка, а прозрачная криничка. Потом, через много километров, она пре-
вратится в реку Ушачу (данный гидроним зафиксирован 5 раз) и где-то вблизи Полоцка 
впадает в Двину (19 словоупотреблений). Эти места дороги сердцу и Е. Лось: в ее сти-
хотворениях гидронимы Ушача и Двина зафиксированы соответственно 3 и 6 раз. К 
сожалению, в стихотворениях А. Вертинского ни разу не упомянуты гидронимы Ле-
пельщины.  

Как свидетельствуют цифры, 5 место среди выписанных онимов у всех авторов 
занимают урбанонимы: 109 словоупотреблений (5,1%) у П. Бровки, 30 (3,2%) –  
у Е. Лось и 16 (2,9%) – у А. Вертинского. Но только у Бровки они имеют хоть какое-то 
отношение к белорусским городам: музей Великой Отечественной войны (3), Академия 
наук (1), дом съезда РСДРП (1). У Е. Лось это преимущественно названия внутримос-
ковских объектов: Кремль, Кремлевская стена, Красная площадь, Мавзолей, Красная 
Пресня, Тверской бульвар. А в стихотворениях А. Вертинского мы встречаем такие ур-
банонимы, как Белый дом, Бродвей, Лексингтон-авеню. 

Будучи периферийными единицами ономастического поля, хрононимы, астро-
нимы не имеют высокой частотности и представлены в основном онимами, повторяю-
щимися у всех авторов: Венера, Земля, День Победы, Октябрь, Новый год, Купалье.  

Зоонимы отражают нечто личное: у Е. Лось 1 раз зафиксирована кличка кошки 
Адэля, а у П. Бровки 2 раза встретился бык Мышасты и 6 раз ― носорог Какарэка.  
В стихотворениях Вертинского зоонимы отсутствуют. 

Среди идеонимов распространенными оказались журналы «Огонек» и «Мала-
досць», газета «Правда». Из произведений П. Бровка упоминает «Лявонiху» (4), 
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«Паўлінку», «Хлопчыка-летчыка», «Интернационал», Е. Лось – «Зорку Венеру», «Ка-
тюшу», «Интернационал»,  А. Вертинский – роман В. Набокова «Машенька» и пьесу 
Тренева «Любовь Яровая». 

Упомянутые авторами товарные знаки (в частности, марки машин) и сортовые и 
фирменные названия несут на себе «отпечаток времени». Если в стихотворениях  
П. Бровки и Е. Лось встречаются «Победа», «Москвич», МАЗ, трактор «Беларусь», кар-
тошка «Богиня», то у А. Вертинского – «Бьюик», «Линкольн», «Форд», «Крайслер», 
«Вольво», «Фольксваген», «Дансун», крем «Ревлон Компани» и эргоним «Камэй».  

На фоне многочисленных собственных имен, которые встречаются в поэзии 
Бровки, Лось и Вертинского, бросается в глаза довольно частое употребление слов Ро-
дина и Отчизна. Так, у П. Бровки это 48 (2,25%) и 18 (0,8%) словоупотреблений,  
у Е. Лось – 11 (1,19%) и 3 (0,3%), а у А. Вертинского – 6 (1,1%) и 1 (0,18%) словоупо-
требление соответственно. Эти слова не могут пониматься строго однозначно, как сло-
ва для обозначения определенной территории и государства. Энциклопедическая зна-
чимость этих собственных имен столь велика, что раскрытие и толкование их значений 
потребует тщательного анализа целого ряда стихотворений. 

Таким образом, изучение поэтической ономастики занимает особое место в 
лингвистическом анализе художественных произведений. Ономастическая лексика вы-
ступает у каждого большого писателя как особенно заметное, стилистически и семан-
тически маркированное экспрессивное средство, яркая примета стиля. Полное пред-
ставление ономастического пространства возможно осуществить через лексикографи-
ческое описание поэтонимов одного, нескольких или всех художественных произведе-
ний писателя или группы писателей. 

 
Н.А. Снігірова (Мінск) 

 
З СІСТЭМНЫХ ІНАВАЦЫЙ БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКАЙ КАНТАКТНАЙ ЗОНЫ 

 
Пад уплывам семантычных, гісторыка-культурных і арэальных фактараў у бела-

руска-польскай кантактнай зоне ўтвараюцца найменні, якія маюць незаканамерны ха-
рактар. Даволі часта арэалы падобных ці тоесных семантычных з’яў “у розных мовах 
прымыкаюць з двух бакоў да моўнай мяжы і трэба вызначыць паходжанне гэтых з’яў у 
кожнай з моў” [16, с. 205]. У выпадку, калі народная назва пераўтвараецца ў сістэмную 
інавацыю, якая “ахапіла разнамоўныя тэрыторыі, арэальная лінгвістыка мае ў сваім ар-
сенале прыёмы, якія дазваляюць вызначыць, адкуль распаўсюджваецца на пэўнай 
тэрыторыі гэтая інавацыя, г. зн. вызначыць цэнтр і кірунак яе ірадыяцыі” [16, с. 206]. 
Вядома, што “пра сістэмную інавацыю можна гаварыць толькі ў тым выпадку, калі но-
вае значэнне вядомай лексемы становіцца адзіным асноўным значэннем гэтай лексемы 
на нейкай тэрыторыі; г. зн. фарміруецца інавацыйная зона, супрацьпастаўленая зоне 
архаікі і дыфузнай зоне, дзе з’явы архаічныя і інавацыйныя суіснуюць на пэўнай тэры-
торыі. Фактычна гутарка ідзе аб тэрытарыяльных амонімах, у ролі якіх выступаюць 
лексемы са старым і новым значэннем” [16, с. 202]. Згодна з меркаваннем Г.А. Цыхуна, 
кантакт паміж моўнымі сістэмамі можа быць толькі стымулам змен, вынікам якіх бы-
вае з’ява, не вельмі падобная да той, што стымулявала яе з’яўленне [16, с. 205].  

Цікавым  прыкладам сістэмнай  інавацыі,  якая  ўзнікла  ў  выніку змен, прасты-
муляваных беларуска-польскімі моўнымі кантактамі, з’яўляюцца рэдуплікатыўныя вы-
клічнікі cygo, tygo // cygo-tygo, што выкарыстоўваюцца ў якасці падзыўных слоў для гу-
сей на значнай частцы паўночна-ўсходняй Польшчы. Паводле лінгвагеаграфічных 
дадзеных, распаўсюджанне ізасемы cygo, tygo // cygo-tygo аформлена ў астраўны 
суцэльны, дастаткова вялікі арэал [11, с. 76].  Фанетычныя  разнавіднасці  названых  
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выклічнікаў прыведзены ў слоўніку Я. Карловіча: “Cyga cyga! – падзыванне гусей”, 
“cygu cygu!”, “cygo cygo!” [23, 6, с. 264].  

На беларускай тэрыторыі таксама зафіксаваны выпадкі ўжывання блізкіх па гу-
чанні да cygo лексем, што выкарыстоўваюцца для падзывання гусей. Прасторавае раз-
меркаванне такіх слоў падрабязна адлюстравана ў матэрыялах ЛГ: на к.13 прадстаўлена 
ізаглоса паўночна-ўсходняга напрамку цэга-цэга (гродзенска-баранавіцка-лунінецкі пу-
чок), што прымыкае да Літвы і прасочваецца па лініі Гродна – Ліда – р. Нёман (на 
поўначы), Карэлічы – Клецк (на ўсходзе), р. Лань – Лунінец – Столін (на поўдні). На 
к.56 ізаглоса цэга-цэга ўваходзіць у пастаўска-глыбоцка-верхнядзвінскі пучок [10, с.13, 
56]. Паводле ДАБМ, цэга-цэга сустракаецца спарадычна па ўсёй Беларусі, але не часта 
[5, с. 307].  

Паколькі выклічнікі ўяўляюць сабой фанетычную адаптацыю матэрыяльнага гу-
ка, пры раскрыцці іх паходжання мэтазгодна разглядаць амонімы, фанетычна блізкія 
словы і асацыяцыі. А. Банькоўскі тлумачыць cyga як ‘род забаўкі, якая хутка круціцца 
наўкола з бразганнем’: магчыма, дыял. мазавецкае замест czyga, параўн. асабовыя наз-
вы Czyga 1338 г. (у Варшаве), Czyguszka 1444 г. (у Кракаве); паходжанне няяснае, 
сумніўна асацыіруецца з венг. csiga ‘смоўж’ (адсюль таксама ‘спіраль’ i ‘варыянт за-
баўкі спіральнай формы’) [22, 1, с. 207]. Назоўнік cyga ‘калодзежны жораў’, ‘ліфт’, ‘ба-
ба для ўбівання маставых палей’, ‘ваўчок, дзіцячая цацка’ і дзеяслоў cygaж ‘цягнуць’ 
змешчаны ў слоўніку Я. Карловіча [23, 6, с. 264].  

У беларускіх гаворках шырока вядомы дзеясловы цыгаць са значэннямі ‘піш-
чаць (пра кураня)’ [21, с. 305], [20, с. 217], ‘пішчаць (жалобна)’ [3, с. 259], ‘громка, ад-
рывіста пішчаць’ [1, с. 339], ‘ціўкаць жалобна, працягла’ [7, с. 146]; ціўкаць, цыўкаць, 
цэўкаць, цыркаць (пра птушак, куранят) [7, с. 146], цыўкаць ‘пішчаць, выдаваць гукі 
цыў-цыў’ (пра птушак) [13, с. 281], цыўкаць ‘маргаць’ [20, с. 217], цэгаць ‘жартоўнае 
хадзіць, рухацца’ [12, с. 112], цыгнуць ‘скочыць, залезці’ [15, с. 540], ‘скокнуць’  
[6, с. 250], цыг ‘пра ціўканне’ [19, с. 189], гагатаць, гегатаць (пра гусей) [18, с. 47]; 
назоўнік цыгі ‘кароткія штаны’ [4, с. 974]; прыметнікі цыбаты ‘высокі і тонкі’  
[8, с. 148], ‘з доўгімі нагамі’ [2, с. 47], цыгаты ‘танканогі’, цыгкі ‘няўстойлівы, гнуткі’, 
цыглясты ‘даўганогі’ [15, с. 540]; выклічнік гы-ля-гы-ля-гы-ля, які ўжываецца, калі 
адганяюць гусей [18, с. 47], і інш.  

Працытаваныя прыклады сведчаць, што выклічнікі cygo, tygo // cygo-tygo вы-
яўляюць асацыятыўную сувязь, па-першае, з уласцівасцю гусей выдаваць гукі – гагатаць, 
цыгаць, шумець, па-другое, з такімі характэрнымі знешнімі прыкметамі гусей, як 
няўстойлівая (постаць), выцягнутая, гнуткая (шыя), кароткія (лапы). Найбольш верагод-
на, што інавацыя сфарміравалася ў выніку кантамінацыі каранёвых марфем цыг- і га- з гу-
капераймання птушынай «мовы». Гіпотэза аб тым, што мясцовыя жыхары, каб паклікаць 
гусей, жартоўна імітавалі як выклічнік перанятыя гукі з іх «мовы», падаецца праўдападоб-
най. Новаўтварэнне можна аднесці да разраду імператыўных [14, с. 271 – 274]. Менш вера-
годна, што паходжанне cygo, tygo // cygo-tygo звязана з дзеяннем *cipatъ (параўн. руск. цы-
почки, цыпки, славен. сipati ‘цяжка ісці’). У такім выпадку ў дээтымалагізаваным слове 
адбылося азванчэнне і замена інтэрвакальнага зычнага [2, с. 47].  

Асобнага разгляду патрабуе пытанне парнасці (рэдуплікатыўнасці) лексем cygo, 
tygo // cygo-tygo, падобныя да якіх па сваёй структуры словазлучэнні аднесены  
Г.А. Цыхуном да т. зв. рыфмовак, ці парных слоў, тыпу зборыкі-цымборыкі, шахер-
махер, танцы-шманцы, хухры-мухры, фіглі-міглі, штучкі-дручкі, вядомых многім сла-
вянскім мовам [17, с. 45]. У такіх рыфмоўках часта першы элемент «высмейваецца» 
шляхам яго дэфармацыі ў другім элеменце. У аснове шмат якіх рыфмовак ляжаць т. зв. 
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здвоеныя формы інтэр’екцыйнага характару, ці, ва ўсякім выпадку, яны былi першас-
най мадэллю для ўтварэння парных слоў. Даследчык падкрэслівае, што яны ўласцівы 
гутарковаму стылю мовы i характарызуюцца “дозай пеяратыўнасці i насмешкі” [17, с. 
45 – 46]. Размоўныя словы-біномы з рыфмаванымі часткамі заснаваны на семантычным 
нераўнапраўі кампанентаў [9, с. 207]. Выклічнікі cygo, tygo // cygo-tygo пабудаваны па 
такой жа мадэлі, паколькі абодва словы аказваюцца блізкімі, але не раўназначнымі па 
семантыцы i ўтвараюць сінанімічную пару, у якой другое слова дапасоўваецца па фор-
ме да першага, a ўсё спалучэнне набывае экспрэсіўны характар, што відаць з кантэксту. 
Акрамя таго, другая састаўная частка рэдупліката – tygo, – відавочна, утвораная ў вы-
ніку чаргавання ў першым кампаненце cygo пачатковага зычнага, – таксама матывавана 
семантычнай прыкметай апелятыва, ад якога ўзнікла інавацыя. Паблажліва-жартоўная 
эмацыянальная афарбоўка закладзена ў абодвух кампанентах выклічніка. Такім чынам, 
у якасці словаўтваральнага значэння рэдуплікатыўнай структуры cygo, tygo // cygo-tygo 
функцыянуе ўтрыраваная эмацыянальная ацэнка дэнатата, звязаная з намерам не-
пасрэдна імітаваць птушыныя гукі. 

Інавацыя cygo, tygo // cygo-tygo набыла рысы сістэмнасці, бо новае значэнне ра-
ней вядомай лексемы cyg-a стала адзіным асноўным значэннем гэтай лексемы на тэры-
торыі паўночна-ўсходняй Польшчы. Стымул для нараджэння і ірадыяцыі ізасемы cygo, 
tygo // cygo-tygo зафіксаваны ў зоне пашырэння беларускіх гаворак, у якіх прысутнічае 
значная колькасць аднакарэнных слоў, што выяўляюць семантычную сувязь з польскім 
арэальным новаўтварэннем. 

 
 

Прынятыя скарачэнні 
венг. – венгерскае  
ДАБМ – Дыялекталагічны атлас беларускай мовы 
дыял. – дыялектнае  
ЛГ – Лінгвістычная геаграфія і групоўка беларускіх гаворак 
руск. – рускае 
славен. – славенскае 
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С.I . Солахава (Мазыр)   
 

ПРЫМЕТНІКІ З СУФІКСАМ -СК- У МОВЕ ЗАМОЎ ГОМЕЛЬШЧЫНЫ 
 

Замова  – самая ўстойлівая маўленчая формула. Тут усё павінна было працаваць на 
сугестыўнае ўздзеянне ці то на чалавека, ці то на тыя сілы, якія чалавек павінен быў утайма-
ваць. Таму ў замоўных тэкстах няма і не можа быць нічога выпадковага. Кожная славесная 
канструкцыя выверана, кожны вобраз значымы [3, с. 348]. Асаблівая роля ў тэкстах замоў 
належыць прыметнікам. Праз іх выкарыстанне дасягаецца значнасць слоў і вобразаў. 

Мы прааналізавалі замовы, сабраныя на Гомельшчыне [2] і выявілі, што 
шматлікую групу ў іх складаюць адносныя прыметнікі, утвораныя пры дапамозе суфік-
са -ск- ад асноў назоўнікаў. Іх колькасць складае больш за 50 адзінак. 

Ад асноў асабовых агульных назоўнікаў утвораны прыметнікі бабскі, дзецкі, 
жыдоўскі (жыдовскі), жэнскі (женский), матерински, мужчынскі (мужчінскі, муж-
ской), мяшчанскі, паноўскі, панскі, парабоцкі, папоўскі, солдацкі, старческий, хлапоцкі, 
царскі, цыганскі і інш. Яны маюць агульнае значэнне ‘які належыць, уласцівы таму, мае 
адносіны да таго, што названа ўтваральным словам’: Памажыце, Госпадзі, мне, рабе 
божай Ганне, волас выгаварваць дзянны, палудзянны, начны, палуначны, валасень 
прыстрэчны, прыгаворны, падымны, падзіўны, пасмешны, жаноцкі, парабоцкі, хла-
поцкі, дзявоцкі, мяшчанскі, цыганскі, маскоўскі, папоўскі, мужчынскі, бабскі…[2, с. 
115]; Все зоры-зарніцы, все божыя памочніцы, прыступіце, помогіце мне дзецкую ба-
лезнь у (імя) уговарац [2, с. 200]; Е ў (імя) прыстрэчныя ўрокі, прыстрэчныя, абалонеч-
ныя, жыдоўскія, папоўскія…[2, с. 129]; Заря-зарница, красная девица, всему свету по-
мочница, помоги мне уговаривать урок-приговор подумный, потешный, поспешный, 
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посланный, женский, мужской, старческий, хлопечий [2, с. 174]; Ради Пречистой 
твоей Матери, Господи Иисусе Христе, ты был на кресте, муки терпел, на материн-
ские муки глядел [2, с. 179]; Гавару, угаварываю прыстрэк мужчінскі, жаночі, рабочі, 
панскі, цыганскі, жыдовскі, солдацкі і всякі [2, с. 72]; Самі царскія дзверы раства-
раюцца…[2, с. 165]. Словаўтваральны тып складае 21 адзінка. Яго прадуктыўнасць за-
хоўваецца і сёння [1, с. 307].  

У гэту групу ўваходзіць прыметнік, утвораны ад назоўніка, які абазначае сукуп-
насць, – людскі: Ступаю на парог, на людское сэрца [2, с. 122]. 

Вытворнае слова нябескі матывавана неадушаўлёным назоўнікам: Кіеўскія, 
пячэрскія, усе сілы нябескія, прыступіце, памажыце (імя) зляку гавараці…[2, с. 24].  
Гэта старажытнае ўтварэнне. У старабеларускай мове форма небеский выкарыстоўвала-
ся рэдка, яна была заменена формай небесный. 

Суфікс -ск- адзначаецца ў прыметніках, утвораных ад назоўнікаў са значэннем наз-
вы жыхароў, краін, народаў і плямён: ангельскі, балгарскі, сібірскі. Гэты тып складаюць  
3 адзінакі: На тым камені-лацені ляжала ангельская кніга…[2, с. 94]; Выгавараю жэнскія, 
мужэнскія, каціныя, дзяціныя, каравячыя, жарабячыя, цыганскія, балгарскія [2, с. 208];  
На алінай гары, на сібірскай зямлі стаіць цэркаў на 12 галоў…[2, с. 202].  

Адзначаюцца прыметнікі, утвораныя ад асноў геаграфічных назваў. Яны выра-
жаюць прымету паводле адносін да месца, абазначанага ўтваральным словам: арданскі, 
афонский, ерусалімскі, кіеўскі, маскоўскі, мянскі, печорскі, пінскі, сіянскі, святлінскі. 
Вы бярыце яе ды нясіце ж яе на гару Сіянскую, на ваду арданскую…[2, с. 57]; На горах 
Афонских стаить дуб макрецкой…[2, с. 150]; Первым разам, божым часам Госпаду 
Богу памалюся, Прачыстай Божай Мацеры прыкланюся, усім божым угоднікам і пры-
падобнікам кіеўскім, печорскім, ерусалімскім [2, с. 123]; Памажыце, Госпадзі, мне, 
рабе божай Ганне, волас выгаварваць дзянны, палудзянны, начны, палуначны, валасень 
…мяшчанскі, цыганскі, маскоўскі…[2, с. 115]; Ідзіця на Мянскую гару, угаварывайце 
балезні…[2, с. 208]; Ідзі ў ніцыя лозы, у цёмныя лясы, у пінскія балоты [2, с. 82]; На 
Святлінскай гары, у Святлінскай зямлі расходзяцца…[2, с. 163]. Сярод гэтай групы 
слоў назіраюцца фанетычныя варыянты, якія адлюстроўваюць моўныя асаблівасці 
пэўнага рэгіёну. Тып складаюць 9 адзінак. 

Прыметнікі, утвораныя ад назоўнікаў са значэннем назвы жывёл, прадстаўлены 
двума словамі – кароўскі, коньскі:  Ці табе з улёку, ці табе з уроку, ці табе з ядзення, ці 
табе з курэння. Курачае, сабачае, коньскае, кароўскае, авечае… [2, с. 206]. 

У нязначнай колькасці ў мове замоў Гомельшчыны выкарыстоўваюцца прымет-
нікі, утвораныя ад назоўнікаў са значэннем канкрэтных прадметаў і розных паняццяў, 
якія выражаюць прымету па адносінах да прасторы, міфічных істот, названых утва-
ральным словам, – марскі, адскі, бесовской: Ва імя Атца і Сына і Святага Духа, цара 
зямнога, цара марскога…[2, с. 86]; Пасылаю адскага князя, выведзі із сей рабіцы (імя) 
свайго нячыстага духа…[2, с. 165]; – Как в церкви-матушке воск со свечи льётся, так 
душа раба (имя) бесовскому злу не даётся [2, с. 178]. 

Утваральнымі выступаюць назоўнікі невытворныя: апостал – апостальскі, архангел – 
архангельскі, мора – марскі, пан – панскі, цар – царскі і інш.: На моры, на акіяне, на востраве 
на Буяне стаіць апостальская царква…[2, с. 80]; Едзін архангельскі ключ и ва векі вякоў. [2, с. 
69]; Там паўзе рак марскі…[2, с. 186]; Гавару, угаварываю прыстрэк мужчінскі, жаночі, ра-
бочі, панскі, цыганскі, жыдовскі, солдацкі і всякі [2, с. 72]; Прышла змея Плітар, хоча жалез-
ны тын паламаць, залаты з цэрквы хрэст зняць, царскія варота адчыніць…[2, с. 206]. Такіх 
утварэнняў у мове замоў налічваецца каля 30 адзінак. 

У асобных выпадках суфікс -ск-, захоўваючы ўласцівае яму значэнне, ускладня-
ецца і выступае ў наступных варыянтах: -оўск- (-аўск-), арфаграфічны варыянт -овск-,  -
інск- (-ынск-). 
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Фармант -оўск- (-аўск-), арфаграфічны варыянт -овск- выступае пасля зычных 
(акрамя г, к, х) у прыметніках, утвораных ад агульных назоўнікаў, а таксама ў асабовых 
назоўнікаў мужчынскага роду – замараўскі, бесовскі, жыдоўскі, атцоўскі, паноўскі, 
папоўскі: – Месяц сіняўскі, замараўскі, ты за морамі бываў? …[2, с. 63]; – Как в церк-
ви-матушке воск со свечи льётся, так душа раба (имя) бесовскому злу не даётся  
[2, с. 178]; Есць урок дзявоцкі, мужскі, парабоцкі, вдовін, сіроцкі, мацярынскі, ат-
цоўскі, папоўскі, жыдоўскі [2, с. 36]; …яно не баіцца ні падуманага, ні пагаданага, ні 
мужчынскага, ні хлапечага, ні жаночага, ні парабочага, ні панскага, ні цыганскага, ні 
паноўскага [2, с. 159]. Словаўтваральны тып складаюць 6 адзінак. 

Фармант -інск- (-ынск-) выкарыстоўваецца ў адносным прыметніку, утвораным 
ад агульнага асабовага назоўніка жаночага роду – мацярынскі (матерински): Ради Пре-
чистой твоей Матери, Господи Иисусе Христе, ты был на кресте, муки терпел, на 
материнские муки глядел [2, с. 179]; Іспуг атцоўскі, мацярынскі…аткаці ад раба 
божыя (імя)…[2, с. 35]. 

Утварэнне прыметнікаў ад назоўнікаў з асновай на к, т, ц суправаджаецца 
з’яўленнем спалучэння цк на месцы кск, тск, цск – мужык – мужыцкі, жонка – жа-
ноцкі, парабак – парабоцкі, солдат – солдацкі, хлопец – хлапецкі, дзіця – дзецкі: 
Кіеўскія, пячэрскія, усе сілы нябескія, прыступіце, памажыце (імя) зляку гавараці… 
мужыцкага, жаноцкага, кацячага…[2, с. 24]; – Іду к (імя) урок сымаць сустрэшны, 
пасмешны, падзіўны, падумны, жаноцкі, парабоцкі…[2, с. 30]; Гавару, угаварываю 
прыстрэк мужчінскі, жаночі, рабочі, панскі, цыганскі, жыдовскі, солдацкі і всякі  
[2, с. 72]; Ішоў Бог цераз калінавы мост, нёс урок мужчынскі, бабскі, удові, хла-
пецкі…[2, с. 167]; Все зоры-зарніцы, все божыя памочніцы, прыступіце, помогіце мне 
дзецкую балезнь у (імя) уговарац [2, с. 200]. Такія змены назіраюцца ў 10 словах. 

У адзінкавым выпадку нулявы галосны асновы ўтваральнага слова чаргуецца з 
галосным о: Масква – маскоўскі. У поле на волю, у поле на дзве волі выгаворваю ляк 
…жыдоўскі, маскоўскі, кароўскі…[2, с. 47]. 

Накладванне суфікса -ск- на фіналь -ск утваральнай асновы назіраецца ў двух 
прыметніках, утвораных ад асноў беларускіх тапонімаў: Мянск – мянскі, Пінск – пінскі. 

У прыметніках на -скі, -цкі націск на тым складзе, што і ва ўтваральным слове: 
архангел – архангельскі, Сіян – сіянскі, цар – царскі, або на перадапошнім складзе (у 
тых выпадках, калі ва ўтваральным слове ён на першым або на апошнім складзе): 
Англія – ангельскі, поп – папоўскі, сірата – сіроцкі, хлопец – хлапецкі. Выключэнне 
складае адзінкавае слова марскі (< мора). 

У прыметніках на -оўскі (арфаграфічны варыянт -овск-) націск знаходзіцца на 
суфіксе: отцоўскі, паноўскі, жыдовскі. 

Такім чынам, аналіз прыметнікаў з суфіксам -ск- у мове замоў Гомельшчыны 
паказвае, што ўтварэнні з ім – распаўсюджаная з’ява (адзначаецца ў 46 адзінаках). Няз-
начную колькасць складаюць прыметнікі з фармантам -цк- (10 адзінак). Адзінкавыя 
прыметнікі зафіксаваны з фармантам -оўск- (-овск-)  (3 словы). 
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Некрашэвіча: зб. навук. арт. / гал. рэдактар А.А. Станкевіч. – Гомель: УА ГДУ імя Ф. Скарыны, 2003. – 
С. 374 – 353. 
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А.В. Солахаў (Мазыр) 
 

РЭДКІЯ СПОСАБЫ СЛОВАЎТВАРЭННЯ  
Ў МОВЕ ТВОРАЎ АЛЕСЯ РАЗАНАВА 

 
Апісанне словаўтваральнай сістэмы мовы будзе няпоўным без сістэматызацыі 

ўсіх спосабаў словаўтварэння, у тым ліку рэдкіх, якія выкарыстоўваюцца пераважна 
пры ўтварэнні аказіянальных слоў. Вырашыць гэту задачу можна, даследаваўшы, у 
першую чаргу, спосабы словаўтварэння, якія ўжываюць асобныя аўтары ў мове сваіх 
твораў пры ўтварэнні індывідуальна-аўтарскіх слоў. І. Шамякін, напрыклад, у мове ра-
мана “Вазьму твой боль” і зборніка аповесцей “Палеская мадонна” рэалізаваў 24 споса-
бы словаўтварэння [4].  

Да розных спосабаў словаўтварэння пры стварэнні індывідуальна-аўтарскіх слоў 
звяртаецца і Алесь Разанаў. Словаўтваральны аналіз яго неалагізмаў паказвае, што 
пісьменнік выкарыстоўвае не толькі шырока ўжывальныя спосабы словаўтварэння, але 
і рэдкія. Некаторыя з іх яшчэ не апісаны ў лінгвістычнай літаратуры. У мове твораў 
пісьменніка фіксуюцца словаўтварэнні з фармантам, у склад якога ўваходзіць адзін, 
два, тры і пяць словаўтваральных сродкаў, г. зн. словы, утвораныя адна-, двух-, трох- і 
пяцісродкавымі спосабамі. 

З аднасродкавых спосабаў адзначаюцца імпазіцыя, трансфлексацыя, вылучэнне пры-
стаўкі ў якасці самастойнага слова, дэпрэфіксацыя, дэпостфіксацыя. 

Імпазіцыя (міжслоўнае накладанне – тэрмін Н.А. Янка-Трыніцкай, міжслоўнае су-
мяшчэнне – тэрмін І.С. Улуханава) – злучэнне “двух слоў у адно, у якім поўнасцю за-
хоўваюцца абодва злучаныя словы, але пэўны фанемны адрэзак новага слова належыць ад-
начасова абедзвюм матывавальным часткам” [5, с. 52]. Так, утварэнне абстрактнага 
назоўніка кіякасць ‘якасць кія’ можна растлумачыць злучэннем асновы аднаго назоўніка 
(якасць) з асновай другога (кій) пры дапамозе фанемнага адрэзка j: Кій – кіраўнік, і які б 
ён ні быў па сваёй “кіякасці” – цяжкі ці лёгкі, стрункі ці камлюкаваты, ён ідзе напе-
радзе і паказвае вандроўніку кірунак [2, с. 124]. Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы 
ма(г)стацтва і жалуданы ўтвораны сумяшчэннем асноў слоў адпаведна маг і мастацтва, 
жолуд і жаданы праз агульныя фанемныя адрэзкі ма і жа…д, пры гэтым адно з матыва-
вальнай пары – мастацтва і жаданы – разрываецца, даючы магчымасць уклініцца ў яго 
асобным гукам другога матывавальнага слова – маг і жолуд: Мастацтва – ма(г)стацтва 
[2, с. 211]; З галіны векавечнага дуба – з галіны самой векавечнасці – жолуд падае ў дол, 
каб потым, адольваючы прыцягненне долу, цягнуцца да жаданага – да “жалуданага” – 
узроўню [2, с. 144].  

Трансфлексацыя (тэрмін В.П. Ізотава) – замена матэрыяльна выражанай флексіі 
на нулявую або нулявой – на матэрыяльна выражаную: аладак ‘аладка’, зуха ‘жан. да 
зух’: Парожнія, жорны стаяць, але калі ў іхняе жарало ўсыпаецца хоць бы жменя зер-
ня, яны ажываюць, яны разварушваюцца, яны “жораюць”  пачастунак, варожачы, 
што ўрэшце з яго атрымаецца, ці корж, ці аладак, ці піражок [3, с. 435]; Руская м у х 
а “зуха”: яна мае “ухараўскія” ўхваткі, нібыта яна сама вынайшла прымаўку: “Адным 
махам сем мух забіяхам” і сама ж намерваецца яе спраўдзіць [3, с. 434]. 

Вылучэнне прыстаўкі ў якасці самастойнага слова. В.П. Ізотаў называе гэты 
спосаб эмансіпацыяй і вылучае эмансіпацыю прыстаўкі, суфікса, флексіі, фанемы [1, 
с. 17 – 18, 22 – 23]. Выдзеленая з раду слоў марфема лексікалізуецца, набываючы аба-
гульненае значэнне. Так, з індывідуальна-аўтарскіх прыметнікаў анты-фармальны і ан-
ты-змястоўны ў асобнае слова-назоўнік вылучаецца прыстаўка анты- з абагульненым 
значэннем ‘тое, што з’яўляецца супрацьлеглым чаму-небудзь’: Змест фармальны? Не 
толькі. Ён адначасова і анты-фармальны: тоесны і не тоесны форме. У сваю чаргу і 
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форма змястоўная і анты-змястоўная: ёю не толькі выяўляецца змест, але і зацямня-
ецца, выяўляецца зацямняючыся, гаснучы, вычэрпваючыся. // Без гэтага а н т ы наогул 
было б немагчыма ніякае развіццё, ніякае спасціжэнне. Усе рэчы нагадвалі б “чорны 
квадрат” Казіміра Малевіча, у якім змест і форма супадаюць, а рэчаіснасць – “рэч у 
сабе” Імануіла Канта [2, с. 222 – 223]. Утваральнай базай пры  вылучэнні ў асобнае 
слова прыстаўкі пера- сталі дзеясловы перасалоджваць, перасольваць, перакручваць, 
перагінаць. У гэтым выпадку аказіяналізм пера мае значэнне ‘тое, што перабольшвае 
звычайныя магчымасці, што выходзіць за агульныя межы’: Яно [умельства віртуозаў 
верша] напаказ: у прынцыпе яно не ўмее тварыць, але вельмі добра ўмее паказваць, 
што яно творыць. Яно перасалоджвае, перасольвае, перакручвае, перагінае і ў гэтым 
п е р а мае свой змест [2, с. 268].  

Дэпрэфіксацыя – скарачэнне прыстаўкі – выкарыстоўваецца пры ўтварэнні 
прыметніка далужны (< /не/далужны): Пра таго, хто ўмее паводзіцца ў жыцці, ка-
жуць, што ён няўдалы, што ён недалужны; што да жолуда, дык ён заўжды ўдалы, 
заўжды “далужны” [2, с. 144]. 

Дэпостфіксацыя – скарачэнне постфікса. Такім спосабам, напрыклад, утвораны 
дзеяслоў адгукваць ‘выклікаць у памяці што-н.’ (< адгуквац/ца/): Холад адхуквае 
ўспаміны, голад “адгуквае” згадкі, голад – павадыр, холад – хадыр, голад уздыхае, холад 
хліпае, голад марыць пра “гладкі” лад, які заўсёды частаваў бы аладкамі, холад – пра дых-
тоўны дах, голад – пра галаўня, холад – пра галавешку, голад – пра Gold (золата), холад – 
пра Holz (дровы) [2, с. 105]. 

Рэдкія двухсродкавыя спосабы прадстаўлены ў мове твораў А. Разанава наступнымі: 
1) суфіксацыя + субстантывацыя – далучэнне да ўтваральнай асновы суфікса і 

пераход індывідуальна-аўтарскага слова ў лексіка-граматычны клас назоўнікаў. Так 
утвораны наватвор А. Разанава сутнаснае ‘тое, што з’яўляецца самым істотным, што 
складае ўнутраны змест чаго-небудзь’ (< сутнасць + -н(ае)):  I пакуль “Павел” Пятра 
не стане цалкам Пятром, а “Пётр”  Паўла – Паўлам, абодва яны застаюцца ў сферы 
вонкавых адносін, дзе праблемы не вырашаюцца, а рэгламентуюцца і дзе сутнаснае 
падмяняецца разумовым [2, с. 247]. Гэта пацвярджаюць сучасныя лексікаграфічныя 
працы, у якіх прыметнік сутнасны не фіксуецца;  

2) дэсуфіксацыя + імпазіцыя – скарачэнне суфікса і злучэнне асноў пры 
дапамозе агульнага фанемнага адрэзка, напрыклад, мгліна (імгл/іст/ы + гліна): Гліна – 
“мгліна”: яна спіць у імглістай глыбіні і сніць свае запаветныя “маглівасці” [3, с. 400];  

3) немарфемнае скарачэнне + імпазіцыя – выдаленне ў адной з утваральных 
асноў немарфемнага сегмента і замена яго другой асновай, якая пры дапамозе агуль-
нага фанемнага адрэзка злучаецца з першай, напрыклад: паслядзелак ‘работа пасля ас-
ноўнай работы’ (< пасля + па/н/ядзелак), птахчымасць ‘магчымасць птушкі’ (< птах + 
/м/агчымасць):  Кудзеля – работа пасля работы, дзень пасля дня, яна не нядзеля і не па-
нядзелак, а “паслядзелак”, і на яе збіраюцца, як на пасядзелкі [2, с. 99]; Птах – адмысловы 
хатха-ёг: яго цела паслухмянае любому подыху натхнення, ён дасканала валодае 
тэхнікай левітацыі, і зямное прыцягненне толькі дапамагае яму развіць закладзеныя ў 
ім “птахчымасці” [3, с. 391];  

4) анаграма + імпазіцыя – адвольная перастаноўка гукаў у адной утваральнай 
аснове, якая супадае з другой. У слове глыбіня адбылася перастаноўка 2-га, 3-га, 4-га і 
5-га гукаў, якія супалі з асновай прыметніка гіблы. Што гэта менавіта так, пацвярджае 
значэнне індывідуальна-аўтарскага слова гіблыня, у якім сумясціліся значэнні двух 
утваральных асноў – ‘гіблая глыбіня’: Багна абагульняе ваду і сушу, і хто ўгадае, якая ў 
яе глыбіня, якая ў яе “гіблыня” [3, с. 446]. 

Да рэдкіх трохсродкавых спосабаў адносяцца: 
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1) прэфіксацыя + складанне + суфіксацыя – складанне асноў з далучэннем да іх 
прыстаўкі і суфікса. Так утворана слова насампраўдзе (<  на- + сам(ая) + праўд(а) + -е): З дня ў 
дзень, з году ў год, з веку ў век збіраюся з тайнаю моцай, каб калі-небудзь абвергнуць сваё 
існаванне, адолець дваістасць і стаць насампраўдзе сабой [2, с. 8]; 

2) прэфіксацыя + дэпостфіксацыя + дэсуфіксацыя – далучэнне прыстаўкі да 
ўтваральнай асновы, у якой скарачаецца постфікс і суфікс. Прыкладам з’яўляецца 
індывідуальна-аўтарскі назоўнік невараць (< не- + вароч/а/(ц)/ца/): Скіроўваючыся 
сваім верхам і нізам у два процілеглыя канцы, сумяшчаючы і ўраўнаважваючы ў сабе 
два процілеглыя вектары, верацяно не западае ў невараць, а ўцягвае навакольную 
прастору ў віртуальную сферу свайго ўплыву [3, с. 442]; 

3) немарфемнае скарачэнне + складанне + субстантывацыя –скарачэнне 
пачатковага немарфемнага сегмента адной утваральнай асновы і далучэнне яе да дру-
гой асновы з пераходам утварэння ў лексіка-граматычны клас субстантываў. Пры 
ўтварэнні аказіяналізма тамтэйшае ‘тое, што знаходзіцца ў тым месцы, што 
з’яўляецца іншым, не тутэйшым’ у прыметніку тутэйшы выдалены пачатковы склад 
ту-, месца якога заняло прыслоўе там (< там + /ту/тэйшы): Метафара – 
транскрыпцыя: яна перадае на “тутэйшай” мове “тамтэйшае” [2, с. 224]; Твор – 
таксама нараджаецца, твор – таксама праходзіць свой інкубацыйны перыяд, увіда-
вочніваючы сабой невідавочнае, тамтэйшае, захаванае [2, с. 229]; 

4) немарфемнае скарачэнне + рэтраскрыпцыя (змяненне парадку слоў на 
адваротны) + суфіксацыя – спосаб, ужыты пры ўтварэнні індывідуальна-аўтарскага 
дзеяслова габаць ‘паглынацца багнай’: аснова ўтваральнага слова багна скарочана на 
адзін гук – [н], у ёй адбылася перастаноўка гукаў у адваротным парадку  і да змененай 
асновы далучаны суфікс (< б3а2г1/н/(а) + -а(ць)): Багна багатая тым, што ёй аддае 
наваколле, і ўсё, што яна аддае, “габае” нагбом [3, с. 446]; 

5) немарфемнае скарачэнне + рэтраскрыпцыя (змяненне парадку слоў на 
адваротны) + імпазіцыя – спосаб, выкарыстаны пры ўтварэнні індывідуальна-
аўтарскага назоўніка габінеты ‘глыбіні багны’: у асновах двух утваральных слоў ска-
рочаны адпаведна канцавы і пачатковы сегменты: у слове багна – [н], а ў слове 
кабінеты – [к]; у скарочанай аснове слова баг/н/а адбылася перастаноўка гукаў у адва-
ротным парадку, два апошнія з якіх супалі з першымі гукамі другой утваральнай асно-
вы /к/абінеты (< б3а2г1/н/(а) + /к/абінет(ы)): У багне, бы ў лазні-бані, бавяць свой час 
паганскія багі-нячысцікі, і агонь апраметнай грэе яе “габінеты” [3, с. 446];  

6) імпазіцыя + суфіксацыя + постфіксацыя – злучэнне асноў двух слоў пры 
дапамозе агульнага фанемнага адрэзка і далучэнне да іх суфікса і постфікса. Такім спо-
сабам утвораны аказіянальны дзеяслоў таўстоліцца: асновы прыметніка  тоўсты і 
назоўніка стол злучыліся праз агульны фанемны адрэзак ст і далучылі суфікс -і- і 
постфікс -цца (тоўст(ы) + стол + -і- + -цца): Стол сталы, стол самастойны, стол 
устойлівы і сярод услонаў, зэдлікаў і крэслаў “таўстоліцца”, нібы слон [2, с. 111]; 

7) дэсуфіксацыя + немарфемнае скарачэнне + складанне – скарачэнне суфік-
са адной асновы і немарфемнага сегмента – другой і іх злучэнне ў адно слова. 
Напрыклад, індывідуальна-аўтарскі дзеяслоў рупшацца ўтвораны складаннем асновы 
прыслоўя рупліва, у якой выдалены суфіксы -лів- і -а-, і асновы дзеяслова спяшацца, дзе 
адбылося скарачэнне пачатковых гукаў [с’п’а] ў (< руп/ліва/ + /спя/шацца): Па муры 
рупшаюцца мурашы [2, с. 137];  

8) дэсуфіксацыя + немарфемнае скарачэнне + імпазіцыя – скарачэнне суфік-
са адной асновы і немарфемнага сегмента – другой з накладаннем іх адна на другую 
пры дапамозе агульнага фанемнага адрэзка. Гэтым спосабам утвораны індывідуальна-
аўтарскі неалагізм нудзень (< нуд/н/(ы) + /б/удзень): Будзень – падзея, свята – з’ява, 
будзень – агледзіны, свята – сватанне, будзень распачынае, свята вянчае, будзень – 
жаніх, свята – нявеста, будзень – “нудзень”, свята – вяселле [3, с. 417]; 
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9) дэсуфіксацыя + дэпрэфіксацыя + імпазіцыя – скарачэнне суфікса адной ас-
новы і прыстаўкі – другой і злучэнне асноў пры дапамозе агульнага фанемнага адрэзка. 
Так утвораны аказіяналізм цудзея  (< цуд/оўн/ы + /па/дзея): Калі дзіда – удзел мужчы-
ны, то кудзеля – жанчыны, і, прадучы кудзелю, жанчына, услухоўваючыся ў гудзенне 
верацяна, перажывае ўсе згібы, змены, падзеі, “цудзеі” свайго жыцця і прадзе сваю 
“дзелю” – долю [2, с. 99].  

Пяцісродкавым спосабам з’яўляецца немарфемнае скарачэнне + 
дэпрэфіксацыя + дэпостфіксацыя + дэсуфіксацыя + імпазіцыя. Ім утвораны 
індывідуальна-аўтарскі назоўнік рона ‘карона, якая ўроньваецца са скроняў караля’ 
(/ка/рона + /у/ронь/ва/(ц)/ца/): Усе падкопы, падшэпты, падсокі, падкрокі, скіроўваючыся на 
караля, маюць на мэце карону, і калі карона спадае-ўроньваецца са скроняў караля, гэтая 
“рона” крывавая рана для караля, а часам і для краіны [2, с. 94]. 

Такім чынам, у мове твораў А. Разанава намі выяўлена 19 рэдкіх спосабаў сло-
ваўтварэння, у тым ліку: 5 спосабаў, у склад фарманта якіх уваходзіць адзін слова-
ваўтваральны сродак (імпазіцыя, трансфлексацыя, вылучэнне прыстаўкі ў якасці самастой-
нага слова, дэпрэфіксацыя, дэпостфіксацыя), 4 – з двума словаўтваральнымі сродкамі ў 
складзе фарманта (суфіксацыя + субстантывацыя, дэсуфіксацыя + імпазіцыя, немар-
фемнае скарачэнне + імпазіцыя, анаграма + імпазіцыя), 9 – з трыма (прэфіксацыя + 
складанне + суфіксацыя, прэфіксацыя + дэпостфіксацыя + дэсуфіксацыя, немарфемнае 
скарачэнне + складанне + субстантывацыя, немарфемнае скарачэнне + рэтраскрыпцыя  
+ суфіксацыя, немарфемнае скарачэнне + рэтраскрыпцыя + імпазіцыя, імпазіцыя + 
суфіксацыя + постфіксацыя, дэсуфіксацыя + немарфемнае скарачэнне + складанне, 
дэсуфіксацыя + немарфемнае скарачэнне + імпазіцыя, дэсуфіксацыя + дэпрэфіксацыя + 
імпазіцыя), 1 – з пяццю (немарфемнае скарачэнне + дэпрэфіксацыя + дэпостфіксацыя + 
дэсуфіксацыя + імпазіцыя). Некаторыя спосабы словаўтварэння – анаграма + імпазіцыя, 
немарфемнае скарачэнне + рэтраскрыпцыя + суфіксацыя, немарфемнае скарачэнне + 
рэтраскрыпцыя + імпазіцыя, імпазіцыя + суфіксацыя + постфіксацыя, немарфемнае 
скарачэнне + дэпрэфіксацыя + дэпостфіксацыя + дэсуфіксацыя + імпазіцыя – фіксуюц-
ца ўпершыню. Гэта з’яўляецца сведчаннем глыбокага пачуцця аўтарам мовы, умелага 
выкарыстання ім шырокіх магчымасцей, закладзеных у словаўтваральнай сістэме  бе-
ларускай мовы. 
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І.М. Хлусевіч (Гродна) 
 

МАРФАЛАГІЧНЫЯ ВАРЫЯНТЫ СЛОЎ 
У СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЕ 

 
Асобныя словы на пэўным этапе развіцця мовы нарматыўна функцыянуюць у 

некалькіх (пераважна дзвюх) разнавіднасцях, тоесных у сэнсавых, стылістычных, спа-
лучальных адносінах і ўзаемазамяняльных у любым кантэксце, – варыянтах. Абапіраю-
чыся на даныя пяцітомнага “Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы” (ТСБМ), 
складзенага на аснове шматмільённай фундаментальнай картатэкі з фактычным 
маўленчым матэрыялам, можна меркаваць, што прыблізна 1% слоў сучаснай беларус-
кай літаратурнай мовы здольны вар’іравацца, гэта значыць ужывацца з нязначнымі 
фармальнымі змяненнямі. Улічваючы характар такіх змяненняў, зафіксаваных ТСБМ, 
вылучым наступныя тыпы варыянтаў слоў: акцэнтныя (лáскавы – ласкáвы), акцэнтна-
фанетычныя (віхор – вíхар), фанетычныя (кмен – кмін), марфалагічныя (клавіш – 
клавіша) і камбінаваныя (пісага – пісаг – пісяг – пісяга). 

Досыць прыкметнае месца сярод пералічаных тыпаў варыянтаў займаюць мар-
фалагічныя (126 слоў): колькасна яны ўступаюць акцэнтна-фанетычным і фанетычным 
(амаль па чатыры сотні тых і другіх), але пераважаюць над акцэнтнымі і камбінаванымі 
(іх па некалькі дзесяткаў). 

Нягледзячы на пашыранасць у сучаснай беларускай літаратурнай мове, марфа-
лагічныя варыянты слоў па-рознаму трактуюцца ў навуковай літаратуры: інакш назы-
ваюцца – граматычнымі [3, с. 8], зусім не заўважаюцца [6], разглядаюцца ў межах ін-
шага тыпу (як так званыя словаўтваральныя варыянты слоў) [4, с. 5] або да іх адносяць 
варыянты іншага тыпу (напрыклад, акцэнтна-фанетычныя тыпу сячы – секчы [2, с. 17]) 
ці наогул розныя словы, што адрозніваюцца складам (паэт-эс-а і паэт-к-а) і колькасцю 
марфем (за-раб-от-ак і за-роб-ак) [1, с. 12]. 

Думаецца, марфалагічнымі варта лічыць толькі такія разнавіднасці слова, якія, 
захоўваючы тоеснасць словаўтваральнай структуры, адрозніваюцца толькі канчаткам 
(аленян-я і аленян-ё), родавай прыналежнасцю і канчаткам (замш-а і замш-ø) або лікам 
і канчаткам (Вадохрышч-а і Вадохрышчы). 

Не адносяцца да марфалагічных варыянтаў знешне падобныя да іх словы, што 
з’яўляюцца стылістычнымі сінонімамі, напрыклад развілка – развілак (разм.), разлог – 
разлога (разм.), ціша – ціш (разм.), цукерка – цукерак (разм.), швагер – швагра (разм.); 
фасоля – фасоль (абл.). У ТСБМ яны слушна размешчаны ў асобных слоўнікавых 
артыкулах. 

Марфалагічнае вар’іраванне ўласціва выключна назоўнікам. Гэта назіранне не 
адпавядае сцвярджэнню (дарэчы, не падмацаванаму аніводным адпаведным прыкла-
дам), што яно таксама часта сустракаецца сярод прыметнікаў і можа быць, хоць і рэдка, 
у складзе іншых часцін мовы [1, с. 12]. 

Найчасцей (у 97 выпадках) вар’іруюцца канчаткі. Амаль заўсёды (85 слоў) 
гэта назвы маладых істот, у тым ліку міфічных: дзіця – дзіцё, дзеўчаня – дзеўчанё, хлап-
чаня – хлапчанё, медзведзяня – медзведзянё, арляня – арлянё, вужаня – вужанё, жабяня 
– жабянё, самяня – самянё, чарцяня – чарцянё. Вар’іраванне канчаткаў -я (-ё) ў ніякім 
родзе адбываецца таксама ў двух назоўніках, што не з’яўляюцца такімі назвамі: блізня – 
блізнё  ‘дзеці  адной  маці,  якія  нарадзіліся  адначасова’,  быдля  –  быдлё  ‘пры  вы-
казванні  зневажальных,  пагардлівых  адносін  да  каго-н.’.  Як  бачым,  у  ТСБМ  пера-
вага  паслядоўна  аддаецца  варыянту  з  флексіяй  -я  (у  слоўніку  ён  займа е першае 
месца, на яго робіцца спасылка пры падачы другога варыянта). Гэтага прынцыпу не 
прытрымліваюцца толькі ў падачы слова цыганё – цыганя (праўда, пацвярджальных 
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ілюстрацый не мае ні адзін з гэтых варыянтаў). Праілюструем знойдзенымі ў мастацкай 
літаратуры сказамі вар’іраванне канчаткаў аднаго з памянёных вышэй слоў: 1) Змаза-
ныя лыжы, гладкая лыжня... Куды ты, промень рыжы, вабіш дзеўчаня? (Е. Лось); 2) 
Зараз жа там аб падлогу тупнулі босыя ногі, і з-за шырмачкі з’явілася гадоў дзесяці 
дзеўчанё ў даўгаватай паркалёвай сукенцы. (В. Быкаў) 

Розныя канчаткі (нулявы і канчатак -а) нарматыўна маюць у пачатковай форме 
тры назоўнікі жаночага (бронь – броня, кішэнь – кішэня, тоўшча – тоўшч) і адзін 
назоўнік мужчынскага роду: здаравяка – здарвяк. Два прыклады: 1) Выйшла я неяк з 
крамы, зазірнула ў сваю кішэнь – і зразумела, што там вецер гуляе: ад мінулай сты-
пендыі ўжо даўно нічога не засталося, наступная яшчэ далёка наперадзе, а тых гро-
шай, што далі бацькі, чамусьці хапіла толькі на тыдзень, хоць разлічаныя яны былі на 
два, а то і тры. (“Звязда”); 2) На гэты лагодны покліч шпарка падыходзіць стройны 
даўгагрывы сівы ў яблыкі жарабец і тыцкае пысай гаспадара напачатку ў руку, затым 
– у кішэню. (А. Жураўлёў) 

Нягледзячы на тое, што ў назоўнікаў граматычная катэгорыя роду з’яўляецца 
класіфікуючай, асобныя з іх (28) маюць варыянтныя родавыя формы з адрознымі 
канчаткамі. У 27 выпадках ваганні ў катэгорыі роду закранаюць мужчынскі і жаночы 
род (аблога – аблог, бярлог – бярлога, загарада – загарад, зажора – зажор, лёх – лёха, 
прарэх – прарэха, прышчэп – прышчэпа) і толькі ў адным – ніякі і жаночы: прычасце – 
прычасць. 

Варыянтныя родавыя формы часцей сустракаюцца сярод запазычанняў: з фран-
цузскай мовы (жэлацін – жэлаціна, мангуст – мангуста, манжэта – манжэт, піляст-
ра – пілястр, пістоль – пістоля, рэпрыза – рэпрыз), польскай (замша – замш, клавіш – 
клавіша, пых – пыха), нямецкай (зала – зал, сахарын – сахарына, тальк – талька), 
грэчаскай (перыфраз – перыфраза), італьянскай (салата – салат), лацінскай 
(сестэрцый – сестэрцыя), турэцкай (мазут – мазута). 

Праілюструем, напрыклад, выкарыстанне назоўніка зала – зал у пісьмовым 
маўленні: 1) Сімфанічны аркестр “Маладая Беларусь” Беларускай акадэміі музыкі ў 
першы вечар літаральна зачараваў залу штраўскімі вальсамі і полькамі. (“Звязда”); 2) 
Пасажыр выйшаў у зал і сеў пры століку. (З. Бядуля) 

У ТСБМ пад выглядам варыянтаў такога тыпу змяшчаюцца і самнамбул – сам-
намбула. На самай справе гэта два асобныя словы. Першае адносіцца да назоўнікаў 
мужчынскага роду, а другое – да назоўнікаў агульнага роду. Нельга ажыццявіць замену 
назоўніка самнамбула на самнамбул пры абазначэнні асобы жаночага полу, а значыць 
гэта не варыянты, вызначальнай прыкметай якіх з’яўляецца ўзаемазамяняльнасць у лю-
бым кантэксце. Дарэчы, у “Слоўніку беларускай мовы” (пазнейшай за ТСБМ 
лексікаграфічнай працы) самнамбул і самнамбула падаюцца асобна, як два словы. 

Іншы раз варыянтныя родавыя формы назоўнікаў лічаць “вынікам розных сло-
ваўтваральных працэсаў”, як, напрыклад, давер (м. р.) і давер’е (н. р.) [7, с. 49]. 
Дазволім сабе з гэтым не пагадзіцца: “тоеснасць слова не можа захоўвацца, калі не за-
хоўваецца тоеснасць марфем, што складаюць яго аснову” [5, с. 63]. Таму давер і да-
вер’е, як, дарэчы, і заваротак – заваротка, загнетак – загнетка, памылкова змешча-
ныя ў ТСБМ як варыянты, трэба разглядаць не як разнавіднасці аднаго слова, а як роз-
ныя словы-сінонімы. 

Вар’іраванне канчаткаў і ваганні ў катэгорыі роду адзначаюцца і ў назоўніках, 
для якіх характэрна камбінаваная варыянтнасць: газель – газела (марфалагічнае 
вар’іраванне спалучаецца з фанетычным: л’//л), далечыня – далячынь, раскоша – 
роскаш, таполя – топаль, тарпа – торп (марфалагічнае вар’іраванне спалучаецца з ак-
цэнтна-фанетычным). 
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Па даных ТСБМ, толькі адно слова Вадохрышча – Вадохрышчы ўжываецца ў 
мове то як адзіночналікавае, то як множналікавае. Абодва варыянты падтрым-
ліваюцца назвамі свят, што адносяцца да назоўнікаў singularia tantum (Раство, Ра-
даўніца) або pluralia tantum (Каляды, Дзяды). Вось некалькі прыкладаў выкарыстання ў 
мове першага варыянта: 1) Айцец Аляксандр патлумачыў, што традыцыя акунання ў 
палонку на Вадохрышча з’яўляецца правобразам Хрышчэння ў рацэ Іардан Госпада 
Ісуса Хрыста. (“Звязда”); 2) Надвор’е, падаецца, проста звар’яцела. Новы год без сне-
гу, Вадохрышча без марозу. (І. Іванова) 

Напрыканцы адзначым некаторы разнабой у слоўніках, што назіраецца пры 
адлюстраванні марфалагічнай варыянтнасці слоў. Так, у ТСБМ і “Слоўніку беларускай 
мовы” фіксуецца вар’іраванне слова мангуст – мангуста, у “Слоўніку іншамоўных 
слоў” А.М. Булыкі гэта слова падаецца толькі ў форме мангуст, а ў “Тлумачальным 
слоўніку беларускай літаратурнай мовы” (2005 г.) – толькі ў форме мангуста. 
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Г.В. Чараповіч (Мінск) 

 
ПРАБЛЕМА ЎЖЫВАННЯ БЕЛАРУСКІХ АСАБОВЫХ ІМЁН 

У АСВЯТЛЕННІ ПЕРЫЯДЫЧНАГА ДРУКУ 1940 – 60-х гг. 
 
Адной з актуальных моўных праблем у першыя пасляваенныя дзесяцігоддзі для 

грамадскасці было ўжыванне беларускіх асабовых імён у афіцыйнай форме. Гэта пы-
танне разглядалася пераважна ў рамках правапісных дыскусій, удзельнікі якіх ата-
ясамлівалі арфаграфію з літаратурнай мовай у цэлым, абмяркоўвалі  пытанне ў працяг 
тэмы адлюстравання на пісьме імён, прозвішчаў і геаграфічных назваў. Усвядомлены 
выбар адзінага афіцыйна прынятага варыянту імені як сацыяльнага знака асобы мае са-
цыяльна-культуралагічны характар [8, с. 19]. Хоць аўтары дыскусійных артыкулаў у 
матывацыі сваіх прапаноў спасылаліся на ўнутрымоўныя заканамернасці, іх выказванні 
дэманструюць найперш нацыянальна-культурную арыентацыю тагачаснай грамадс-
касці. 

Неабходнасць унармавання беларускіх асабовых імён была канстатавана ў 
перыядычным друку адразу пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны. Распачынаю-
чы правапісную дыскусію, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута мовы, літаратуры і 
мастацтва АН БССР М. Суднік у артыкуле “Да пытання аб беларускім правапісу” 
(1946) назваў ужыванне імён у шэрагу моўных праблем, якія, на яго думку, на той час 
патрабавалі вырашэння [9]. У адпаведнасці з правілам, замацаваным пастановай СНК 
“Аб зменах і спрашчэнні беларускага правапісу” 1933 г., беларускія імёны пісаліся “па 
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водле жадання іх носьбітаў: Васіль або Базыль, Осіп або Язэп, Іван або Янка, Міхаіл, 
Міхал або Міхась” [1, с. 13]. Каб удасканаліць гэта правіла, аўтары артыкула “Змены 
неабходны” (1946) П. Дубовік і С. Шэўчук прапанавалі замацаваць у афіцыйнай форме 
толькі адзін варыянт імён, аддаўшы перавагу больш блізкім да рускіх адпаведнікаў: 
Іван, а не Янка, Васіль, а не Базыль [3]. Такая прапанова цалкам адпавядала прадыкта-
ванай тагачаснай моўнай ідэалогіяй ідэі пра неабходнасць набліжэння беларускага пра-
вапісу да рускага (больш шырока – беларускай мовы да рускай). 

Абмеркаванне пытання пра беларускія асабовыя імёны актывізавалася пасля 
прыняцця ў 1957 г. пастановы Савета Міністраў БССР “Аб удакладненні і частковых 
зменах існуючага беларускага правапісу”. Падпарадкаванне ўласных імён, прозвішчаў і 
геаграфічных назваў фанетычным законам беларускай мовы грамадскасць інтэрпрэта-
вала па-свойму. У выніку ў друку пачалі больш шырока ўжывацца беларускія імёны ў 
адпаведнасці з народнай традыцыяй (Мікіта, Мікалай, Рыгор і інш.), хоць на гэта не 
было непасрэднага ўказання ў правілах. Заўважаную тэндэнцыю станоўча ацанілі В. 
Красоўскі ў артыкуле “Мова любіць дакладнасць” (1957) і Б. Буляк ў артыкуле “Нататкі 
аб правапісе” (1959), разглядаючы яе як праяву паспяховага фанетычнага засваення ін-
шамоўнай лексікі [6; 2]. Паводле меркавання на гэты конт Б. Буляка, “настаў час 
ліквідаваць пашпартную сістэму для слова. Калі яно трапіла ў беларускую мову, дык 
няхай і жыве па законах гэтай мовы” [2]. Паралельнае ўжыванне імён Яўгеній, Яўгені і 
Яўген; Юрый, Юры і Юрка; Аркадзій, Аркадзі і Аркадзь, на яго думку, стварала 
непажаданую варыянтнасць, таму Б. Буляк падкрэсліваў неабходнасць перавыдання 
арфаграфічнага слоўніка, у дадатку да якога ў якасці нарматыўных былі б зафіксаваны 
толькі ўзоры напісання асабовых імён згодна з народным вымаўленнем.  

Тым не менш, нягледзячы на пажаданні грамадскасці, складальнікі “Арфа-
графічнага слоўніка” (1961) прыводзілі некалькі нарматыўных варыянтаў аднаго імя. 
Рэцэнзент В. Красоўскі ў артыкуле “Па прынцыпу: і так, і гэтак” (1961) назваў гэта 
недахопам слоўніка, даводзячы мэтазгоднасць аддаць перавагу імёнам тыпу Васіль, Ге-
надзь перад адпаведнікамі Васілій, Генадзій [7]. У падтрымку сваёй прапановы ён пры-
вёў некалькі аргументаў, у прыватнасці, пераконваў, што “так пісаць зручней”, “гэта 
больш уласціва беларускаму вымаўленню” і “для вучняў яно лепей”. Такая аргумента-
цыя была вельмі папулярнай у правапісных дыскусіяй у значнай ступені дзякуючы сва-
ёй універсальнасці, бо аднолькава паспяхова выкарыстоўвалася прадстаўнікамі розных 
пазіцый. У дадзеным выпадку яна падмяняла сапраўдныя матывы падобных прапаноў.  

Пытанне пра асабовыя імёны асвятлялася ў перыядычным друку і мовазнаўцамі. 
Так, П. Шуба ў артыкуле “Аб напісанні ўласных імён” (1959) заўважыў, што выбар 
аднаго з варыянтаў залежыць ад стылю маўлення. Паводле яго назіранняў, у беларускай 
мове пачала складвацца традыцыя ўжываць у афіцыйным стылі імёны Мікалай, Мікіта, 
Ганна, Сцяпан, і з гэтым, на думку мовазнаўца, нельга не лічыцца. У той жа час ён ад-
значыў, што “варыянтнасць пры ўжыванні імён не можа быць рэгламентавана права-
пісам, бо гэта справа не арфаграфіі, а анамастыкі” [11]. Як заўважыў П. Шуба, спрэч-
ныя пытанні могуць быць вырашаны ў выніку распачатых Інстытутам мовазнаўства АН 
БССР даследаванняў у адпаведнай галіне. 

Прынцыповую пазіцыю адносна беларускіх асабовых імён заняў      Г. Клюсаў. 
У артыкуле “Даведнік патрабуе ўдакладненняў і дапрацовак” (1961) ён імкнуўся 
абгрунтаваць свае меркаванні выключна ўнутрымоўнымі заканамернасцямі. Ужыванне 
асабовых імён згодна з народнай традыцыяй Г. Клюсаў разглядаў як праблему 
нармалізацыі вымаўлення, звязваў такое ўжыванне з дзеяннем фанетычных законаў мо-
вы. Паводле яго пераканання, “нельга мераць фанетычныя нормы сучаснай беларускай 
літаратурнай мовы па вымаўленню вясковых дзядоў і бабулек з-пад Слуцка ці Пухавіч, 
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па эталонах мінуўшчыны, зафіксаваных у гістарычных граматыках і дыялекталагічных 
запісах. Фанетычная сістэма мовы змяняецца разам з лексічным саставам і эвалюцыяй 
граматычных форм” [5]. Ён супрацьпаставіў жывое народнае вымаўленне і вымаўленне 
“адукаваных” людзей, даводзячы, што ў выпадку з асабовымі імёнамі арыентавацца 
трэба на апошняе. У вуснах адукаваных людзей імёны Нікалай, Філіп, Грыгорый і інш., 
паводле яго назіранняў, гучаць натуральна і не радзей, чым варыянты Мікалай, Піліп, 
Рыгор. У дадзеным выпадку як сама спасылка на законы мовы, так і іх інтэрпрэтацыя 
апраўдваецца толькі імкненнем навукоўца надаць пераканаўчасць сваім выказванням.  

У канцы 1960-х гг. актуальнасць набыло пытанне пра варыянтнасць канчаткаў 
асабовых імён. У рубрыцы “Фарбы мовы” на старонках газеты “Звязда” на гэту тэму 
выступілі М. Суднік і А. Жураўскі. М. Суднік у артыкуле “Пра асабовыя ўласныя імёны 
і іх ужыванне” (1968) разглядаў як раўнапраўныя афіцыйныя варыянты імёны Аркадзій 
і Аркадзь, Васілій і Васіль, Гаўрыіл і Гаўрыла, Кандрацій і Кандрат, Яўгеній і Яўген, 
аднак ужыванне форм тыпу Анатолі, Віталі, Генадзі, Дзмітры, Юры назваў бес-
падстаўным у сучаснай мове [10]. Такога ж меркавання прытрымліваўся А.Жураўскі ў 
артыкуле “Пра Васіля, Георгія і іншых…” (1969) [4]. Даводзячы ненатуральнасць форм 
на -і (-ы), мовазнавец спаслаўся на старажытныя помнікі, дзе часцей, па яго падліках, 
сустракаліся імёны з канцавым й. А. Жураўскі адзначыў, што імёны Анатолі, Віталі, 
Юры, як і агульныя назоўнікі алюміні, бары, магні, ужываліся ў 1920-я гг., калі назіра-
лася свядомае ці стыхійнае адыходжанне ад граматычных і лексічных сродкаў рускай 
мовы. Пурыстычныя тэндэнцыі мовазнавец назваў памылковымі, аднак, верагодна, 
дапускаючы магчымасць іх сучасных праяў, пераконваў, што імёны Георгій, Дзмітрый, 
Юрый не запазычаныя, а вядомыя беларускай мове з глыбокай старажытнасці.  

Такім чынам, выказаныя на старонках перыядычнага друку ацэнкі і прапановы 
дэманструюць арыентацыю аўтараў дыскусійных артыкулаў або на рускую, або на бе-
ларускую народную традыцыю ўжывання асабовых імён. Калі ў першыя пасляваенныя 
гады перавага аддавалася рускім узорам, у канцы 1950-х–1960-я гг. частка ўдзельнікаў 
абмеркаванняў выказалася за нацыянальную адметнасць беларускіх імён, чым за-
сведчыла пэўныя зрухі ў нацыянальна-культурнай арыентацыі тагачаснага грамадства. 
Такія зрухі сталі магчымымі з пацяпленнем палітычнай атмасферы ў краіне пасля  
ХХ з’езда КПСС у 1956 г. 
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А.М. Чарнышова (Гомель) 
 
ЭКСТРАЛІНГВІСТЫЧНЫЯ СРОДКІ КАМУНІКАЦЫІ І ІХ АДЛЮСТРАВАННЕ 

Ў РАМАНЕ У. КАРАТКЕВІЧА “КАЛАСЫ ПАД СЯРПОМ ТВАІМ” 
 
 

Падчас камунікатыўных зносін чалавек выкарыстоўвае разнастайныя знакавыя 
сістэмы: словы, інтанацыю, тэмбр, тэмп голасу, жэсты, міміку, пластыку. Невербальнае 
ўжываецца ў працэсе зносін даволі часта. Невербальная камунікацыя прадстаўлена звы-
чайна наступнымі сістэмамі: візуальнай, акустычнай, тактыльнай і альфактарнай [3, с. 159]. 

Акустычная сістэма паравербальных кампанентаў зносін – сістэма, якая ўспры-
маецца субяседнікам на слых. Сюды адносяцца экстралінгвістычныя сродкі зносін. 

Экстралінгвістычная сістэма зносін выдзяляецца ўключэннем у мову паўз, а 
таксама іншых сродкаў, такіх, як смех, плач, пакашліванне, а таксама тэмп мовы.  

Экстралінгвістычная сістэма з’яўляецца своеасаблівым дадаткам да вербальнай 
камунікацыі. Такая сістэма знакаў уключае дадатковыя спосабы выражэння пачуццяў: 
кашляць, смяяцца, сапці, уздыхаць і др. Такія сродкі адлюстравання настрою гаворача-
га і не мова, і не рух цела. Гэта нешта спецыфічнае, што можа паказаць усю глыбіню 
ўнутраных перажыванняў чалавека ў пэўнай сітуацыі. 

Смяяцца, плакаць, сапці – усе гэтыя лексемы ўжо і без дадатковага слоўнага 
афармлення з’яўляюцца значымымі і зразумелымі. Калі чалавек плача, другому чалаве-
ку не абавязкова пытаць, што здарылася. Адразу зразумела, што чалавеку дрэнна, што 
ён нечым расхваляваны, і гэта не толькі бачна, але і чутна.  

Менавіта экстралінгвістычныя характарыстыкі маўлення персанажаў знайшлі 
сваё адлюстраванне ў раманах Ул. Караткевіча. Увогуле, здаецца, што 
экстралінгвістычныя сродкі камунікацыі ў творы пісьменніка самі па сабе нясуць 
пэўнае значэнне, але ж многія з іх з’яўляюцца мнагазначнымі. Напрыклад, героі рамана 
могуць плакаць і ад вялікага гора і ад непамернай радасці, ўсё залежыць ад кантэксту.  

У творы пісьменніка мы можам знайсці наступныя мнагазначныя лексемы:  
Уздыхнуць: Майка з павагай уздыхнула... [1, с. 150] ‘адчуць павагу’; Заўважыў, 

як яна ўздыхнула з радасці, што ён падышоў, аж заззялі лялечныя вочы [1, с. 103] ‘ра-
давацца’; “Накрыйся,- сказаў бацька,- Ведаеш – не люблю.” Зміцер няшчыра ўздыхнуў, 
накрыўся. [1, с. 57] ‘няшчырасць’; Браты ўздыхнулі з палёгкаю, але радавацца было ра-
на. [2, с. 35] ‘адчуваць палёгку’. 

Плакаць (і розныя адценні гэтага становішча, з улікам кантэксту): Скаціўшыся 
на самае ўзбярэжжа затокі, чырвоныя, пыльныя, яны малацілі адзін аднаго і раўлі. [1, 
с. 18] ‘крыўдаваць’; І ён разрыдаўся ў гэтых вузкіх руках, быццам сэрца яго рвалася на 
шматкі. [1, с. 52] ‘пакутваць’. 

Смяяцца: Дзяўчына засмяялася ад шчасця, што цёпла, што на двары снег… [1, 
с. 237] ‘радавацца’; У гэты момант яна здавалася яму такой дурніцай, што ён зарага-
таў. Гэта, здавалася, збянтэжыла яе. [1, с. 105] ‘кпіць, іранізаваць’; Бацька пырснуў. 
Бабуля падазрона паглядзела на яго. “А ты не блазнуй. Бог усё бачыць.” [1, с. 91] ‘пры-
тоены смех’; Маці засмяялася – ласкавым сумным званочкам. [1, с. 54] ‘радавацца’; Ба-
цька легкаважна зарагатаў, паказваючы белыя зубы. [1, с. 52] ‘радавацца, быць шча-
слівым’. 

Кашляць: Ён кашлянуў і папрасіў увагі. [1, с. 229] ‘сканцэнтраваць увагу на 
сябе’; Пан Выбіцкі далікатна кашлянуў, прастуючы да сходаў, і толькі тут пані За-
горская спахапілася... [3, с. 53] ‘звярнуць на сябе увагу’; Андрэй кашлянуў, збіраючыся з 
думкамі. [1, с. 41] ‘збірацца з думкамі, рыхтавацца’. 

Крэкнуць: Яна забылася і глянула на яго. Князь з прыкрасці крэкнуў, вырашыў 
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адзначыць гэты недахоп. [1, с. 194] ‘засяроджваць на чым-небудзь увагу’; Аканом спа-
чувальна крэкнуў, стараючыся зрабіць гэта як мага больш далікатна. [1, с. 53] ‘спачу-
ваць каму-небудзь’; Кандрат крэкнуў ад шкадобы. “Пан просіць прабачэння”, – са 
скрухай паўтарыў ён. [1, с. 97] ‘крыўдаваць’. 

Бурчаць: Даніла слухаў іх і бурчаў у ласкава-з’едлівыя, залацістыя тады яшчэ 
вусы. [1, с. 18] ‘невыразна гаварыць’; Кірдун раўнаваў паніча і таму ўвесь час бурчаў 
пад нос. [1, с. 66] ‘раўнаваць’; “Чаго вас туды прынесла, калі ворагі – тут.” Буркнуў 
ваўкаваты Юллян Лапата. [2, с. 79] ‘злавацца, быць не ў настроі’. 

Усхліпнуць: Малады чалавек усхліпнуў. “Ты чый?” “Полацкі.”[1, с. 173] ‘рас-
хвалявацца’; Доўга бег, усхліпваючы ад злосці, і паўтараў... [1, с. 121] ‘злавацца’. 

Сапець: Грыша, з вялікай шкадобы, соп. [2, с. 13] ‘шкадаваць аб нечым’; На 
абліччах у коннікаў былі адчай і ярасць. Некалькі хвілін яны саплі і варочалі адзін перад 
адным вачыма. [1, с. 216] ‘пачуццё ярасці, адчаю’; Сонныя пасопванні Янькі на спіне ў 
Кандрата. [1, с. 139] ‘моцна спаць’. 

Свісцець: Над натоўпам стаяў смех, ганарлівыя выгукі, свіст. Абуджэнне 
нарастала. [1, с. 117] ‘абурацца’; Сашка – у два пальцы – свіснуў разбойніцкім, чацвяр-
ным свістам. [1, с. 334] ‘склікаць, зваць каго-небудзь’.  

Зразумела, што ў прыведзеных прыкладах сэнс экстралінгвістычных адзінак за-
лежыць ад кантэксту, наколькі б аднолькавымі не здаваліся нам лексемы. Пісьменнік не 
абмяжоўваецца толькі адной намінатыўнай адзінкай, ён выкарыстоўвае ў творы так 
званыя “указальныя” словы, якія і падказваюць чытачу семантыку той ці іншай 
экстралінгвістычнай адзінкі.  

У творы Ул. Караткевіча сустракаюцца экстралінгвістычныя адзінкі, якія нясуць 
дадатковую інфармацыю часцей за ўсё пры характарыстыцы пэўнага персанажа ці для 
ілюстрацыйнасці якой-небудзь сітуацыі ў канве рамана: І толькі тут Кандрат здзіўле-
на цмокнуў языком. Змяя была вырабам. [1, c. 40] ‘здзівіцца’; Давяральна шапнула Кан-
драцію на вуха. [1, с. 98] ‘давяраць кану-небудзь’; Стафан толькі носам чмыхнуў. 
Пайшоў. “Цяпер да раніцы не чакай”,- сказаў бацька. [1, с. 29] ‘крыўдаваць’; 
Скрыгочучы зубамі, ён паспрабаваў сесці, сарваўся, адчуваючы, як са скроняў сцякае 
халодны пот і ускінуў у сядло сваё збалелае цела. [1, с. 281] ‘напружвацца, старацца’; 
Вежа ажно вохнуў. Чарцяня біла проста пад дыхла. [1, с. 307] ‘нечаканасць’; Дзяўчат-
кі віскалі, хаця Ваўкалака быў мілы і не страшны. [1, с. 149] ‘пужацца’. 

Пісьменніку цяжка бывае часам перадаць тэмп мовы сваіх персанажаў і таму ён 
карыстаецца графічнымі сродкамі, якія ў поўнай меры і дапамагаюць яму. Паўзы ў ма-
стацкім тэксце адразу могуць быць незаўважнымі, але пісьменнікі імкнуцца графічна 
(шматкроп’ем) забяспечыць гэтыя характарыстыкі голасу сваіх персанажаў (Калі яны 
выйшлі на бераг, ён працягнуў ёй руку, і яна раптам сказала яму: “Ты... дарагі”[1, с. 
67]; Мэкалі авечкі, непаразумела штурхаючыся ля варот, і адусюль даляталі лісліва-
абыякавыя галасы гаспадынь: “Шу-шу-шу. Красуля, Красуля... Ах, каб ты здарова бы-
ла...”[1, с. 132]).  

Ул. Караткевіч як сапраўдны майстра можа аздобіць просты тэкст так, каб нам 
было цікава чытаць, не спыняючыся на звычайных лексемах тыпу: “ён уздыхнуў”, “яна 
засмяялася”. Тэкст намнога шматграннейшы, аўтар малюе нават адно і тое ж выражэн-
не эмоцый сваіх герояў, але з адценнямі так, як патрабуе гэтага мастацкі тэкст. Таму ў 
рамане можна сустрэць адзінку і засмяяцца, і зарагатаць, і пырснуць; і плакаць, і раўці, і 
рыдаць. Але ж гэта не ўсё. Пісьменнік паказвае нам, што эмоцыя шматаспектная, і таму 
можна ўздыхнуць з радасці,  ўздыхнуць з павагай, альбо ўздыхнуць з палёгкай. Гэта 
значыць, адна і тая ж лексема адлюстроўвае розныя пачуцці. Таму такія характарыстыкі 
голасу, якія адносяць у склад экстралінгвістыкі, таксама ўздзейнічаюць на будову рама-
на “Каласы пад сярпом тваім”, занатоўваючы розныя псіхалагічныя станы герояў у ім. 
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Такім чынам, можна адзначыць майстэрства класіка беларускай літаратуры 
Ул.Караткевіча, які стварае такія запамянальныя характарыстыкі як гукавой, так і негу-
кавой аформленасці моўных адзінак са значэннем паравербальнай дзейнасці. 
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ПРЫМЕТНІКІ З СУФІКСАМІ СУБ’ЕКТЫЎНАЙ АЦЭНКІ 
Ў ГАЗЕТНЫХ ТЭКСТАХ 

 
Для выражэння суб’ектыўнай ацэнкі ў мове газетнай публіцыстыкі выкарысто-

ўваюцца прыметнікі з памяншальна-ласкальнымі фармантамі, паколькі “памяншальныя 
суфіксы могуць выражаць не толькі станоўчую, але і адмоўную ацэнку з рознымі экс-
прэсіўнымі адценнямі – знявагі, іроніі, пагарды, насмешкі і г.д.” [4, с. 113]. Вырашаль-
ную ролю ў вызначэнні адпаведнай ацэнкі пэўнай з’явы адыгрывае кантэкст, менавіта 
ад кантэксту залежыць, якую афарбоўку (станоўчую ці адмоўную), якую нюансіроўку ў 
адценнях значэння набывае тая ці іншая лексема. 

Прыметнікі з суфіксам -еньк- маюць ласкальнае значэнне ці паказваюць на 
зменшаную або павялічаную меру якасці, названай утваральным словам [1, с. 308] і вы-
карыстоўваюцца для стварэння станоўчага вобраза ў меліяратыўных кантэкстах: 
Сівенькая, трошкі прыгорбленая гадамі, з вясёлымі і ласкавымі вачамі, яна на чыста 
ўкраінскай мове коратка расказала пра сябе, падзякавала арганізатарам выстаўкі за 
тое, што далі ёй магчымасць дэманстраваць свае карціны (ЛіМ, 9.10.1998); Выхад у 
нас цялят на 100 кароў – 100 галоў. Здаровыя, жвавенькія. Чаго яшчэ трэба? (Віцебскі 
рабочы, 30.12.1999); Пустуе некалі запоўненае “пад завязку” памяшканне былой 
сямігодкі – сёння малалікіх вучняў аўтобусам падвозяць на вучобу ў Хоцімскую школу 
№ 2. Канае абмялелая вузенькая Альшоўка…(ЛіМ, 08.02.2008). Ва ўсіх прыведзеных 
прыкладах журналіст выказвае паважлівыя, станоўчыя адносіны да асоб, прадметаў, 
што і выявілася праз выбар адпаведных экспрэсіўных сродкаў, у прыватнасці, прымет-
нікаў з суфіксам -еньк-. 

У сказе  А па вопыт у афармленні кабінета сама па школах ездзіла, шукала што-
небудзь новенькае, цікавае, -- расказвае, гартаючы праспект з фатаграфіямі кабінета, 
Наталля Пятроўна Лаўрова, настаўніца працы сярэдняй школы № 199 Мінска 
(Настаўніцкая газета, 3.10.2002)  прымета, выражаная лексемай новенькае, перадае 
большую ступень інтэнсіўнасці  суфіксам -еньк-, больш дакладна і трапна перадае павагу 
ў адносінах да таго цікавага і новага, што было знойдзена для афармлення кабінета.  

Менавіта кантэкст вызначае характар ацэнкі лексем з памяншальна-ласкальнымі 
фармантамі – негатыўны ці станоўчы. Нярэдкія выпадкі, калі суфікс суб’ектыўнай 
ацэнкі надае лексемам адценне неадабральнасці, з’едлівай іроніі ў адпаведным 
кантэксце: І па-трэцяе, наша родненькае тэлебачанне не можа “згатаваць” падчас 
такое (ЛіМ, 13.06.2008); Іншая справа – заплаціўшы энную суму грошай, “заказаць” 
сабе пэўны тып дзіцяці, перачакаць ягонае лабараторнае сталенне і ў выніку атры-
маць “гатовенькага”, абсалютна дарослага, нават выхаванага “наследніка” ці 
“наследніцу”, у залежнасці ад патрэбы (ЛіМ, 21.03.1997).  На неадабрэнне паказвае і 
пераносны сэнс слоў, якія аўтары бяруць у двукоссе з мэтай узмацнення экспрэсіі.  
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Субстантываваныя прыметнікі з суфіксам -еньк-, ужытыя з пераносным значэн-
нем у якасці антонімаў (светленькае ‘станоўчыя, жыццесцвярджальныя артыкулы’ – 
чорненькае ‘інфармацыя пра трагічныя падзеі’), узмацняюць экспрэсіўнасць усяго 
сказа: Цяпер расійскія часопісы мяне часцяком просяць: дай ужо светленькае, бо ў га-
зетах спрэс – чорненькае (ЛіМ, 30.01.1998).  

Прыметнікі з фармантам -еньк- у залежнасці ад кантэксту выражаюць разна-
стайныя пеяратыўныя ацэнкі. У адпаведным моўным акружэнні  прыметнік з такім 
суфіксам узмацняе і выяўляе дадатковае адценне з’едлівай іроніі, нават сарказму, як, 
напрыклад, да таго, што абазначана выдзеленай лексемай: Не, унучак, давай мы з та-
бою другую кніжачку возьмем, пра казу з казлянятамі. “Козлятушки, ребятушки, ото-
притеся, отомкнитеся…” Тыя, дурненькія, і адкрылі...( ЛіМ, 9.01.1998); Вельмі многа 
вучоных з Масквы, Ленінграда, Харкава спрабавала вырашыць гэтую праблему, але ўсе 
яны бераглі сваё здароўе і хутка з’язджалі дадому ў свае чысценькія лабараторыі 
(Настаўніцкая газета, 24.09.2002);  

– выражае асуджальнае, часам пагардлівае стаўленне да адпаведнай з’явы (у 
гэтым выпадку алкагалізму): І гэта багаценькім алкаголікам падабаецца (ЛіМ, 
28.11.1997); Але калі такая “зорка” імкнецца на гэтым адхапіць кругленькую суму 
грошай – то гэта здаецца мне амаральным  (ЛіМ, 08.02.2008); 

– узмацняе пераноснае значэнне лексем (тут хліпкая ‘слабая, нетрывалая’), надаю-
чы выказванню асуджальнае, нават зневажальнае адценне: А менавіта ж у райцэнтрах 
найбольшы працэнт абывацеляў, у якіх, як пісаў  нядаўна ў “ЛіМе” Леанід Лыч, найбольш 
хліпенькая нацыянальная самасвядомаць, і менавіта там найбольш зрусіфікаваная 
інтэлігенцыя (ЛіМ, 9.10.1998). Аналагічны моўны факт мы назіраем і ў наступным сказе: 
Вылез Тарэлкін (В. Рэдзька) – агідненькі, сліматы, плюгавы чалавечак без узросту, у чор-
ным трыко, і абвясціў нам аб сваёй інтрызе з уяўнай смерцю (ЛіМ, 21.03.1997). Суфікс -
еньк- узмацняе семантыку адпаведнай лексемы (агідны – ‘які выклікае агіду; вельмі дрэн-
ны, брыдкі, гадкі’ [3, с. 29]) і павышае ўражанне ад прачытанага. 

У прыметнікаў з суфіксам -енечк-, які выражае адценне ласкальнасці і паказвае 
на вельмі высокую або вельмі нізкую ступень якасці [2, с. 190], стылістычная афар-
боўка вынікае з кантэксту: У аснове яе [методыкі – В.Ш.] калаж, выразныя мале-
нечкія кавалачкі рознакаляровай паперы, якія складаюць усе магчымыя адценні колераў 
(ЛіМ, 9.10.1998); Гадоў дзесяць таму, калі мой пантэон імёнаў беларускай паэзіі яшчэ 
толькі складаўся і мала хто вытрымліваў мой суб’ектыўны адбор, мне трапіў у рукі 
першы таненечкі зборнічак Міколы Купрэева “Непазбежнасць” выдання 1967 года 
(ЛіМ, 23.09.1997). Суфікс -енечк- выяўляе больш інтэнсіўную меру якасці (малы памер) 
у параўнанні з суфіксам -еньк-  і, такім чынам, лексемы з такім фармантам паказваюць 
у гэтым слоўным акружэнні на станоўчыя (тут ласкальныя) адносіны аўтара да назва-
ных рэалій. 

Прыметнікі з суфіксам -утк- (-ютк-), што абазначае ‘высокую ступень якасці і 
адпавядае спалучэнням утваральных прыметнікаў са словамі вельмі, зусім, надта’ [1, 
с. 309], звычайна выкарыстоўваюцца са станоўчай афарбоўкай: Зала Дома акцёра на 
спектаклі “Размова ў доме Штайн...” была паўнюткаю (ЛіМ, 28.03.1997); Але якія 
шэдэўры яна робіць нават з драбнюткага эпізоду! (Віцебскі рабочы, 22.05.1999); Па 
дарозе да Камунараў (прыпамінаюцца яшчэ нядаўнія хрэстаматыйныя вершы Аркадзя 
Куляшова “Мая Бесядзь” і “Станцыя Камунары”), слухаў, як “…шуміць шаша шур-
шаннем колаў шынных і аж уздрыгвае пад гул машынны наведзены праз Бесядзь новы 
мост” (П. Прыходзька) і замілоўваўся бялюткім убраннем прыдарожных бярозавых 
прысад (ЛіМ, 08.02.2008). Суфікс -ютк-, як вядома, паказвае на гранічна высокую 
якасць прадмета і ў прыведзеных сказах мае адценне адабральнасці, нават захаплення 
адпаведнымі прадметамі і з’явамі рэчаіснасці.  
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Суфікс -ічк- вылучаецца толькі ў адным прыметніку невялічкі, які выражае 
зменшаную ступень якасці і мае ласкальнае адценне [2, с. 190]: Да месца будзе сказаць, 
што менавіта той асаблівы дух чалавечнасці і дабрыні, які, на шчасце, не знік з нашых 
невялічкіх сельскіх бальнічак, дапамагае старым адчуваць сябе тут, як дома (Гро-
дзенская праўда, 29.03.2001); У наступную кнігу “Неад’емнае” (1982),  акрамя вершаў, 
М. Пракаповіч уключыў і невялічкую аднайменную паэму, дзе паспрабаваў вярнуцца з 
казачна-песеннага залітаратуранага Палесся на Палессе рэальнае, што на вачах пе-
ратваралася ў чужы пустэльны край, збольшага прыхарошаны клубнай этнаграфічна-
фальклорнай самадзейшчынай (ЛіМ,  23.10.1998). Ужываючы лексему невялікі з па-
мяншальна-ласкальным суфіксам -ічк-, аўтар  выяўляе сваё станоўчае стаўленне, 
замілаванасць адпаведнай рэаліяй, што надае адценне ласкальнасці ўсяму кантэксту.  

Прыметнікі з суфіксам -юсеньк-, які мае тое ж значэнне, што і -утк- [1, с. 309], 
выражаюць станоўчую ацэнку, нягледзячы на тое, які характар – пеяратыўны ці 
меліяратыўны – мае кантэкст: Нехта ж вось сядзіць, падсумоўвае самыя драбнюсень-
кія даходы якой-небудзь прыбіральшчыцы і звышдаходы якіх-небудзь буйных “ма-
фіёзі”, а потым акуратна дзеліць папалам (ЛіМ, 13.03.1998); А лепшая цымбалістка 
рэспублікі лаўрэат міжнародных конкурсаў Ларыса Рыдлеўская завяла нас у такі 
дзівосны музычны свет, што ўсе нашы штодзённыя турботы здаліся нейкай таню-
сенькай павуцінкай (Віцебскі рабочы, 23.10.1999). Памяншальна-ласкальны фармант 
паказвае на падкрэслена малую прымету прадмета, экстэнсіўнасць яе праяўлення і 
аўтарскую ацэнку адпаведным рэаліям. 

Прыметнікі з суфіксам -ечк- выступаюць як словаўтваральны варыянт да слоў з 
суфіксам -усеньк- (-юсеньк-) [1, с. 309]. У такіх прыметнікаў стылістычная афарбоўка 
таксама вызначаецца кантэкстам: П’яніца яшчэ мае хоць нейкі маленечкі тыл для 
адступлення – каб ачомацца, адумацца, узяць сябе ў рукі, паспрабаваць з дапамогай 
родных, блізкіх, сяброў выбавіцца з праклятай залежнасці (ЛіМ, 28.11.1997); Гадоў 
дзесяць таму, калі мой пантэон імёнаў беларускай паэзіі яшчэ толькі складаўся і мала 
хто вытрымліваў мой суб’ектыўны адбор, мне трапіў у рукі першы таненечкі 
зборнічак Міколы Купрэева “Непазбежнасць” выдання 1967 года (ЛіМ, 23.091997). 
Лексемы з такім суфіксам паказваюць гранічна малую ступень праяўлення прыметы: у 
першым сказе – гранічна малую магчымасць вызваліцца ад п’янства і, адпаведна, не-
адабральнае стаўленне да рэаліі, у другім – вельмі малы па таўшчыні памер  зборніка і 
станоўчыя эмоцыі да выказанай думкі. 

Структурна-семантычны аналіз ілюстрацыйнага матэрыялу паказвае, што пры-
метнікі якаснай ацэнкі, якія выражаюць ацэначныя, эмацыянальныя і экспрэсіўныя ад-
ценні пры дапамозе афіксацыі, у газетнай публіцыстыцы выкарыстоўваюцца не для ха-
рактарыстыкі ці самахарактарыстыкі персанажа, а для выяўлення адкрытай аўтарскай 
пазіцыі і ацэнкі падзеям і з’явам рэчаіснасці. 
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К.Д. Шчасная (Мінск) 
 

АБ УНАРМАВАННІ ПРАВАПІСУ КАНЧАТКАЎ НАЗОЎНІКАЎ  
ЖАНОЧАГА РОДУ НА -а (-я) З АСНОВАЙ НА АДЗІН ЗЫЧНЫ  

Ў РОДНЫМ СКЛОНЕ МНОЖНАГА ЛІКУ 
 
Прынцыпы напісання назоўнікаў жаночага роду на -а (-я) з асновай на адзін 

зычны ў родным склоне множнага ліку змяняліся на працягу ўсяго ХХ ст., у многіх вы-
падках дапускалася нарматыўная варыянтнасць як нулявога канчатка, так і канчатка -аў 
(-яў). Гэта няўстойлівасць асабліва праявілася ў сучаснай беларускай мове: апошнім 
часам у сродках масавай інфармацыі павялічылася колькасць ужыванняў назоўнікаў 
гэтай катэгорыі з канчаткамі -аў (-яў) у родным склоне множнага ліку: газетаў, трасаў, 
ахвяраў, краінаў, трубаў, паліцаў, паслугаў, хваробаў; альбо паралельнае ўжыванне 
двух канчаткаў: узнагародаў і узнагарод, хвілін і хвілінаў, краін і краінаў, рыс і рысаў, 
асоб і асобаў, што не зусім адпавядае ўсталяваным сучасным нормам, а таксама пры-
водзіць да недапушчальнай граматычнай блытаніны. 

Каб выявіць прычыны такой варыянтнасці, варта звярнуцца да першых нарма-
тыўных крыніц. Б. Тарашкевічам (Беларуская граматыка, 1918) і Я. Лёсікам (Беларус-
кая мова, 1924) дапускаўся канчатак -аў (-яў) у назоўнікаў жаночага роду на -а (-я) з ас-
новай на адзін зычны ў родным склоне множнага ліку на ўзор назоўнікаў мужчынскага 
роду: водаў, нядзеляў, ліпаў, мухаў. Аднак найбольш характэрнай лічылася “скарочаная 
форма”: зор, ран, ягад, кароў і інш., без варыянтаў – рук і ног, але свіней, курэй. Нулявы 
канчатак у назоўнікаў жаночага роду на -а (-я) з асновай на адзін зычны пераважаў і на 
старонках “Нашай Нівы” (1906 – 1915) [1]. Пачынаючы з 1930-х гг. для гэтага тыпу 
лексем вядучым стаў нулявы канчатак. Формы на -аў (-яў) лічыліся “хісткімі” і гутар-
ковымі. Аўтары “Курса сучаснай беларускай мовы” (1941) падмацоўвалі важнасць вы-
карыстання нулявой формы як функцыі граматычнага размежавальніка назоўнікаў жа-
ночага і мужчынскага роду ў множным ліку. Гэтага прытрымліваліся і іншыя лінгвісты. 
Тым не менш, “ненарматыўныя” і “дыялектныя” формы з канчаткамі -аў (-яў) 
працягвалі актыўна ўжывацца ў мастацкай літаратуры. 

У “Беларускай граматыцы” (1985) напісанне назоўнікаў ІІ скланення з асновай 
на адзін зычны ў родным склоне множнага ліку вызначалася паводле колькасці складоў 
і характару асновы. Так, трохскладовыя назоўнікі і большасць двухскладовых (акрамя 
назоўнікаў на адзін мяккі зычны і -j) ужываліся з нулявым канчаткам. У сучаснасці 
трохскладовыя назоўнікі пераважна афармляюцца з чыстай асновай (балад, модніц, 
праграм, узбочын), а вось да двухскладовых лексем пры скланенні многія аўтары 
імкнуцца дадаць канчаткі -аў (-яў): ружаў, рысаў, сфераў, візаў. Магчыма, гэтым яны 
імкнуцца пазбегнуць аднаскладовых форм, якія не ўспрымаюцца як ўласцівыя для бе-
ларускай  мовы,  паколькі  тут  не  праяўляецца  характэрная  “напеўнасць”  (працяглае 
гучанне  слова,  адсутнасць  абрывістых  фраз , перавага  адкрытых  складоў)  [3].  Ча-
ста  з  канчаткам  -аў  ужываюцца  двух складовыя  назоўнікі  на  санорны,  што  адбы-
ваецца  пад  ускосным  уплывам  фанетычных  уласцівасцей  асновы:  цэнаў,  плямаў, 
мараў, мераў, крамаў. Хаця слоўнікамі кадыфікаваны нулявыя формы і на практыцы 
сустракаюцца  канкурэнтныя  сцен,  сцэн, мар, сіл. Даказана,  што  ў  беларускай  літа-
ратуры і публіцыстыцы найчасцей ужываюцца двухскладовыя і трохскладовыя словы. 
Верагодна, гэта таксама паспрыяла фарміраванню ўяўлення аб гэтых формах як най-
больш пашыраных, а значыць, і нарматыўных. Больш грунтоўны аргумент – заўвагі 
Я.Ф. Карскага аб тым, што формы на -оў (-аў) тыпу высповъ, куроў, слёзаў з’яўляюцца 
спецыфічна беларускімі ўтварэннямі [4, с. 164]. Што датычыцца форм з нулявым кан-
чаткам, то прычыну іх пашырэння даследчыкі бачаць у мэтанакіраваным збліжэнні 
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граматыкі беларускай і рускай моў у савецкія часы. Аднак нулявы канчатак у 
назоўніках жаночага роду на -а (-я) з асновай на адзін зычны характэрны не толькі для 
рускай, але і для ўкраінскай, большасці лексем польскай моў (робіт, країн, тисяч, 
справ; świec, minut, dróg, rozmów, pań), што дае падставы разумець гэтыя формы як 
агульныя для блізкіх славянскіх моў. 

Не апошнюю ролю ў фарміраванні норм адыгрывае ўжыванне лексем у гутарко-
вай мове. Так, за некаторымі словамі (межаў, вежаў, вудаў) у жывой гаворцы трывала 
замацаваўся канчатак -аў. У нарматыўных крыніцах апошніх гадоў, ад “Слоўніка цяж-
касцей беларускай мовы” (1987) да “Беларускага арфаграфічнага слоўніка” (2009 г.), 
адлюстравана варыянтнасць ужывання гэтых назоўнікаў – межаў і меж, вежаў і веж, 
вудаў і вуд. На практыцы відавочна аддаецца перавага поўным формам: спісы выбарчых 
акруг з назначэннем іх межаў; пад званы з вежаў; з выкарыстанннем донных вудаў. 
Адносна гутарковай, дыялектнай асновы гэтых форм П.П. Шуба заўважаў, што яе 
маюць абодва канчаткі, толькі словаформы на -аў (-яў), “уласцівыя паўночна-заходнім 
беларускім гаворкам <…> , не знайшлі <…> падтрымкі” ў беларускай мове [6, с. 70]. 
Сапраўды, гаворкі паўночнага захаду Беларусі (Віленшчына і Міншчына) пры 
пасрэдніцтве вядучых дзеячаў слова адыгралі значную ролю ў 1920-я гг., на этапе ран-
няга фарміравання тыповых рыс беларускай літаратурнай мовы [3]. Паводле 
параўнальнага аналізу карт ДАБГ (1963) і ЛАБНГ (т.5, 1998), мы бачым, што ў 1960-я 
гг. формы тыпу хатаў, сценаў былі распаўсюджаны амаль па ўсёй Беларусі  (найбольш 
– на Гродзеншчыне і паўночнай Міншчыне), а ў апошні час відавочна змяшчэнне 
поўных форм назоўнікаў ІІ скланення з асновай на адзін зычны ў родным склоне множ-
нага ліку (ліпаў) на захад Беларусі і большае распаўсюджанне форм з нулявым канчат-
кам. Аднак, магчыма, граматычныя асаблівасці паўночнага захаду, дзякуючы ўжыван-
ню ў СМІ, могуць скласці канкурэнцыю формам з нулявым канчаткам. 

У 1990-я гг. ідэі дэмакратызацыі грамадскага ладу пранікаюць і ў сродкі масавай 
інфармацыі, адбіваючыся і на мове выданняў, тэле-радыё-перадач. На мяжы трэцяга 
тысячагоддзя з’яўляецца новы від камунікацыі – інтэрнэт, дзе ёсць магчымасць выка-
зацца кожнаму карыстальніку. Усё гэта развівае свабоднае стаўленне да слова, 
дапушчэнне варыянтнасці ў СМІ і нават у нарматыўных крыніцах. Так, у падручніках 
1990-х гг., прымалася паралельнае ўжыванне канчаткаў назоўнікаў жаночага роду на -а 
(-я) з асновай на адзін зычны ў родным склоне множнага ліку: хвояў і хвой, яблыняў і 
яблынь, межаў і меж, кішэняў і кішэнь і нават хатаў, краінаў, гадзінаў. Але ў 2000-я гг. 
перавага зноў аддаецца нулявому канчатку (“Лінгвістычны кампедыум”, 2003; “Карот-
кая граматыка беларускай мовы”, 2007 г.). 

У большасці выпадкаў сучасныя слоўнікі фіксуюць нулявы канчатак, аднак ча-
сам (што адзначалася вышэй) ёсць апраўданыя адхіленні. Напрыклад, нулявы канчатак 
у словах роля і доля ‘частка чаго-небудзь’ можа нават парушыць іх сэнс. У 1930-я гг. 
для слоў роля і доля дапускаўся канчатак -ей. У 1980-я гг. яны разам з падобнымі двух-
складовымі назоўнікамі на мяккі зычны атрымалі кадыфікаваныя канчаткі -яў: доляў, 
роляў, хваляў, паляў, што падтрымліваецца і слоўнікамі апошніх гадоў, а вось у “Тлу-
мачальным слоніку беларускай мовы (Т. 2, 1978) і “Граматычным слоўніку назоўніка” 
(2008) зафіксаваны формы долей. Нявызначанае ўжыванне гэтых лексем (хваляў і хваль, 
доляў і долей) паўплывала на ўсю групу назоўнікаў на -ля (міляў і міль, казуляў і казуль, 
пілюляў і пілюль, кашуляў і кашуль і інш.): каля скронявых доляў, на набыццё долей (ак-
цый); мяса казуль і дзясяткі дзікоў і казуляў, без патрэбных пілюль і па 20 пілюляў, 
шэсць нядзеляў і ў адну з санлівых нядзель. 

Канчатак -яў часам устанаўліваецца як нарматыўны і для некаторых назоўнікаў 
на -j. Так, у “Слоўніку сучаснай беларускай мовы”(2009) сустрэты шый і шыяў, завей і 
завеяў, зграй і зграяў, прывілей і прывілеяў, што можа ў будучым прывесці да пашырэн-
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ня гэтага канчатка сярод назоўнікаў жаночага роду на -j. Сёння яны, дзякуючы шэрагу 
новых запазычанняў, складаюць значную групу і ўжываюцца ў асноўным з чыстай ас-
новай: санкцый, амбіцый, рэалій, інвестыцый, тэхналогій, намінацый, але Прадаўцы, 
зразумела, не маюць ліцэнзіяў (Звязда, №243–244. 2009. с. 4). Назоўнікі на мяккі [н’] 
пад уплывам сугучных лексем ІІІ скланення тыпу граней (-яў), ростаней (-няў), гаваней 
(-яў), часам ужываюцца ў СМІ з поўным канчаткам: ад 1 да 12 базавых велічыняў, шум 
раскідзістых яблыняў, самая вераломная з багіняў, сцэнамі пагоняў, да таго і 
слоўнікамі дапускаюцца варыянтныя канчаткі. 

Некаторыя лексемы маюць нявызначаныя паказчыкі роду, што адбіваецца і на іх 
скланенні. Так, назоўнік кішэня мае дзве формы назоўнага склону адзіночнага ліку – 
кішэнь і кішэня, а ў родным склоне множным ліку варыянтныя поўныя канчаткі -ей і -
яў. Вызначыцца з флексіяй вельмі праблематычна, бо “Тлумачальны слоўнік беларус-
кай мовы” (Т.2, 1978) адносіць лексемы кішэнь і кішэня да жаночага роду, а значыць, да 
ІІІ і І скланенняў адпаведна. Аднак у падручніку “Сучасная беларуская літаратурная 
мова” 1997 г. указваецца на тое, што гэтыя формы – вынік нявызначанасці мужчынска-
га і жаночага роду, што фактычна ставіць назоўнік кішэня ўжо на мяжу трох скланен-
няў. Да таго ж некаторымі граматыкамі для гэтай лексемы дапускаецца і нулявы канча-
так. Але на практыцы часцей сустракаюцца формы на -яў: Напрыклад, у камізэльцы я 
налічыў 14 кішэняў! (Звязда, №47. 2010. с. 6). Частка назоўнікаў мае параллельна як 
форму мужчынскага, так і жаночага роду. У залежнасці ад формы абранага аўтарам ро-
ду, ужываецца і флексія, што ўтварае непажаданы паралелізм: падышла да клавішаў і 
некалькі націсканняў клавіш, у час аблогаў і ад усіх гэтых аблог, са сваіх берлагоў і 
адшукванне бярлог. Лексема з нявызначаным родам таполя (топаль) зафіксавана 
слоўнікамі з канчаткам -яў у родным склоне множнага ліку: Таму на бліжэйшы час за-
планаваная высечка васьмі такіх старых таполяў (Звязда, № 68, 7.04.2010, с. 3). 

Такім чынам, у склонавай парадыгме назоўнікаў жаночага роду на -а (-я) з асно-
вай на адзін зычны відавочна пастаянная дынаміка, развіццё з’яў уніфікацыі, прыпа-
дабненне да скланення мужчынскага роду, дзе дамінуюць канчаткі -аў (-яў). П.У. Сцяц-
ко ўсхваляе ўніфікацыю сістэмы скланення назоўнікаў, падмацоўваючы думку тым, 
што нулявыя формы не характэрныя ні трэцяму скланенню, ні большасці лексем 
мужчынскага роду з чыстай асновай [5, с. 80 – 82]. Аднак, нягледзячы на актыўнае 
ўжыванне канчаткаў -аў (-яў), пераважае ўсё ж нулявая форма, пазіцыі якой падмацо-
ўваюцца акадэмічнымі выданнямі, таму яе, верагодна, варта зафіксаваць як норму. 
Улічваючы шэраг фактараў, неабходна пакінуць выключэнні: даўнія курэй і свіней, 
назоўнікі з нявызначаный формай скланення – кішэняў, клавішаў і інш., трывала зама-
цаваныя ў моўнай практыцы двухскладовыя назоўнікі доляў, роляў, вежаў, межаў, ву-
даў. Пры гэтым лексемы-выключэнні павінны паслядоўна адлюстроўвацца ў нарма-
тыўных даведніках, якія, у сваю чаргу, павінны быць надзейнай крыніцай вырашэння 
спрэчных выпадкаў формаўжывання назоўнікаў. 
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СТРУКТУРА ТЭМПАРАЛЬНАГА ЛЕКСІКА-СЕМАНТЫЧНАГА ПОЛЯ  
(НА МАТЭРЫЯЛЕ МАСТАЦКІХ ТВОРАЎ) 

 
Палявы падыход да моўных з’яў адпавядае прыродным умовам моўных зносін, 

калі граматычныя і лексічныя сродкі выкарыстоўваюцца ў іх непарыўнай сувязі. 
Разнастайныя сродкі лексічнага ўзроўню звязаны паміж сабой не выпадковымі 

адносінамі, а адносінамі, якія дазваляюць устанавіць пэўныя заканамернасці. Сукуп-
насць сродкаў, што ўзаемадзейнічаюць паміж сабой, утварае сістэму – лексіка-
семантычнае поле. Структура поля вызначаецца на аснове агульнасці і розніцы ў 
лексічнай спалучальнасці. На думку М.П. Качаргана, “лексічная спалучальнасць – 
эфектыўны сродак вычлянення лексіка-семантычных палёў і даследавання іх структу-
ры” [1, с. 34], паказчык ступені спаянасці цэлага поля. Спалучальнасць, як і значэнне, 
з’яўляецца нязменным спадарожнікам слова. Разам са значэннем і гукавой абалонкай 
яна складае якасную акрэсленасць слова, яго адметную характарыстыку.  

У межах тэмпаральнага лексіка-семантычнага поля выдзяляецца лексіка-
семантычная група назваў частак сутак і лексіка-семантычная група назваў пораў года. 
У групе назваў частак сутак лексічная спалучальнасць садзейнічае вызначэнню дастат-
кова складанай структуры цэнтра, ядром якога з’яўляюцца лексемы дзень і ноч, таму 
што яны маюць асаблівыя атрыбутыўныя кампаненты (доўгі, кароткі, палярны). У сваю 
чаргу словы раніца, адвячорак, вечар маюць другія азначэнні, спецыфічныя для іх 
(звонкая раніца, мудрэйшая раніца, бадзёры адвячорак, выпускны вечар, універсітэцкі 
вечар,  юбілейны вечар), што вызначае іх аналагічнае месца ў лексіка-семантычнай гру-
пе, нягледзячы на тое, што з-за агульнасці некаторых атрыбутыўных кампанентаў слова 
раніца прымыкае да слова дзень, а вечар да слова ноч, напрыклад: раніца і дзень гара-
чая (-ы), сонечная (-ы), хмурная (-ы), ноч і вечар бяссонная (-ы), позняя(-і).    

Назвы частак сутак (ранак, раніца, додніца, дзень, адвячорак, вечар, прыцемак, 
ноч) маюць шмат агульнага ў спалучальнасці, гэта значыць спалучаюцца з аднымі і 
тымі ж семантычнымі групамі атрыбутыўных кампанентаў. Спецыфічную для гэтай 
лексіка-граматычнай групы слоў спалучальнасць складаюць прыметнікі са значэннем 
пораў года (асенні, зімовы, летні); адрэзку часу (доўгі, цэлы); стану надвор’я (ціхі); 
святла (цёмны); прывітальнага звароту (добры); незвычайнага хараства (дзівосны, 
цудоўны, чароўны). 

З аднаго боку, лексемы дзень і ноч супрацьпастаўляюцца адна адной як светлая і 
цёмная частка сутак, а раніца і вечар выступаюць адпаведна як часткі дня і ночы, з дру-
гога боку, спалучальнасць сведчыць пра іх раўнапраўнае становішча ў лексіка-
семантычнай групе (чатырохчленны падзел). 

Структура назваў пораў года, як і назваў частак сутак, складаецца з цэнтра (ле-
та, зіма, вясна, восень). Цэнтр аналізуемай групы таксама мае двайное чляненне – 
бінарнае і чатырохчленнае. У цэнтры групы выдзяляецца ядро, якое складаецца з капу-
ляціўных лексем лета і зіма, лексемы вясна і восень займаюць другараднае месца ў 
групе: вясна разумеецца як пачатак лета, а восень як пераход да зімы. Аб’ектыўна 
існуючы экстралінгвістычны фактар (узровень сігматыкі), такі як змена цяпла і холаду, 
дыктуе бінарную структуру.  

Лексіка-семантычная група назваў пораў года вылучаецца з тэмпаральнага поля 
на аснове супадзення спалучальнасці – гэтыя назвы ўжываюцца ў адных і тых жа 
сінтаксічных канструкцыях і маюць адны і тыя ж семантычныя атрыбутыўныя кампа-
ненты. Спецыфічнай для назваў пораў года з’яўляецца спалучальнасць, якая абазначае 
стан надвор’я ў залежнасці ад тэмпературы: халодная восень, халодная вясна, халодная 
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зіма, лютая зіма, суровая зіма, гарачае лета; ад вільгаці: сухая вясна, сухое лета; абаз-
начае часавы адрэзак: мінулая зіма, мінулае лета, леташняя восень; ранняя вясна, ран-
няя зіма, позняя восень; адзнаку: сапраўдная зіма, сапраўднае лета. 

Лексічная спалучальнасць назваў пораў года мае значнае падабенства з назвамі 
частак сутак. Як і назвы частак сутак, яны спалучаюцца з атрыбутыўнымі кампанен-
тамі, што абазначаюць тэмпературу паветра: халодная восень, халодная вясна, халодная 
зіма, халодны дзень, халодная ноч; гарачае лета, гарачая раніца, гарачы дзень, стан 
надвор’я: дажджлівая вясна, дажджлівы дзень; спакойнае лета, спакойная ноч, ад-
рэзак часу: позняя восень, позні вечар, позняя ноч; цэлая зіма, цэлы дзень, цэлы вечар, 
цэлая ноч; мінулая зіма, мінулае лета, мінулая ноч. Аднак, дыяпазон спалучальнасці з 
атрыбутыўнымі кампанентамі ў назваў частак сутак значна шырэйшы, гэтыя прымет-
нікі могуць спалучацца з назвамі пораў года, у той час як назвы пораў года спалучаюц-
ца з лексемамі, якія абазначаюць вялікія часавыя прамежкі, напрыклад: глухая восень, 
жоўтая восень, залатая восень, леташняя восень; блізкая зіма, недарэчная зіма; сё-
летняе лета. Гэта сведчыць пра інклюзіўнасць першых і пра іерархічныя ўзаемаад-
носіны паміж гэтымі групамі. 

Абедзве групы маюць цыклічны характар, падобную структуру. Цыклічнасць 
назваў пораў года вылучаецца ў спалучальнасці з атрыбутыўнымі кампанентамі – міну-
лы, позні, ранні, цэлы. Прыметнікі позні і ранні сігналізуюць пра парушэнні заканамер-
нага цыклу. Аднолькавай з’яўляецца асацыяцыя наступлення ночы і зімы з рухам уніз, 
а дня і лета – з рухам угору: недарэчная зіма, мінулая ноч, позняя ноч; бліжэйшы дзень, 
заўтрашні дзень, наступны дзень, новы дзень, сёлетняе лета. 

Аналіз паказаў, што тэмпаральнае лексіка-семантычнае поле характарызуецца 
наяўнасцю сфер, якія адрозніваюцца пастаянствам складу і выразнай структурнай ар-
ганізацыяй. Значэнні слоў вясна, лета, восень, зіма, як і раніца, ранак, додніца, дзень, 
адвячорак, вечар, прыцемак, ноч, з аднаго боку, вызначаюцца ўнутрыпарадыгматыч-
нымі адносінамі, гэта значыць, павінны разглядацца як суадносныя. У той жа час се-
мантыка гэтых слоў абцяжарана прыметамі, якія характарызуюць кожнае з іх як абаз-
начэнне пэўнай з’явы знешнемоўнай рэчаіснасці, праз што магчыма розная інтэрпрэта-
цыя значэнняў гэтых слоў у мове.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ “МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ” 

В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ БЕЛОРУСОВ 
 

Предметом нашего исследования стал не весь обширный пласт слов, обознача-
ющих лексику морально-нравственного содержания, а лишь та его часть, которая обо-
значает моральные ценности, и которая, на наш взгляд, является его важнейшей со-
ставляющей. Ценности вообще, и моральные ценности в частности, являются своего 
рода регулятивом человеческой жизнедеятельности. Моральные ценности – это «путе-
водитель» человека по жизни, который определяет основные модели его поведения в 
обществе. 

Определение ценности на сегодняшний день является своего рода проблемой. 
Пока еще нет общепринятого определения ценности. В настоящий момент признается 
множественность форм существования ценностей, однако, одной из основных форм – 
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считается личностная форма. Ценности понимаются как, во-первых, “понятие динами-
ческое” и, во-вторых, “нечто существующее на уровне обыденного сознания” [7, с. 20]. 
“Ценность – совокупность определенных явлений действительности, положительно 
оцениваемых человеком с точки зрения личностного или общественного блага” [8, с. 
54]. “Каштоўнасці могуць быць агульначалавечымі (напр., ісціна, прыгажосць, міласэр-
насць) і канкрэтна-гістарычнымі (дэмакратыя, патрыярхат, манархія). Другой формай 
існавання каштоўнасці з'яўляецца канкрэтнае прадметнае ўвасабленне чалавечых 
учынкаў і грамадскіх каштоўнасных ідэалаў (этычных, эстэтычных, палітычных, права-
вых і інш.) [4, http://slounik.org/154230.html]. 

Опираясь на мнение психологов и лингвистов, занимавшихся данной проблема-
тикой [1; 2; 3] мы предположили, что при построении индивидуальных ассоциативных 
полей значения первых приобретенных ребенком слов выступают в качестве исходных 
(первичных, базовых). И, поскольку абстрактные понятия формируются у детей гораз-
до позже конкретных, мы решили проследить процесс формирования понятия “мораль-
ные ценности” в языковом сознании белорусских школьников.  

Человек на протяжении всей своей жизни осваивает новые лексические единицы 
и расширяет словарный запас и таким образом формирует свой ментальный лексикон. 
Соответственно на разных этапах овладения словом семантическая структура слова, а 
также внутренние и внешние семантические связи между словами не будут тожде-
ственными. Представляет интерес вопрос о том, существуют ли принципиальные отли-
чия в освоении семантики слов, перегруппировке единиц ментального лексикона у но-
сителей языка разного возраста – в частности, у детей и взрослых носителей языка. 
Данный эксперимент явился первым из серии, посвященной решению данной пробле-
мы. Поскольку целью нашего исследования являлось выявление в языковом сознании 
носителей белорусского языка лексических единиц со значением “моральные ценно-
сти”, мы решили провести ассоциативный цепочечный эксперимент, в ходе которого 
был опрошен 201 человек в возрасте от 12 до 18 лет (учащиеся школ и гимназий г. 
Минска с преподаванием на белорусском языке). Выбор возраста испытуемых опреде-
лялся тем, что именно они будут составлять активное ядро общества в ближайшие де-
сятилетия. В ходе эксперимента было получено 992 реакции.  

Испытуемым было предложено заполнить анкету, в которой им   следовало (на 
белорусском языке) назвать максимально возможное количество слов, которые ассоци-
ируются у них с понятием ‘маральныя каштоўнасці’. Время проведения эксперимента 
не ограничивалось, хотя в среднем анкеты заполнялись не более 3 минут. Испытуемых 
просили реагировать быстро и не раздумывая.  

По мнению А.А. Залевской, метод исследования особенностей потенциала ассо-
циативного поля себя далеко не исчерпал. Согласно исследованиям Ю.Н. Караулова, 
Е.Ф. Тарасова, Н.В. Уфимцевой, А.П. Клименко, И.А. Стернина, В.П. Белянина и  др. 
язык может и ДОЛЖЕН быть представлен не только в традиционном виде системы от-
ношений или в качестве большой совокупности текстов, но и в виде ассоциативно-
вербальной сети, которая соотносится с речевой способностью носителя языка [5]. 

Одним из преимуществ изучения ассоциативных реакций [Уфимцева. Слав. ас-
соц. словарь] является то, что ассоциаты позволяют получить точную информацию 
«относительно психологических эквивалентов “семантических полей” и вскрыть объ-
ективно существующие в психике носителя языка семантические связи слов» [9, с.4].  

Одна из основных сложностей исследования заключалась в том, что исследуе-
мое понятие представляет собой словосочетание. Соответственно испытуемые, зача-
стую, реагировали не на понятие в целом, а на его составляющие части. И хотя часть 
респондентов ориентировалась на понятие “мораль”, в основном ответы испытуемых 
являлись ассоциатами понятия “ценность”.  

http://slounik.org/154230.html
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В работах Л.С. Выготского [3], А.М. Шахнаровича [10], В.В. Лебединского [6] 
были определены 3 этапа овладения семантикой слова: образ (представление), псевдо-
понятие (понятие переходное от образа к понятию), понятие. Процесс овладения поня-
тием движется по пути все большего абстрагирования: от непосредственного “слепка” 
действительности до обобщения, продукта мыслительной деятельности, абстрактного 
отражения существенных признаков объекта.  

В результате  эксперимента, проведенного среди школьников, нами была про-
анализирована 541 отдельная реакция (238 – мальчики, 303 – девочки). Стоит отметить, 
что в среднем девочки давали около 6 реакций на анкету, в то время как мальчики – 
около 4. В ходе первоначального анализа полученные реакции были разбиты нами на 
100 групп. Причем один и тот же ассоциат может входить в состав нескольких групп. 
Так, например, ассоциат “гонар за Радзіму” был включен в группы “Гонар” и “Радзіма”, 
а ассоциат “грамадазнаўства” вошел в состав групп “Адукацыя” (как школьный пред-
мет) и “Грамадства”.  

Часть ассоциатов не была включена нами ни в одну группу, поскольку, на наш 
взгляд, их ассоциирование вызвано случайными факторами и не влияет на итоговые 
результаты исследования. 

В результате эксперимента было выявлено ядро понятия ‘маральныя каш-
тоўнасці’  и его периферия. Изучение периферии представляет особый интерес, по-
скольку именно она несет на себе национальные, культурологические, социальные и 
т.п. особенности языкового сознания носителей языка, а также позволяет проследить 
потенциальное развитие значения слова и актуальное состояние его функционирова-
ния. 

Данные группы были разбиты нами на 3 группы: I – в которой количество ассо-
циатов превышает 30, II – с количеством ассоциатов от 20 до 30, III – количество ассо-
циатов от 10 до 20. Группы с количеством ассоциатов меньше 10 будут рассматривать-
ся нами отдельно, при анализе подробного лексического состава групп. 

I группа (9): Добры (132) [Дабрыня (55), Добразычлівасць (22), Дабро (10) і інш], 
Чалавек/Людзі (70), Павага (56), Сям’я (54), Адукацыя (45), Я/Сваё (41), Сяброўства 
(39), Душа/Дух (34), Сумленнасць (32); 

II группа (10): Культура (27), Выхаванасць (25), Дапамога (25), Любоў (25), Ма-
раль (24), не Я (24), Родны (24), Адносіны (21), Розум/Інтэлект (21), Прырода (20); 

III группа (19): Мова (19), Грамадства (18), Жыццё (18), Каштоўнасці (18), Па-
водзіны (18), Свабода (17), Тлумачэнні (15), Разуменне/Паразуменне (14), Ветлівасць 
(13), Грошы (13), Праўда (13), Шчырасць (13), Міласэрнасць (12), Адказнасць (11), Ка-
ханне (11), Старэйшыя (11), Гонар (10), Спачуванне (10), Узаема- (10). 

В каждой группе есть своего рода “доминанта”: центральное понятие, дающее 
название всей группе. Это может быть либо наиболее частотное слово из данной груп-
пы, либо понятие логически объединяющее анализируемую группу. Так, например, все 
выражения, содержащие слова “свае сілы; да мяне; сваіх сяброў; уласныя думкі, мной” 
и т.д. мы объединили в группу с доминантой “Я/Сваё”, а слово “сумленнасць” (как са-
мое частотное: 21 из 32) дало название группе “Сумленнасць”, в которую также вхо-
дят слова “сумленне, добрасумленнасць”. 

Следует отметить, что ассоциативное поле со значением “моральные ценности” 
у испытуемых 12 – 18 лет еще плохо структурировано. Границы “ядра” размыты, 
ближняя и дальняя периферии четко не выражены. На этапе формирования семантиче-
ского поля подростки мыслят преимущественно наглядными представлениями, на ко-
торые они опираются в ходе рассуждения. При определении абстрактных понятий ис-
пытуемые стремятся перевести эти понятия в наглядные образы, наполнить их кон-
кретным содержанием (тое, што робіць чалавека чалавекам; калі ў чалавека ёсць якія-
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небудзь прынцыпы). О несформированности поля свидетельствует также большой про-
цент синтагматических ассоциаций (добрыя ўчынкі, родны кут, добрая душа) и около 
30% лексики конкретного содержания (маці, бацькі, грошы, аловак, сабака). Подыто-
живая вышесказанное, можно сказать, что на данном этапе в языковом сознании испы-
туемых процесс формирования семантического поля со значением ‘маральныя каш-
тоўнасці’  находится в стадии развития. И хотя в сознании понятие уже существует, 
его содержание еще окончательно не оформлено и структурно не организовано. 
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Вобраз Кастуся Каліноўскага заўсёды быў прыцягальным для мастакоў пяра. 
Вядомы публіцыст, паэт, рэвалюцыянер-дэмакрат пакінуў значны след у гісторыі вы-
зваленчага руху і культуры беларускага народа. Засяродзім сваю ўвагу на трагедыях 
драматургаў з віцебскага рэгіёну Уладзіміра Караткевіча «Кастусь Каліноўскі» і Алеся 
Петрашкевіча «Рыцар свабоды», у якіх цэнтральным персанажам з’яўляецца паўстанец. 
Калі ў п’есе У. Караткевіча «Кастусь Каліноўскі» супрацьпастаўляюцца дзве канстанты 
«смерць» і «неўміручасць», то А. Петрашкевіч галоўнае месца адводзіць паняццю волі. 
Для яго актыўны грамадскі і літаратурны дзеяч XIX стагоддзя паўстае ў вобразе рыцара 
– самаадданага, высакароднага чалавека, які змагаецца за незалежнасць Бацькаўшчы-
ны. Аўтар дакладна перадае атмасферу паўстання 1863 года ў п’есе «Рыцар свабоды», 
уводзіць у тэкст і сам маніфест часовага ўрада Літвы і Беларусі, у якім насельніцтва за-
клікалася падняцца на ўзброеную барацьбу, жыхары аб’яўляліся раўнапраўнымі гра-
мадзянамі незалежна ад нацыянальнасці і веравызнання. Галоўны герой выпісаны 
шчырым, мужным абаронцам правоў беларуса. У яго думках, дзеяннях прасочваюцца 
паводзіны інтэлігентнага, выхаванага чалавека. Змагар вельмі спадзяецца на рэвалю-
цыйную дзейнасць, на выданне газеты «Мужыцкая праўда». Яго словы гучаць як па-
лымяныя заклікі, лозунгі: «Дзецюкі! Гэта барацьба святая, яна за цэласнасць распаласа-
ваных тваіх земляў, за ўласнасць абяздоленых у сваёй Айчыне сыноў, святая кроў, ге-
раічна пралітая за свабоду і роўнасць усіх вызнанняў, традыцый і мовы тваіх братоў!.. 
Няма часу марудзіць, нам нельга ўжо цягнуць далей» [1, с. 270]. Аднак сялян сярод 
паўстанцаў было мала. Расійскія ўлады падавілі рэвалюцыйную хвалю дзякуючы вайс-
ковай сіле і жудасным рэпрэсіям у адносінах да яго ўдзельнікаў. Значную ролю ў гэтым 
плане адыграў віленскі генерал-губернатар  М.М. Мураўёў, які самааддана выконваў 
сваю справу, сцвярджаючы так: «Я уже не молод, я почти стар, и священный мой долг 
перед Россией и её цесарем в том, чтобы теперь уже в последний раз через такое сито 
просеять относительно просвещённую часть населения этого опасного края, чтобы в 
нём не осталось и следа даже от маломальского проблеска национального духа и ин-
теллекта вообще»  [1, с. 289]. Узнаўляючы ў творы  допыты Каліноўскага, пісьменнік 
акцэнтуе ўвагу на трапнасці арыштанта. Наконт палітыкі Мураўёва патрыёт кажа, што 
той «вырашыў нас скрашыць і зламаць, знішчыць і змесці. Мэта неразумная і звяры-
ная…» [1, с. 302]. Адкрыта ў вочы яму заяўляе: «усё сваё жыццё ніколі не ішоў у кірун-
ку сваіх перакананняў, якіх у яго ніколі і не было, а заўсёды ішоў у напрамку палітыч-
нага спадарожнага ветру, які ліслівіў, кланяўся, выкручваўся, прыніжаўся ўсялякім чы-
нам, які ведаў толькі ўладалюбства і прагнасць, які нарэшце быў абвінавачаны ў бяз-
межным казнакрадстве і спісаны царом у адстаўку і тым жа царом быў прызначаны нам 
у якасці крывавага ката» [1, с. 307]. Паралельна з развіццём грамадскіх падзей падаецца 
і любоўная лінія: каханне Кастуся і Марысі Ямант. Гэта сапраўды чыстыя і светлыя ад-
носіны адзін да аднаго, узаемны клопат і давер. Дваццацішасцігадовы юнак выклікае 
захапленне і павагу нават у Мураўёва. Каліноўскага прыгаварыў ваенны суд да 
вышэйшай меры пакарання. Аднак Алесь Петрашкевіч сцвярджае, што герой усё роўна 
застаўся пераможцам, з годнасцю вытрымаў допыты, нават здолеў «прынізіць» ворагаў. 
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У п'есе ў Караткевіча «Кастусь Каліноўскі» на пярэднім плане – грамадскія ін-
тарэсы галоўнага героя і многіх іншых персанажаў (Арсень, Караліна, Яневіч). Гераіч-
нае ў іх вынікае менавіта з чалавечага. Кожны паводзіць сябе, дзейнічае як у прыват-
ным, так і ў грамадскім жыцці ў адпаведнасці са сваімі ўяўленнямі аб чалавеку, якім ён 
павінен быць. 

Увага пісьменніка сканцэнтравана на дзвюх асобах-антыподах: Каліноўскім і 
Мураўёве. Апошні характарызуе паўстанца так: «Самы небяспечны і самы дастойны 
мой вораг. Я не магу забыць аб ім ужо некалькі месяцаў. Кажуць, што ў яго русыя, 
вельмі пышныя, хвалістыя валасы, і вялікія выразныя вочы»  [2, с. 44].  Падчас іх пер-
шай сустрэчы Кастусь прама акрэслівае сваё крэда адносна таго, што абавязаны і чаго 
не павінен рабіць чалавек, што павінен мець: «Толькі душу для праўды, жыццё – для 
сапраўдных людзей, сэрца –для жанчыны... І яшчэ гонар... для самога сябе і ні для каго 
на свеце больш» [2, с. 44]. Мураўёву ён растлумачвае, што гонар чалавека заключаецца 
ў тым, каб «быць незалежным з моцнымі, роўным з роўнымі, памяркоўным для 
ніжэйшых. У тым, каб быць добрым для жанчын, дзяцей, слабых, пераможаных. У тым, 
каб быць літасцівым да звяроў... І яшчэ ў тым, каб н і к о л і  не лаяць мёртвых, якія не 
могуць адказаць: ні дрэнных, ні высакародных» [2, с. 44-45]. Пра кіраўніка паўстання 
вешальнік ведае, што «гэта ўтрапёны фанатык, чалавек каменнай волі, вялікага розуму, 
таленту»,  «таленавіты арганізатар, ваявода, публіцыст. Ён любіць сваю ідэю», «кожны 
нумар яго газеты – выбух» [2, с. 54]. Таму, на думку Мураўёва, з паўстанцамі трэба 
быць асабліва бязлітаснымі: «Іх мала знішчыць. Іх трэба яшчэ і прынізіць. Мёртвыя – 
жывуць» [2, с. 55]. Але прынізіць Каліноўскага, схіліўшы на здраду, яму не ўдаецца. 

 Караткевіч імкнецца паказаць у творы ўсю разнастайнасць цяжкай і складанай 
дзейнасці Каліноўскага. Барацьба за беларускае сялянства і дзеля яго складае асно-
ватворную рысу дадзенага вобраза. Драматург жадае раскрыць яго значэнне для вызва-
ленчай барацьбы беларускага народа і адраджэння, умацавання нацыянальнай са-
масвядомасці. 

Акрамя агульначалавечых крытэрыяў ацэнкі персанажаў, закладзеных у змесце 
твора, аўтар ужывае для характарыстыкі героя і мноства суб'ектыўных думак і мерка-
ванняў усіх, хто з ім сутыкаўся. У гэтым плане асабліва выразнымі ўяўляюцца адносіны 
да Каліноўскага яго ворагаў. 

У трагедыі спалучаюцца «напружанае  драматычнае дзеянне, тонкі псіхалагізм у 
абмалёўцы многіх персанажаў і сітуацый, глыбокі інтэлектуальны пачатак, які грунту-
ецца на паказе шматлікіх разважанняў, спрэчак-дыскусій, размоў паміж рознымі перса-
нажамі па самым шырокім коле пытанняў, пачынаючы з побытавых (хата, зямля), пры-
ватных (каханне, сям’я) да значных грамадскага (дзяржава, улада) і філасофскага 
(жыццё і смерць, прызначэнне чалавека) гучання» [3, с. 107 ].   

Каліноўскі з гонарам усюды заяўляе пра сваю беларускасць. Невыпадкова яго 
паролем становяцца словы: «Каго любіш?! – Люблю Беларусь! – То ўзаемна!» [2, с. 36] 
У творы пастаянна гучыць нацыянальнае пытанне, думка наконт незалежнасці бела-
русаў. Адстойваючы сваю асабістую годнасць, персанаж змагаецца за вольнае існаван-
не Бацькаўшчыны, заклікае народ да аб’яднання і паўстання. 

Такім чынам, Кастусь Каліноўскі ў драматургіі Віцебшчыны выступае носьбітам 
і абаронцам чалавечых правоў, патрыётам роднага краю. Герою ўласцівыя гуманізм, 
непрымірымасць і нязломнасць перад ворагам, дэмакратызм, маральная прыгажосць і 
чысціня. Трагедыя У. Караткевіча рамантызаваная, характарызуецца наяўнасцю выду-
маных фантастычных персанажаў. А. Петрашкевіч імкнуўся раскрыць усю праўду 
гісторыі, не фальсіфікаваць і не ўпрыгожваць рэальныя факты; паказаць свайго героя ў 
цэнтры нацыянальна-вызваленчых падзей, імкненне яго да волі; падкрэсліць трыва-
ласць духу рэвалюцыянера. Адметнасцю абедзвюх п’ес з’яўляецца ўвядзенне ў мастац-
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кую тканіну твораў літаратурнай спадчыны Кастуся Каліноўскага («Лістоў з-пад шы-
беніцы», верша «Марыська чарнаброва, галубка мая»). 
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В.Ю. Бароўка (Віцебск) 
 

МАСТАЦКАЕ НАРОДАЗНАЎСТВА Ў РАМАНЕ У. КАРАТКЕВІЧА  
«КАЛАСЫ ПАД СЯРПОМ ТВАІМ» 

 
Мастацкае народазнаўства – канцэптуальнае, ініцыятыўна-творчае ўзнаўленне 

пісьменнікамі рыс характару, быту, матэрыяльнай і духоўнай культуры пэўнага народа 
ў літаратуры, канструяванне вобраза народа шляхам адбору найбольш прыдатных для 
гэтага сродкаў і прыёмаў. Спецыфіка мастацкага народазнаўства найперш вызначаецца 
вобразнай формай асваення свету ў прыгожым пісьменстве, дзе сінтэзуюцца 
аб’ектыўнае і суб’ектыўнае, агульнае і індывідуальнае, рацыянальнае і эмацыянальнае, 
лагічнае і інтуітыўнае. Асэнсаванне і адлюстраванне пісьменнікамі народа грунтуецца 
на сінтэзе індывідуалізацыі і абагульнення, праз адзінкавае, зменлівае раскрываецца 
агульнае, сутнаснае, нярэдка пры гэтым наглядаецца тэндэнцыйнае завастрэнне рыс 
рэальнага свету, сімвалізацыя жыццёвых з’яў. Мастацкае народазнаўства дае пісьмен-
нікам магчымасць мадэляваць ідэальную рэчаіснасць, рэпрэзентаваць свой ідэал суай-
чынніка.  

Інфарматыўна-пазнавальны аспект мастацкага народазнаўства выяўляецца шля-
хам суаднясення паказанага пісьменнікамі з рэчаіснасцю, якую яны адлюстроўваюць, 
эстэтычны – у майстэрстве арганізацыі аповеду, аксіялагічны – у значнасці ўвасоблена-
га эстэтычнага ідэала народнага характару. Пазнавальная і эстэтычная каштоўнасць 
народазнаўчай інфармацыі ў літаратурных творах не заўсёды знаходзяцца ў адназнач-
най сувязі. Узноўленыя пісьменнікамі з’явы народнага жыцця, народныя характары 
заўсёды ўтрымліваюць у сабе ацэначны бок.  

Задачу стварэння мастацкай гісторыі беларускага народа, пастаўленую Вацлавам 
Ластоўскім, Максімам Гарэцкім, Кузьмой Чорным, вывучэнне беларуса ў гістарычнай 
дыяхраніі на практыцы ажыццявіў Уладзімір Караткевіч. У асэнсаванні мінулага ён 
зрабіў прынцыповы ўхіл на даследаванне не сацыяльна-палітычнай гісторыі, не бара-
цьбы антаганістычных класавых сіл, што наглядалася ў многіх яго айчынных літара-
турных папярэднікаў, а на спасціжэнне нацыянальнага свету і індывідуальнага ча-
лавечага лёсу на фоне гістарычнай эпохі. Мастацкае народазнаўства – адзін з важней-
шых прынцыпаў і элементаў караткевічаўскай паэтыкі. Пісьменнік адкрываў у сваіх 
творах гісторыю Беларусі перш за ўсё для саміх беларусаў. Ён адзначаў: «А для нас жа, 
беларусаў, гісторыя – у многім нязведанае. Мы пакуль што мала ведаем аб жыцці, звы-
чаях, побыце нашых продкаў. І кожны, хто ведае, хто можа ведаць, павінен збіраць 
гэтыя падрабязнасці і перадаваць іх іншым» [1, с. 5]. Цяжка спрачацца з аксіяматычным 
сцвярджэннем А.І. Мальдзіса: «Вызначыць, які быў унутраны і вонкавы выгляд жылля, 
як апранаўся і абуваўся колішні чалавек, што ён еў і піў, як бавіў вольны час, як пера-
мяшчаўся. Без такіх звестак раманіст не можа напісаць гістарычны раман, мастак – 
стварыць гістарычнае палатно, рэжысёр тэатра ці кіно – паставіць гістарычны спек 
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такль ці кінафільм» [2, с. 12]. Творы Караткевіча пра мінулае энцыклапедычныя, з 
пункту гледжання адлюстравання быту і быцця беларусаў на працягу іх шматвяковай 
гісторыі. Сучасны даследчык гістарычнай прозы А.Г. Баканаў слушна заўважыў: «Апо-
вед пра мінулае можа быць вельмі дакладным у падрабязнасцях, у адлюстраванні эт-
награфічных дэталей, дробных прыкмет часу. Але калі ён не адухоўлены вялікай аба-
гульняльнай думкай, калі ў ім адсутнічае шырокая гістарычная перспектыва, ён не 
пакідае меж бяскрылага норава- і бытапісальніцтва» [3, с. 37]. Караткевіч быў далёкі ад 
самамэтнай белетрызацыі айчыннай гісторыі, для сваіх твораў ён выбіраў праблематы-
ку і сітуацыі «вечныя» і разам з тым сугучныя яго часу (напрыклад, процістаянне под-
ласці і высакародства). Пісьменнік свядома адштурхоўваўся ад трактоўкі выключна ся-
лянскай радаводнай беларусаў, трансфармаваў багаты вопыт сусветнай, найперш 
прыгодніцкай літаратуры для актуалізацыі ў мастацтве слова грамадскай, дыдактычна-
этычнай значнасці асэнсавання нацыянальнага характару і нацыянальнай гісторыі.  

Эстэтычная рэканструкцыя мінулага беларусаў патрабавала ад пісьменніка 
вялікай увагі да побыту, нораваў, светаадчування нашых продкаў. Узнаўленне ўсяго 
гэтага знаходзіла ў творах  Караткевіча матываванае сюжэтнае вырашэнне. Так, у пры-
ватнасці, у рамане «Каласы пад сярпом тваім» (1965) этнаграфічны фон «апраўданы» 
тым, што маладыя героі пісьменніка пазнаюць свет увогуле і свой нацыянальны свет у 
прыватнасці.  

Раман «Каласы пад сярпом тваім» з поўным правам можна лічыць кароткім ма-
стацкім курсам гісторыі і этнаграфіі Беларусі. Па слушных словах А.У. Русецкага, гэта 
быў практычна першы ў пасляваеннай беларускай літаратуры «буйны шматпланавы, 
нават панарамны твор пра гістарычнае мінулае беларускага народа» [4, с. 77]. У цэнтры 
рамана знаходзіўся паказ індывідуальных лёсаў у цеснай сувязі з гісторыяй беларускай 
зямлі ад канца ХVІІІ і да другой паловы ХІХ стагоддзя. У «Каласах пад сярпом тваім» 
упершыню ў айчыннай прозе быў шырока прадстаўлены быт арыстакратаў і шляхты, 
аўтар нагадаў важнейшыя падзеі беларускай гісторыі ад канца ХVІІІ да пачатку другой 
паловы ХІХ стагоддзя, язычніцкіх багоў, міфалагічных істот (бога холаду Зюзю, бога 
смерці і чумы Паляндру, лазні – Лазніка і інш.), прывёў беларускія назвы зорак і пла-
нет, народныя калядныя, жніўныя і велікодныя песні, напаўзабытыя звычаі (кувада, 
дзядзькаванне, пастрыжыны), каб акцэнтаваць унікальнасць беларускага космасу, све-
таўспрымання сваіх землякоў, сфарміраваную ў выніку пастаяннага цеснага ўзаемадзе-
яння з прыродай.  

Мастацкую праўду нярэдка разумеюць як праўду факта. У. Караткевіч не ігнара-
ваў  гістарычныя  факты,  аднак  да  адлюстравання  жыцця  нашых  продкаў  пады-
ходзіў  менавіта  як  мастак.  Напрыклад, у «Каласах...» у сувязі з лёсам Алеся За-
горскага  згадваецца  дзядзькаванне.  Гэты  звычай  ужо  адсутнічаў  у  побытавай  
практыцы арыстакратаў ХІХ стагоддзя. З пункту гледжання навукі, такі пісьменніцкі 
падыход супярэчыць гістарычнай праўдзе, але раман Караткевіча – не навуковая праца, 
а літаратурны твор, дзе кожны элемент дэтэрмінуецца пэўнай эстэтычнай задачай. 
Дзядзькаванне, праз якое прайшоў Алесь, – сведчанне вернасці менавіта беларускім 
арыстакратычным «караням» яго дзеда Данілы Вежы-Загорскага, адзін з жыццёвых 
універсітэтаў для самога Алеся. Сэнсава значным эпізодам у «Каласах пад сярпом 
тваім» з’яўляецца апісанне пастрыжын старэйшага сына ў сям’і Загорскіх. Абрад паст-
рыжын на беларускіх землях у ХІХ стагоддзі не меў шырокага арэальнага бытавання, 
не быў прыняты ў сем’ях праваслаўнага веравызнання Падняпроўя (па сюжэце твора 
ўсе Загорскія, за выключэннем малодшага брата Алеся Вацлава Загорскага, былі хрыш-
чаны ў праваслаўнай царкве), аднак у апавядальніцкую тканіну твора эпізод уключаец-
ца Караткевічам, каб панарамна падаць атачэнне князёў Загорскіх, абазначыць чарговы 
этап сацыяльнай і псіхалагічнай ініцыяцыі галоўнага героя, падкрэсліць тонкае разу-
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менне дзедам Алеся, старым Вежам-Загорскім, канфесійнай палітры на беларускай 
зямлі. Дарэчы, як сцвярджаюць сучасныя расійскія гісторыкі, Леў Талстой у славутай 
«Вайне і міры» знарок відазмяняў добра вядомыя яму гісторыка-этнаграфічныя факты, 
трансфармаваў іх у адпаведнасці са сваёй задумай і асаблівасцямі чытацкай аўдыторыі 
свайго часу і дасягнуў таго, што людзі, дасканальна не знаёмыя з гістарычна-бытавым 
фонам пачатку ХІХ стагоддзя, і па сённяшні дзень лічаць «Вайну і мір» ледзь не безда-
корным творам у плане ўзнаўлення празаікам гістарычных і этнаграфічна-побытавых 
рэалій. Е.М. Цымбаева на падставе супастаўлення гісторыка-этнаграфічных фактаў і іх 
мастацкай падачы Львом Талстым зазначыла: «У “Вайне і міры” шматграннасць ідэй-
нага зместу ствараецца проціпастаўленнем мастацкага тэзіса гістарычнаму антытэзісу 
ці наадварот» [5, с. 215]. У творы Л. Талстога дастаткова многа рознага роду гісторыка-
этнаграфічных недакладнасцей. Пісьменнік, для прыкладу, не ў адпаведнасці з рэаліямі 
часу паказаў становішча фрэйлін пры царскім двары, выхаванне і становішча дзяцей у 
дваранскіх сем’ях канца ХVІІІ–пачатку ХІХ стагоддзя, іменаслоў таго перыяду, побы-
тавыя з’явы. Так, пісьменнік уключае у «Вайну і мір» эпізод сватання Анатоля Курагіна 
да князёўны Мар’і Балконскай. Згодна з маральнымі нормамі пачатку ХІХ стагоддзя, 
гэта сам па сабе прэцэдэнт, бо на той момант Анатолю было крыху больш за дваццаць 
год, жаніцьба ў такім маладым узросце бацькамі не віталася. Або на адным з балоў 
Андрэй Балконскі, які знаходзіўся у апалчэнні, з’яўляецца ў вопратцы кавалергарда. 
Свядома ці несвядома пададзеных аўтарам этнаграфічна-бытавых недакладнасцей у 
«Вайне і міры» вельмі многа. Зробленае Л. Талстым даказвае, што пісьменнік не ба-
нальны капіроўшчык жыцця, а крэатар, які сілай свайго таленту прымушае паверыць у 
праўдзівасць створанага ім мастацкага свету.  

Нельга да канца пагадзіцца з думкай аўтарытэтнага даследчыка творчасці 
Уладзіміра Караткевіча А.Л. Вераб’я, што гісторыка-этнаграфічныя звесткі ў рамане 
выступаюць толькі як з’явы «пазнавальнага плана» [6, с. 146]. Уладзімір Караткевіч па 
выкарыстанні іх прынцыпова адрозніваецца ад такіх папулярных тагачасных пісьмен-
нікаў, як украінец Паўло Заграбельны, аўтар раманаў «Дзіва», «Першамост», «Смерць у 
Кіеве», або рускі Валянцін Пікуль, аўтар «Баязета», «Слова і справы», «Фаварыта», дзе 
гісторыка-этнаграфічны план – фон для захапляльнага аповеду. У прозе У. Караткевіча 
этнаграфічна-бытавыя і фальклорна-этнаграфічныя элементы, уплеценыя ў сюжэт, не 
толькі характарызавалі персанажаў нацыянальна, сацыяльна і этычна, але і генеравалі 
аўтарскую думку. На гісторыка-этнаграфічным матэрыяле пісьменнік даваў «характа-
рыстыку нацыянальнага быцця», выяўляў «філасофію станаўлення нацыянальнай 
свядомасці» [7, с. 105] ад усведамлення персанажам сваёй нацыянальнай прыналеж-
насці да спасціжэння крыніц фарміравання нацыянальнай саматоеснасці асобы. 
Уладзімір Караткевіч – рамантык па светаўспрыманні, народазнаўчыя элементы ў яго 
творах мелі пэўную мастацкую ўстаноўку на экзатычнасць, неслі моцны патрыятычна-
эмацыянальны зарад, паэтызавалі беларускія стравы, строі, танцы, старадаўнія звычаі, 
уяўленні пра свет, гераічны і высакародны пачаткі ў народным характары, дапамагалі 
аўтару годна стаць «перастваральнікам Беларусі» [8, с. 194]. Мастацкае народазнаўства 
ў прозе пісьменніка, такім чынам, – неабходны элемент не толькі распрацоўкі абранай 
аўтарам тэмы, але і рамантызацыі беларускай гісторыі і беларускай душы. 
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Т.У. Ганчарова-Цынкевіч (Мінск) 

СПАДАРОЖНІЦА ЧАСУ: ПАЭЗІЯ УЛАДЗІМІРА ЖЫЛКІ 
 

Уладзімір Жылка – паэт-рамантык, выводзіў нашу беларускую літаратуру да 
еўрапейскага гучання і значэння, далучыў яе да тых праблем, якімі жыла сусветная 
культура. Творчасць У.Жылкі стала значным дасягненнем беларускай паэзіі. Творы яго 
з самага пачатку былі прасякнуты пафасам высокіх ідэалаў і пачуццём духоўнасці. Ужо 
ў пачатковы віленскі перыяд словы цесна зрастаюцца з вобразамі ў такіх творах як “Бе-
ларусь”, “Віхор”, “Палімпсест”, напаўняючы іх пачуццём абавязку перад народам, па-
чуццём патрыятызму: Беларусь, Беларусь – гэта дзей//І разумных, і слаўных 
прыклад;//Край вялікіх і дум, і людзей,//І бяздольна схіліўшыхся хат…  [“Беларусь”. 1, 
с.24]  

У “Палімсесце” аўтар задумваецца над перыпетыямі гістарычнага лёсу сваёй Ба-
цькаўшчыны і вяртанне да праўды ён звязвае з вызваленчым рухам на Беларусі:Краіна 
родная! Так сталася й з Табой.//Багацце й хараство твае прыроды//І прошласць 
слаўную змяшаў чужак з гразёй//І словы вывеў гідкія для зводу.//Але народны дух, раз-
біўшы мур турмы//,Здалеў вясковы бруд паганы змесці.//І з дзіўнай любасцю чытаем 
тое мы//,Што захавалася на палімпсесце. [ “Палімпсест”. 1, с.35] 

У гэтым вершы гучыць тэма памяці і слаўных гістарычных традыцый народа, 
якіх нельга вынішчыць. І ачышчэнне старадаўніх грамат ад бруду заваёўнікаў – задача 
адраджэння. 

Буйным здабыткам віленскага перыяду стала лірычная паэма У. Жылкі 
“Уяўленне”, прысвечаная Леапольду Родзевічу – творчаму дарадцу аўтара, па запраш-
энню якога ён і прыехаў у Вільню. Менавіта Л.Родзевіч надрукаваў гэту паэму ў газеце 
“Новае жыццё” ў 1923 годзе, калі сам паэт быў ужо ў Чэхаславакіі. “Уяўленне” – кар-
ціна свету, маштабнае абагульненне рэвалюцыйных змен на пачатку 20-х гадоў мінула-
га стагоддзя. Паэт стварае вобраз новай Беларусі і самога Беларуса:Шырокаю тро-
пай//У час гэты “Спакус”//На мапу Еўропы//Ўзышоў Беларус.//У лапцях лазовых,// Па 
світцы ручнік,// І светам Хрыстовым//Зіяе аблік. [“Уяўленне”. 1, с.138] 

У творы пануе гармонія ідэй і вобразаў, спалучэнне сімволікі са свабодным уп-
ляценнем фальклорных кампазіцый. 

У.Жылка ў віленскі перыяд жыцця выявіў сябе тонкім лірыкам. Вершы яго пазна-
чаны асаблівай меладычнасцю і мілагучнасцю, кранаюць шчырасцю і празрыстасцю інта-
нацый. Пачуццё вернасці Радзіме, яе мінуламу і будучаму з’яўляецца адным з вядучых ма-
тываў паэзіі Жылкі:Шануем мы бацькоў імёны://Навука й прыклад нам яны;//І помнім мы і 
веча звоны,//І вольнасць роднай стараны. [“Мы любім даўнія паданні”, 1, с.27] 

Верш “Мы любім даўнія паданні” напісаны на гістарычным матэрыяле пад ура-
жаннем музеяў, архіваў і помнікаў пісьменства, якія паэт бачыў ў Вільні. 

Паэт умее здабываць жыццёвую навуку і моц з няўдач, паражэнняў. З 
патрыятычнымі і гістарычнымі матывамі гэтага верша цесна пераклікаецца і такі твор, 
як “Дзед”. Вобраз Дзеда – гістарычны сімвал, які нясе жыццёвы вопыт пакалення, якое 
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памятае паншчыну, сялянскія паўстанні і заўсёды гатовы падтрымаць маладых:Ды хоць 
стары, а думку//Гадуе ўсё адну://Хоць перад смерцю ўбачыць//Свабоднай старану. 
[“Дзед”. 1, с.32] 

Гэтай тэме паэт прысвячае і такія вершы, як “Каваль”, “Замчышча”, “Покліч” і 
інш. 

На працягу 1921-1922 гг. у творчасці Жылкі з’яўляецца шэраг вершаў на пей-
зажную тэматыку, якія поўняцца цішынёй, спакоем, упэўненнасцю у дзень заўтрашні, 
нягледзячы на неспакой палітычных і ваенных падзей у краіне. У сваіх творах “Вецер”, 
“Вечарам”, “Пачуццё”, “Сёмуха”, “Раніцою”, “Туман”, “Чырванее захад ад марозу” і 
інш. аўтар выяўляе агульначалавечыя пачуцці і патрэбы, чаруе чытача вобразнасцю 
фарбаў навакольнага жыцця, музыкаю ветру і прасторы:Вецер ўварваўся праз 
весніцы,//Пыл на дварэ крутануў.//“Вер, што жаданне здзейсніцца”//Ласцячы вуха, 
шапнуў.//Шпаркі і смелы ў захопленні//,Лёгка праскочыў праз плот,//Штось зашумеў 
між каноплямі,// Борза мінуў агарод… [“Вецер”. 1, с.39] 

Верш “Вецер” – узор тонкай і глыбокай пейзажнай лірыкі паэта. Малюючы пей-
заж, аўтар умее заглянуць у глыбіні чалавечай душы, чуйна назірае за рухамі і зменамі 
ў прыродзе, ствараючы карункавы карагод з фарбаў жыцця:На лістох, на тра-
ве//Заблішчала раса, //І ўзышла, і жыве//Ў небе зораў краса… [“Вечарам”. 1, с.38] 

Тонка арганізаваную пейзажную лірыку У.Жылкі можна параўнаць з паэзіяй 
М.Багдановіча. У ёй гучаць тыя ж прыглушаныя інтанацыі, пануюць паўтоны фарбаў, 
шапочаць сцішаныя гукі. 

Лірычнымі згадкамі поўняцца творы паэта аб каханні (вершы “Каханне,” “Скажы”, 
“Незразумелае”, “Зацвілі твае вочы між тлуму…”, “Марта” і інш.). Тэма кахання ў паэзіі 
У.Жылкі набывае адпаведныя часу барвы і адценні, атрымліваючы свежае гучаннне. Паэт 
вырашае сваю творчую задачу набліжэння беларускай паэзіі да еўрапейскай і сусветнай. У 
яго разуменні пачуццё кахання заўсёды напоўнена агульначалавечай шырынёй і прабле-
мамі жыцця – ад хараства да брыдоты. Гэта хараство жыве ў прыродзе, складае гармонію 
свету прыроды, а цяпер носьбітам хараства павінен стаць чалавек і чалавечыя ад-
носіны:Няясны і трывожны сны людства,//І блудны цёмныя яго дарогі,//Але па-над буд-
дзённыя трывогі//Узносіць нас туга да хараства…[“Хараство”. 1, с.57] 

І гэту красу паэт-рамантык шукае ва ўсім: у жыцці, у душы, у адносінах. 
У творах пра хараство і каханне Жылка стварае сваю канцэпцыю цялеснага і ду-

хоўнага кахання. Па-новаму прадстаўлена каханне ў вершы “Марта”. Паэт асэнсоўвае 
біблейскі сюжэт пра сясцёр уваскрэшанага Лазара Марыю і Марту, якія запрасілі Хрыста, 
каб падзякаваць і пачаставаць збавіцеля. Ролі сясцёр падзяліліся: прыгожая Марыя, закаха-
ная ў Хрыста, стала гаварыць з госцем інтымна, а нязграбная Марта ўзялася гатаваць 
вячэру. Да яе далятаў шчаслівы голас сястры і яна адчула сябе пакрыўджанай, падыйшла і 
спытала, чаму яна павінна працаваць, а сястра – не. Хрыстос адказаў, што яна занята 
больш важнай справай. Аўтар падыйшоў да біблейскага сюжэта свабодна, сцвердзіўшы 
глыбока псіхалагічнае ўздзеянне на мужчын прыцягненне непрыгожай Марты:Імя, як ноч, 
глухое – Марта//Не зачаруе чулы слух,//Пагляд прыцішаны, упарты//Лятункамі не 
ўскрывіць дух.//Вось  гэткую, Хрысце, ў Бетане//Ты знаў, як я, ў сваю пару,//Марыі, ўзвы-
шанай каханнем,//Затурбаваную сястру. [“Мaрта”. 1, с.53-54] 

У творы выказана думка, што каханне і краса нараджаецца ў будзённым жыцці. 
Лёс падараваў паэту такую ж хваробу, як некалі Максіму Багдановічу, таму 

відаць, матывы смерці часта пранікаюць у інтымныя і любоўныя вершы:Ты жыццём, 
нібы жытняй мяжою,//Паступаеш свабодна і пэўна,//Я агорнуць снежнай імглою, - 
//На шляху маім вее завеўна. [“Вершы спадзявання”. 1, с.85] 

Каханне ў паэзіі У.Жылкі выступае яшчэ і той гаючай сілай, якая лечыць ад ня-
годы, бяздзейнасці, прымушае верыць у лепшае, вяртае да прыгажосці і гармоніі 
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жыцця. Цыкл “Вершы спадзявання” – пра каханне і красу чалавечых узаемаадносін:О 
мармур светлага чала//Пад пасмамі глухой завеі!//О тонкіх рук, о рук лілеі…//О харас-
тво зялёнай пальмы!Ты ўся звініш напевам псальмы [“Вершы спадзявання”. 1, с.83] 

Вершы такога зместу і сіле эмацыянальнага ўзрушання ў тыя далёкія гады ў бе-
ларускай літаратуры фактычна не было. У.Жылка, арыентуючыся на творчасць 
Ф.Шылера, А. Міцкевіча, Г. Ібсэна, М. Лермантава, А. Блока, М. Багдановіча, стварае 
высокамастацкія паэтычныя шэдэўры, напаўняючы іх змест чыстай душы і высокім па-
лётам думкі. 

У 1925 годзе адметнай мастацкасцю творчасці паэта стаў лірычны цыкл “Вершы аб 
Вільні”. Ва ўяўленні аўтара горад Вільня – слаўная гістарычная памяць беларускага народа 
і ў той жа час надзея і чаканне змен у жыцці. У вершах выдатны мастак слова гаворыць аб 
сваім захапленні прыгажосцю горада – архітэктурнымі збудаваннямі, экзатычнасцю вуліц, 
рытмам жыццця ў ім:Вялікай вуліцы экзотыка,//Тэатры і кіно, шпіталі://І маліцьвенна 
ўзносіць готыка//Да неба тонкія шпілі…[“Вершы аб Вільні”. 1, с.75] 

Паэма “Тэстамент” (1932-1933 гг.) – вяршыня творчасці У.Жылкі. гэты твор – 
філасофская рэч, грамадзянская споведзь, апраўданне паэта, яго сяброў і ўсіх тых, хто 
прысвяціў сваё жыццё адраджэнскай справе, апынуўшыся ў шквале тагачасных інтрыг і 
рэпрэсій. У.Жылка выказаў сваю запаветную мару і спадзяванне ў будучым убачыць 
Радзіму шчаслівай, без насілля і падману. У паэме сцвярджаецца думка аб адзінстве на-
цыянальных і сацыяльных мэтаў у грамадстве. “Тэстамент” захапляе высокай ду-
хоўнасцю лірычнага героя, здзіўляе глыбінёй мастацкага абагульнення, уражвае 
праніклівым позіркам аўтара ў будучыню:Ў цудоўнай сіле ўроды й моцы//Прадбачу я 
твае палі;//Праз забабоны, гніль, суроцы,//Праз звады зла ўсе караблі//Маіх надзей і 
дум к затоцы//Вялікай прышласці плылі…  [“Тэстамент”. 1, с.147] 

У.Жылка як пясняр не траціць веры ў чалавека, паспытаўшы на сабе ўсе хібы і 
перыпетыі жыцця. У паэме, малюючы працэс сваёй суровай эпохі, ён сцвярджае пера-
могу дабра над злом. 

Уладзімір Жылка быў і застаецца велічнай постаццю і эталонам у беларускай 
літаратуры. У сваёй творчасці паэт аб’яднаў у адно цэлае ідэі сацыяльнага, нацыяналь-
нага і духоўнага адраджэння. Яго паэзія глыбока філасафічная і сацыяльная зрабіла 
станоўчы ўплыў на рамантычную плынь нацыянальнай літаратуры 20-х гадоў мінулага 
стагоддзя, узбагаціла інтэлектуальны узровень лірыкі. 
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ЛІТАРАТУРА ВІЦЕБШЧЫНЫ ЯК СІНТЭЗ РЭГІЯНАЛЬНАГА,  
НАЦЫЯНАЛЬНАГА І АГУЛЬНАЧАЛАВЕЧАГА 

 
В. Ластоўскі слушна заўважыў: “Адным з найцаннейшых скарбаў, які паасобны 

народ можа ўнесці ў агульналюдскую скарбніцу, гэта ёсць яго літаратура. Літаратура 
адбівае ў сабе душу народа, яго “трывожныя думы”, яго “чулыя і хвалюючыя пачуцці”, 
яго”зразуменне душу радуючай красы” [1, с. 283]. Развіццё літаратурнага працэсу адбыва-
ецца паводле дыялектычных законаў узаемадзеяння індывідуальнага і агульнага, асобнага і 
калектыўнага, непаўторнага і супольнага, усімі засвоенага. Агульнанацыянальнае ў гэтым 
семантычным ланцугу звязана з рэгіянальным, мясцовым, агульнае – з асобным. 
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Беларуская літаратура паліфанічная паводле свайго характару, у ёй прадстаўлена 
духоўнае і жанрава-стылёвае багацце ўсяго нацыянальнага мастацтва слова, гучаць га-
ласы розных пакаленняў і адбіваюцца, безумоўна, рэгіянальныя асаблівасці, прадыкта-
ваныя паходжаннем і атачэннем, жыццёвым вопытам і спецыфікай светасузірання 
аўтараў. Вядома, творцы не абмяжоўваюцца толькі сваім, а бяруць, запазычаюць, пера-
асэнсоўваюць, выкарыстоўваюць дасягненні і знаходкі як бліжэйшых суседзей, так і 
калег больш далёкіх шырот. У тое, што прынята называць светам пісьменніка, нату-
ральна ўваходзіць сусветная культура ў сукупнасці ўсіх духоўных скарбаў, якія вы-
працавала чалавецтва, але малая радзіма, роднае карэнне, лакальны патрыятызм, 
шматстайныя повязі са сваім застаюцца, абумоўліваючы нешта няўлоўнае, патаемнае, 
важнае і істотнае ў мастакоўскай дзейнасці. Вялікі палачанін Францыск Скарына амаль 
паўтысячагоддзя таму назад у прадмове да “Книги Иудиф вдовици” пісаў: “Як звяры, 
што блукаюць у пушчы, ад нараджэння ведаюць сховы свае, як птушкі, што лётаюць у 
паветры, помняць гнёзды свае, як рыбы, што плаваюць у моры і ў рэках, ведаюць віры 
свае, і, як пчолы бароняць вуллі свае – гэтак і людзі да месца, дзе нарадзіліся і ўзгада-
ваныя ў Бозе, вялікую ласку маюць”. Пераканаўчае пацвярджэнне словам Скарыны 
можна знайсці ў творах яго землякоў – паэтаў, празаікаў, драматургаў Віцебшчыны. 
Гэта, апроч Францыска Скарыны, і Васіль Цяпінскі, і Філон Кміта-Чарнабыльскі, і 
Сімеон Полацкі, і Ян Баршчэўскі, і Васіль Быкаў з Рыгорам Барадуліным, і многія 
іншыя. Розныя гістарычныя эпохі, светапогляды, індывідуальнасці. Людзі, тым больш 
пісьменнікі, не паўтараюць адзін аднаго, усе пералічаныя вышэй асобы працавалі ў 
розных гістарычных абставінах, у рознай сацыякультурнай атмасферы, аднак, паводле 
зместу іх твораў, усе яны да сваёй малой радзімы, кажучы словамі Ф. Скарыны, 
“вялікую ласку маюць”. 

Віцебшчына, Полаччына – старажытная беларуская зямля, якая мае даўнія куль-
турна-гістарычныя карані і традыцыі, што сталі неад’емнай часткай агульнанацыяналь-
най гістарычнай спадчыны. Гісторыка-культурныя, прыродна-геаграфічныя, этналагіч-
ныя, духоўныя вытокі і складнікі нацыянальнага характару разнастайныя, шматса-
стаўныя. Калісьці на гэтых землях жылі крывічы і часткова дрыгавічы, людзі з цвёрдым 
характарам, з моцнай сілай духу. “У старажытных крывічоў, – заўважае  
М.Т. Аўсіевіч, – быў такі звычай. Калі юнак дасягаў паўналецця, каб лічыцца мужчы-
нам, ён павінен быў выканаць чатыры заданні: забіць зубра або мядзведзя, пераплыць 
бурную і паўнаводную раку, запаліць у навальніцу касцёр і расказаць сваю радаводную 
да пятага калена. Калі ж юнак не ведаў сваёй радаводнай, то яго падвяргалі выгнанню, 
бо лічылася, што такі чалавек заўсёды можа стаць на шлях здрады” [2, с. 36]. На 
ўзроўні падсвядомага чалавек кіруецца сваім этнічным, падсвядомым, атрыманым у 
спадчыну ад продкаў. На этнічнай аснове фарміруюцца псіхалагічны склад, менталітэт, 
узнікае нацыянальны характар. Нацыянальнае – заканамерна высокая ступень у 
развіцці этнічнага. Цяжка не пагадзіцца з думкай даследчыцы Н.Б. Лысовай, якая 
лічыць, што “самаідэнтыфікацыя этнічнага чалавекам патрабуе судзеяння розуму і па-
чуцця. Шлях стварэння этнічнай з’явы творчы, ён ажыццяўляецца паводле эстэтычных 
законаў. Можа таму, этнічныя назвы набліжаюцца да паэтычных метафар, а па сутнасці 
– імі і з’яўляюцца. Так, у “радзімічах” гучыць ідэя агульнага Дому-Радзімы, у “наскіх” 
– ваяўнічае аб’яднанне супраць “чужых”, у “тутэйшых” – прыналежнасці да гэтай зям-
лі, у “крывічах” – агульнасці продкаў” [2, с. 49]. 

“Крывіцкі” этнас прыняў надзвычай дзейсны ўдзел у нацыянальным самавыз-
начэнні  беларусаў,  у  стварэнні  іх  нацыянальнага аблічча і характару. Сярод 
крывічоў раней, чым у суседзей, пачаўся працэс этнічнага згуртавання і ўтварэння 
дзяржаўна-палітычных сувязей. Полацкае княства заявіла свету пра сябе ў Х стагоддзі, 
праз яго землі пралягаў шлях “з варагаў у грэкі” па Заходняй Дзвіне і Дняпры, спачатку 
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гэта княства ўваходзіла ў склад Кіеўскай Русі, але ўжо ў другой палове ХІ стагоддзя 
выступіла ў якасці незалежнай дзяржавы. Менталітэт, уласцівы для яго этнасу, адбіўся 
ў характары яго вядомых прадстаўнікоў. Гэта зямля ў старажытнасці дала такія знака-
выя імёны ў нашай гісторыі, як Рагнеда Рагвалодаўна, Усяслаў Чарадзей, Еўфрасіння 
Полацкая, жыццё і дзейнасць якіх пастаянна прыцягваюць да сябе ўвагу майстроў ма-
стацкага слова. Усяслаў Чарадзей – яркі тып мужчынскага характару, дамінантнымі 
рысамі якога з’яўляліся вальналюбства, смеласць, мужнасць, дзейсны патрыятызм. 
Рагнеда Рагвалодаўна і Еўфрасіння Полацкая – два тыпы жанчыны-“крывічанкі”: ваяркі 
і асветніцы. Этнічны, ментальны кантэкст паводзін Рагнеды, яе гераізм і бескам-
праміснасць сталі ў будучым мадэллю “крывіцкага” характару, які знайшоў выразны 
адбітак у характарах літаратурных герояў пазнейшага часу. Другі тып “крывіцкага” ха-
рактару – “галубіца” святая Еўфрасіння, якая ахвяравала сябе служэнню Богу і людзям 
на ніве духоўнай дзейнасці. Думаецца, два духоўна-псіхалагічныя тыпы асоб – Рагнеда 
і Еўфрасіння – яскрава прадстаўляюць “крывіцкі” характар у яго цэласнасці і адзінстве 
супрацьлегласцейю 

Віцебская зямля і Беларусь па праву ганарацца сваім першадрукаром, вучоным, 
асветнікам, перакладчыкам, мастаком-графікам эпохі Адраджэння Францыскам Скары-
нам, які закладваў фундамент новай, рэнесанснай этыкі, стаў пачынальнікам беларус-
кай вершаванай паэзіі, бо вершаваныя радкі сустракаюцца ў многіх яго прадмовах і 
пасляслоўях да кніг Бібліі. Універсальна адукаваны чалавек, які валодаў многімі еўра-
пейскімі мовамі, Францыск Скарына любіў, цаніў і ўмеў карыстацца родным словам, 
уводзіў грамадскую і эстэтычную думку Беларусі ў агульнае рэчышча еўрапейскай 
думкі і культуры, паднімаў прэстыж свайго народа і радзімы ў цывілізаваным свеце. 
Палачанін па нараджэнні,  Скарына, не адарваўшыся ад родных каранёў, стаў зна-
камітым еўрапейцам, актыўным дзеячам эпохі Рэнесансу. 

Шырокую вядомасць ва ўсходнеславянскім свеце набыла літаратурная дзей-
насць Сімяона Полацкага, які імкнууўся ў сваіх творах перадаць шматстайнасць жыцця, 
клапаціўся, як і Скарына, пра асвету грамадзянства. Ян Баршчэўскі ў першай палове 
ХІХ стагоддзя ў знакамітай кнізе “Шляхціц Завальня” сцвердзіў адметнасць Віцебшчы-
ны, падкрэсліў яе сувязь з агульнай драматычнай гісторыяй беларускай зямлі.  

Гісторыю Беларусі ў прамым і пераносным сэнсе адкрываў беларусам і іншым 
народам Вацлаў Ластоўскі, які ў апавяданні “Бай” паспрабаваў рэканструяваць радавод 
беларусаў, а ў аповесці “Лабірынты” з дапамогай гісторыка-этнаграфічных фактаў да-
казваў, што гісторыя беларусаў – паўнавартасная частка гісторыі усяго чалавецтва. ХХ 
стагоддзе стала часам узлёту віцебскай “школы” паэтаў, якую праславілі творы 
Уладзіміра Дубоўкі, Петруся Броўкі, Еўдакіі Лось, Рыгора Барадуліна, Уладзіміра Ка-
раткевіча і многіх іншых майстроў мастацкага слова. Беларуса як мужную асобу 
эстэтычна рэпрэзентаваў свету ў сваіх “вайсковых” і “партызанскіх” аповесцях другой 
паловы ХХ стагоддзя Васіль Быкаў. Тыпы народных характараў, увасобленыя ў драма-
тургіі Аляксея Дударава, часта на мясцовым матэрыяле, як у п’есах “Вечар” і “Парог”, 
раскрывалі заканамернае, тыповае ў жыцці суайчыннікаў.  

Літаратура – сведчанне этнічнай і культурнай самабытнасці народа. У сваім 
развіцці яна імкнецца асвоіць новыя бакі і з’явы жыцця, павялічыць магчымасці маста-
цкага пазнання рэчаіснасці. Яна была і застаецца духоўным эквівалентам часу і 
рэчаіснасці, мадэлюе чалавека, асвятляючы яго месца і ролю ў агульнай карціне свету, 
зандзіруе глыбіні  духоўнага жыцця асобы. Рост літаратуры непасрэдна звязаны з ду-
хоўным ростам саміх пісьменнікаў, што, як правіла, захоўваюць сувязі з тым краем, у 
якім яны нарадзіліся, гадаваліся ці працавалі. 

У тэрыарыяльна-прасторавым плане лакальна- этнічнае акрэсліваюць паняццем 
“рэгіянальнае”. Несумненна, што гэта паняцце мае адносіны да літаратуры, да асобы 
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пісьменніка. У рэгіянальных вытоках – таемная сіла літаратуры, якая жывіцца багаццем 
этнічнай памяці. Адметнасць, непаўторнасць, арыгінальнасць рэгіянальнага вопыту 
пашырае эстэтычна-семантычнае поле нацыянальнай літаратуры, яе ідэйна-
эмацыянальны спектр, таму што цэлае складаецца з частак, а частка ўзбагачае цэлае. 
Культуры розных рэгіёнаў беларускай зямлі дапаўняюць адна адну. Віцебшчына – край 
самабытны, з багатым гістарычным мінулым, з руплівым днём сённяшнім. У творчасці 
пісьменнікаў гэтай зямлі адбіўся мясцовы рэгіянальны каларыт найперш праз пейзаж-
ныя апісанні, этнаграфічныя рэаліі, гістарычныя падзеі, праз моўныя асаблівасці, праз 
увасабленне так званага “крывіцкага” характару, Гэта тэндэнцыя прасочваецца ў твор-
часці як даўных, так і новых, у тым ліку сучасных літаратараў, што імкнуцца перадаць 
у сваіх творах непаўторныя  гістарычныя, ландшафтныя, бытавыя рэаліі краю, духоўны 
воблік, псіхалагічны склад насельнікаў. Пісьменнікаў Віцебшчыны аб’ядноўвае яскрава 
выяўленая пасіянарнасць у стаўленні да літаратурнай працы. 

Сучасная літаратура Віцебшчыны, як і ўся беларуская літаратура, ставіць перад 
сабой задачы і пытанні анталагічнага, светапогляднага характару. Яна не можа 
прымірыцца з тым, кажучы словамі аднаго з Нобелеўскіх лаўрэатаў ірландскага пісь-
менніка У.Б. Йетса, “што не нясе ў сабе радасці”. Творчасць лепшых пісьменнікаў 
Віцебшчыны сведчыць, што рэгіянальнае ў літаратуры не супярэчыць ні нацыянальна-
му, ні агульначалавечаму. Літаратура – гэта “не хутар, а свет”, – сцвярджаў калісьці ў 
1980-я гады ў палемічным запале А.М. Адамовіч [3, с. 6]. Сёння слушнасць гэтага 
сцвярджэння яшчэ больш бясспрэчная, чым у часы Адамовіча, але ў ХХІ стагоддзі, у 
часы глабалізацыйных рухаў узрастае значэнне мясцовага, лакальнага як антынома 
глабальнага. Для паўнавартаснага развіцця нацыянальная літаратура павінна быць тра-
дыцыйна разгалінаванай, элімінацыя рэгіянальных адрозненняў не дае літаратуры ма-
гутнага імпульсу для руху наперад, як і іх абсалютызацыя. Сама прырода мастацтва 
слова патрабуе разумнай, узважанай карэлятыўнай сувязі ў ім рэгіянальнага, нацыяна-
льнага і агульначалавечага.  
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Н.М. Дамброўская (Брэст) 
 

ДЫНАМІКА ПСІХАЛАГІЗАВАНАГА СТЫЛЮ ПРОЗЫ  
ВЯЧАСЛАВА АДАМЧЫКА 

 
Адной з характэрных асаблівасцей прозы вядомага беларускага пісьменніка Вя-

часлава Адамчыка з’яўляецца яе псіхалагізм. Своеасаблівасць псіхалагізаванага стылю 
пісьменніка-“шасцідзесятніка” заключаецца ў глыбокім даследаванні чалавечых харак-
тараў, дэтальным узнаўленні і падрабязным аналізе стану душы герояў твораў.  

Стыль В. Адамчыка развіваўся ад падзейнага апісання, вонкавага паказу перса-
нажаў, адлюстравання спрошчаных канфліктаў да паглыблення ва ўнутраны свет ге-
рояў, псіхолага-аналітычнай матываванасці іх паводзін. 

Нярэдка ў ранніх апавяданнях В. Адамчыка псіхалагізм, глыбокае раскрыццё 
характару замяняецца пераказам падзей, якія адбываліся з героем, перадачай яго думак, 
схематычным апісаннем пачуццяў («Свой чалавек», «Млечны шлях», «Міг бліскавіцы», 
«Белы снег»).  
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Апавяданням ранняга перыяду творчасці В. Адамчыка характэрны пэўныя воб-
разна-выяўленчыя сродкі мастацкага ўвасаблення і прыёмы раскрыцця ўнутранага све-
ту герояў: дыялог, партрэт героя і інш. Апісанне знешнасці герояў – адзін з асноўных 
прыёмаў стварэння вобраза і раскрыцця яго сутнасці ў ранні перыяд творчасці празаіка. 
Заўважым, што В. Адамчык часцей выпісвае партрэты адмоўных персанажаў, звяртаю-
чыся да іх выразна негатыўнай характарыстыкі. Як правіла, знешні выгляд такіх перса-
нажаў падаецца праз успрыманне галоўнага героя ці, што сустракаецца радзей, героя-
апавядальніка. Так, напрыклад, характар сквапнага, хцівага Сідара Сіўтука з апавядан-
ня «Зоня» пісьменнік стварае праз выяўленне адносін героя-апавядальніка, пры гэтым 
асноўны аўтарскі акцэнт прыходзіцца на дзеясловы: «высунулася лысая галава Сідара» 
[3, с. 4], «маўчаў і цяжка соп» [3, с. 4], «агрызнуўся з печы Сіўтук» [3, с. 4], «гаспадар 
пасунуўся на гарачую печ» [3, с. 6]. 

У гэтых і некаторых іншых ранніх апавяданнях В. Адамчыка праяўляюцца неда-
хопы мастацкай арганізацыі твораў: кампазіцыйнае неўпарадкаванне, адсутнасць 
развіцця некаторых заяўленых сюжэтных ліній, недастатковая псіхалагічная матывава-
насць учынкаў персанажаў, прычын, што паспрыялі станаўленню іх характараў, псіха-
лагічна не вельмі абгрунтаваныя ўзаемаадносіны некаторых герояў.  

Паступова тэндэнцыя напружанага, імкліва разгорнутага сюжэта будзе спадаць, і кан-
флікт будзе пераводзіцца ва ўнутранае жыццё героя, пры гэтым аўтар зробіць акцэнт на 
ўзнаўленні псіхалагічнага стану, арганічна спалучаючы яго з апісаннем паводзінаў.  

Пачынаючы з канца 1960-х гадоў, асабліва ў творах 1980 – 1990-х гадоў, псіха-
лагізм стаў адной з галоўных уласцівасцей мастацкага стылю В. Адамчыка («Пагарэль-
цы», «Дзікі голуб», «Кароль Нябожа», «Ноч на Галавасека», «Сцежка на расходніку», 
«Развітальная аповесць», «Сон у калядную ноч», «Нязрушаны камень», шматлікія 
эпізоды тэтралогіі). Своеасаблівасць псіхалагізаванага стылю пісьменніка заключаецца 
ў глыбокім даследаванні чалавечых характараў, дэтальным узнаўленні і падрабязным 
аналізе стану душы герояў.  

Галоўным прыёмам псіхалагізаванага пісьма ў творчасці В. Адамчыка 
з’яўляецца псіхалагічны аналіз – падрабязнае, дэталёвае ўзнаўленне, тлумачэнне 
ўнутранага стану душы героя, выяўленне прыхаваных матываў паводзінаў, прычын уз-
рушанага душэўнага стану персанажаў.  

Псіхалагічны аналіз дзейсны пры стварэнні і раскрыцці аднаго з найбольш яркіх 
вобразаў тэтралогіі – Алесі Мондрай. Паўната перажыванняў, уменне аддаваць свае па-
чуцці родным і блізкім без астатку – вызначальная асаблівасць характару гераіні. Аднак 
Алеся заходзіць у жыццёвы тупік, калі выбірае злачынны шлях для дасягнення шчасця: 
завалодвае спадчынай родзічаў памерлага мужа, перапісаўшы іх зямлю на сябе, а 
потым, каб ніхто не перашкаджаў яе каханню з маладым наймітам Імполем, атручвае 
свякроў і залвіцу. Але чужая бацькаўшчына не прынесла Алесі шчасця. 

Трагічная сцэна атручвання Алесяй сваячак у рамане «Чужая бацькаўшчына» 
глыбока псіхалагічная. Аўтар здолеў перадаць напружанасць перажыванняў жанчыны, 
якая прыняла нябоскае рашэнне. В. Адамчык падрабязна, дэталёва ўзнаўляе душэўны 
стан маладой жанчыны, якая доўга вагалася, каб адважыцца на страшны грэх: «да сэрца 
краўся, поўз слізкім халодным вужом страх» [1, с. 135], «да грудзей падступіла 
ўдушлівая гарачыня» [1, с. 135], «нешта злое працяло яе» [1, с. 244], «cупакойвала сябе 
ў некай гарачцы» [1, с. 248], «вострым клубком пераварочвае ўсё ўсярэдзіне, пачынае 
нудзіць <…> і робіцца млосна» [1, с. 270], «спакойная, ужо нават з нейкаю звар’яцелаю 
радасцю, дастала з кішэні тыя парашкі» [1, с. 298]. Акрамя гэтага, В. Адамчык падра-
бязна апісаў гісторыю жыцця гераіні, раскрыў яе думкі, пачуцці, самотныя ўспаміны 
пра перажытае ў дзявочыя гады, пра ранейшыя мары, спадзяванні, надзеі на лепшую 
будучыню, на жаночае шчасце.  
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Значную ролю ў мастацкім стылі В. Адамчыка адыгрывае дыялектыка душы – 
такое ўзнаўленне ўнутранага жыцця героя, калі пачуцці, перажыванні героя раскры-
ваюцца ў натуральнай «неўпарадкаванай» рухомасці, у дынаміцы, што патрабуе ад 
пісьменніка вельмі падрабязнага, шматбаковага раскрыцця працэсаў, якія адбываюцца 
ў псіхіцы персанажа. Таму скрупулёзнае, дэтальнае ўзнаўленне псіхалагічнага стану 
персанажа ўключае ў сябе і яго лагічныя разважанні, і інтуітыўныя думкі, і міжвольныя 
вобразы памяці. 

Прынцып кантрасту, што з’яўляецца характэрнай адзнакай лірычнага роду літа-
ратуры, асабліва ў яе рамантычным (рамантызаваным) варыянце, выступае адным са 
сродкаў стварэння яркіх і адметных характараў як буйной (тэтралогія «Чужая баць-
каўшчына», «Развітальная аповесць»), так і малой (апавяданні «Па часе», «Дзікі голуб», 
«Кароль Нябожа», «Пагарэльцы», «Сон у калядную ноч», «Нязрушаны камень») прозы 
В. Адамчыка. Кантрастныя, палярныя пачуцці герояў твораў В. Адамчыка ствараюць 
глыбокі і ёмісты ўнутраны свет. Так, напрыклад, усяго за некалькі хвілін у душы Міці 
Корсака (раман «І скажа той, хто народзіцца», 1987) перад спатканнем з любай дзяўчы-
най нараджаецца цэлы віхор супярэчлівых думак-пачуццяў: «салодкі боль даўно жа-
данай сустрэчы» [4, с. 59]; «у яго душы яшчэ ўсё віравала шалёная, п’яная і неразваж-
лівая радасць» [4, с. 60]; «раптоўна, як спадыспаду кастра, у Міцевай душы выбілася, 
шуганула і завілося трапятлівае полымя падазронасці і злоснай рэўнасці» [4, с. 61]; «ён 
адчуў, як у яго з палёгкаю ўжо і ратункам, як вільготным дажджом, акрапілася душа» 
[4, с. 61]; «тугі вузел невыноснага страху, роспачы і адчаю зашморгваў і душыў яго» [4, 
с. 62]. Такім чынам, В. Адамчык падрабязна, па-мастацку дакладна праз кантрастнасць 
настрою і з’яў узнаўляе пачуцці герояў у дынаміцы, стварае карціну цэласнага перажы-
вання. 

У многіх творах В. Адамчыка выяўляецца і «прыхаваны» псіхалагізм (псіха-
лагізм падтэксту). Пісьменнік у такім разе не дае разгорнутых матывіровак учынкаў 
герояў, ён лаканічны і дакладны ў вызначэнні галоўнага – псіхалагічнага стану, які схо-
плены аўтарам імгненна, раскрыты некалькімі дэталямі-штрыхамі: «Дачуўшыся пра ба-
цькаву смерць, Міця схаладзеў, пачарсцвеў і апаў душою. І пасівеў» [2, с. 216]. Выкары-
стоўваючы прыём «прыхаванага» псіхалагізму, В. Адамчык стварыў вобраз селяніна-
працаўніка Уласа Корсака, характар якога да глыбіні душы кранае чытачоў сваім тра-
гізмам. Выкарыстанне прыёму «прыхаванага» псіхалагізму не перашкодзіла В. Адамчыку 
адлюстраваць даволі складаны комплекс эмоцый, што перапаўнялі душу героя тэтралогіі. 
Больш за тое, менавіта такі спосаб паказу ўнутранага свету (скупымі, кароткімі фразамі, 
выразамі) Уласа Корсака, чалавека стрыманага ў праяўленні пачуццяў, дазволіў пісьмен-
ніку дасягнуць максімальнай ёмістасці вобраза, глыбока пранікнуць у духоўнае жыццё 
героя, паказаць склад яго мыслення. 

Псіхалагізм як стылёвая дамінанта многіх эпізодаў твораў малога і буйнога жан-
раў В. Адамчыка ў значнай ступені паўплываў на іх кампазіцыйна-апавядальную 
структуру, у прыватнасці, на арганізацыю мастацкага часу. Адным з галоўных псіха-
лагічных прыёмаў пісьменніка з’яўляецца рэтраспектыўны аповед, які звернуты ў 
мінулае жыццё героя, на ўжо перажытае ім. У такім разе псіхалагічны стан персанажа 
становіцца больш выразным, відавочным, выяўляюцца не заўважаныя раней нюансы, 
сувязі, падрабязнасці, узнаўляюцца складаныя душэўныя перажыванні. Матывы па-
водзінаў герояў многіх твораў В. Адамчыка раскрываюцца, як правіла, праз перадгісто-
рыю іх жыцця. Так, нешчаслівае жыццё Алесі да сустрэчы з Імполем тлумачыць яе 
злачынства; ранняе парабкоўства Імполя прыводзіць да таго, што ён не разбіраецца ў 
сваіх пачуццях да жанчын, а «прыстае» да той, якая з ім хоча жыць – выбірае не ён, а 
выбіраюць яго, таму і жыве з Вацяй, з Алесяй, а калі разумее трагізм свайго становіш-
ча, то сыходзіцца з Хрысцяй, такой жа бяздомнай, як і сам. 
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Вялікую ролю ў прозе В. Адамчыка адыгрывае мастацкая дэталь, якая часта вы-
конвае двайную функцыю. З аднаго боку, характарызуе бытавую сферу, знешні свет, у 
якім жыве герой, з другога – з’яўляецца прыёмам псіхалагічнага адлюстравання. Ужо ў 
ранніх апавяданнях В. Адамчык выявіў сябе як майстар глыбока прадуманых, эма-
цыянальна і псіхалагічна насычаных падрабязнасцей, якія часта з’яўляюцца носьбітамі 
ўнутранага руху мастацкага твора. Адыгрываючы надзвычай важную ролю ў творах 
пісьменніка, мастацкая дэталь з’яўляецца таксама і своеасаблівым штуршком для вы-
бару многіх іх назваў («Песня», «Салодкія яблыкі», «Сцежка на расходніку», «Ма-
ладзіковая нядзелька» і інш.). 

Падагульняючы сказанае, можна зрабіць выснову, што стыль прозы В. Адамчы-
ка эвалюцыянаваў ад падзейнага апісання, вонкавага паказу персанажаў, адлюстраван-
ня спрошчаных канфліктаў да паглыблення ва ўнутраны свет герояў, псіхолага-
аналітычнай матываванасці іх паводзін. Мастацкі стыль В. Адамчыка характарызуецца 
значнай колькасцю прыёмаў і форм раскрыцця псіхалагічнага стану персанажаў. 
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Т.А. Дубоўская (Віцебск) 

 
ТРАДЫЦЫІ ТАНКАЎСКАГА ВЕРЛІБРА Ў ПАЭЗІІ А. РАЗАНАВА 

 
Традыцыя верлібра бярэ свой пачатак у беларускай літаратуры ў творчасці  

М. Багдановіча, А. Куляшова, А. Моркаўкі. Працягам гэтай традыцыі з’яўляецца паэзія 
М. Танка. 

М. Танк — паэт філасофскага складу мыслення, творчасць якога вызначаецца 
маштабнасцю паэтычнай думкі, актуальнасцю праблем, вобразнай асацыятыўнасцю, 
медытатыўнасцю. У яго вершах паглыбляецца разгляд з'яў, падзей, фактаў, жыццё ча-
лавека і прыроды ацэньваецца ў агульным плане, у святле так званых вечных праблем  
жыцця і смерці, узаемаадносін чалавека з грамадствам і прыродай. 

 У вершы “Экалогія”, напісаным у форме верлібра, паэта моцна хвалюе прабле-
ма адносін чалавека да прыроды, сённяшні стан навакольнага асяроддзя: “Як толькі ў 
маленстве / Сяк-так так навучымся хадзіць, / На гэтым звычайна і канчаецца наша / 
Адукацыя. / А мы, прызнацца, / Хоць і мінулі / Тысячагоддзі, / І да гэтага часу / Не ўме-
ем хадзіць / Па зямлі / Так, як дні і ночы, / Звяры і птушкі, / Вятры і дажджы” [3, с. 
329]. Адметнасць дадзенага верлібра заключаецца ў яго будове: кожнае ключавое слова 
вынесена ў асобны радок, што дапамагае падкрэсліць галоўную думку верша: “Няўжо 
не бачыце, / Як яе здратавалі, / Вытапталі, / Пакалечылі? / А яшчэ збіраемся / Такія ж 
сляды / Пакінуць / І на іншых планетах” [3, с. 329]. Гэта верш-папрок, верш-дыялог з 
сучаснікам, эмацыйнасць якога ўзмацняецца дзякуючы свабоднай форме верша. 

Прыпавесційнасць, падтэкставасць, асацыятыўнасць — дамінуючыя адзнакі сва-
бодных вершаў М. Танка. Верлібры аўтара заснаваны на ўменні параўноўваць амаль 
непараўнальнае, быць індывідуальнасцю, мысліць маштабна: “Парог, вычасаны з 
успамінаў, / Астаўся за мной; / Дзверы, на завесах цвыркуновай песні, / Асталіся за 
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мной; / Вочы, зашклёныя вачамі блізкіх, / Асталіся за мной; / Хата, пакрытая крыламі 
ластавак, / Асталася за мной, — / Як жа мне не азірнуцца назад, / Нават калі б я за-
стыў слупом солі?” [3, с. 100]; “Чуваць, галактыкі разлятаюцца. / Бог з імі! / Мяне 
больш непакоіць, / Што адлегласць паміж намі, / Якая калісьці вымяралася вуснамі, / 
Потым — кіламетрамі маўчання, / Потым — месяцамі чакання, / Зараз вымяраецца / 
Астранамічнымі адлегласцямі” [3, с. 56]. Як бачым, паэзія М. Танка — гэта паэзія 
інтэлекту, якая пашырае кругагляд чалавека, выхоўвае культуру мыслення.  

У верлібрах М. Танка назіраецца схільнасць паэта да выкарыстання такога ма-
стацкага прыёма, як градацыя, асабліва ў спалучэнні з анафарай: “Ты яшчэ толькі 
намёк на чалавека, / Калі ва ўсім спадзяешся на маці; / Ты яшчэ — чвэрць чалавека, / 
Калі ва ўсім спадзяешся на дружбу; / Ты толькі — паўчалавека, / Калі ва ўсім спадзя-
ешся на любоў, — / I толькі тады становішся чалавекам, / Калі ўсе могуць спадзявац-
ца; / На цябе” [3, с. 328]. Выкарыстоўваючы своеасаблівую матэматычную градацыю 
(ад меншага да большага), аўтар прапаноўвае сваю паслядоўнасць этапаў станаўлення 
чалавечай асобы. Не “дробавым”, а цэлым (паўнацэнным) чалавек становіцца толькі ў 
тым выпадку, калі ён можа дапамагчы іншаму, калі ён патрэбны людзям.   

Метафарычнасць — яшчэ адна вызначальная рыса верлібраў М. Танка. Най-
больш часта метафара выкарастоўваецца ў пейзажных мініяцюрах паэта: “Поле ўздых-
нула / Світальнай песняй, / Якая разгарэлася зарой / І разбудзіла вочап студні, / Пара 
ўставаць. / А я ўсё слухаю, / Як звініць у маім юнацтве / Звон кропляў з вядра. / Звон 
кропляў. / Звон...” [3, с. 309]. М. Танк — сузіральнік прыроды, чуйны да ўсіх яе праяў, 
бачных і нябачных чалавечаму воку.  

Многія верлібры пісьменніка ўяўляюць сабой філасафемы, блізкія да прыпа-
весцей і афарызмаў:“Я спытаў чалавека, / Які прайшоў праз агонь / І воды, / І медныя 
трубы: / — Што самае цяжкое / На гэтым свеце? / І ён адказаў: / — Прайсці праз вер-
насць” [3, с. 315]; “Усё мае працяг жыцця: / Нітка — у туга навітым клубку, / Дарога 
— у імкненні за небасхіл, / Песня — у водгалосах рэха, / Зерне — у хлебе надзённым, / 
Любоў — у сонечнай усмешцы дзіцяці. / Усё мае свой працяг жыцця, / Апроч няпраўды” 
[3, с. 338]; “Маўчанне / Ніколі не было і не будзе золатам: / Яно — або / У шмат разоў 
даўжэйшае. / Або — нічога не вартае” [3, с. 335]. Як бачым, творы паэта вызначаюцца 
глыбокім падтэкстам, які патрабуе ад чытача “садумання” і “сатворчасці”. 

Прадаўжальнікам традыцыі танкаўскага свабоднага верша з’яўляецца 
А. Разанаў, у творчасці якога назіраецца павышаная ўвага да мастацкай формы верша. 
Гэта адзін з першых у беларускай літаратуры паэтаў, які стварыў новы жанр проза-
паэзіі, для якога характэрны свабодны пераход ад вершаванай да празаічнай мовы, 
сціранне ўмоўных жанравых межаў. Па словах даследчыцы Т. Ціхановіч, А. Разанаў 
“сваімі наватарскімі паэтычнымі структурамі прадэманстраваў, што якасць зместу 
павышаецца, калі форма твора, будучы адносна свабоднай, пэўным чынам змяняецца 
альбо трансфармуецца і замяняецца новай” [4, с. 43]. Створаныя аўтарам жанравыя 
формы (версэты, пункціры, зномы) маюць унутраныя паралелі з верлібрамі  
М. Танка, іх паэтыкай і філасофскай глыбінёй. 

Паэзія А. Разанава скіроўвае да спасціжэння рэчаіснасці, сутнасці быцця, пошукаў і 
адкрыццяў. Асабліва вылучаюцца ў гэтым сэнсе версэты паэта. Як і верлібры М. Танка, 
версэты А. Разанава характарызуюцца глыбокай пазатэкставасцю, шматзначнасцю і сім-
валічнасцю сэнса: “Каб адгарадзіцца ад выпадку, мы абгарадзілі сябе каменнай сцяною, / 
забрукавалі дол, / паставілі громаадводы, / уклалі законы, / распланавалі сваё жыццё далёка 
наперад — на  дзесяцігоддзі  і  стагоддзі,  /  але...  /  Але  на  самым  пачатку  лета  зажоўк-
ла бярэзіна ў скверы, / але каля самае ратушы раптам, з палёту, упала мёртвая птушка, / 
але загарчэла вада ў студнях, / але старыя людзі спыняюцца на дарозе і кажуць: “Мы чуем, 
як плачуць нашыя бацькі...” [1, с. 21] У дадзеным версэце А. Разанаў закранае праблему 
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ўзаемаадносінаў чалавека з навакольным асяроддзем, пастаяннага адмежавання, аддалення 
ад свету і ад самога сябе. Неаднаразова, як бачым, гэта тэма гучыць у верлібрах М. Танка.  

Асаблівасць версэтаў А. Разанава — наяўнасць моцнага суб’ектыўнага пачатку, што 
надае творам лірычнасць, вобразнасць, медытатыўнасць: “Лёгшы на траву, забываюся, як 
мяне зваць і навошта я ў гэтым свеце. / <> / Дыхаю разам з травой; слухаю разам з тра-
вой, як наплывае ціша; разам з травой назіраю, як сціраецца-растае ў чыстым небе той 
цень, тое воблачка, тая кропка, якая ўсё парушала сабой і ўсё дзяліла надвое … / І няма 
сёння ў мяне іншага клопату, як проста быць — разам з травой” [1, с. 98-99]. Паэт пака-
звае поўную ідылію чалавека і прыроды, здольнасць разумець якую збліжае яго з 
цэлым сусветам. 

Градацыя — прыём, уласцівы версэтам А. Разанава, з дапамогай якога падкрэс-
ліваецца эмацыйнасць твораў, узмацняецца сэнсавая напружанасць: “Прыставіўшы да 
вачэй замглёныя шкліны, людзі глядзяць угору: цяпер яны бачаць, як сонца ззяе і як за-
цьміцца сонца… / <> / Бачу праз перашкоду. / Думаю праз перашкоду. / Праз перашко-
ду жыву. / І стала сонца зямлёй. / І стала зацьменне целам” [1, с. 59]. 

Версэты А. Разанава — гэта спроба аўтара выказаць сваю версію разумення све-
ту, гэта ўнутраны дыялог аўтара з чытачом пра вечныя ісціны быцця.  

Пункціры А. Разанава — жанр, які па форме і па змесце блізкі да паэтычных 
пейзажных мініяцюр М. Танка. Свет чалавека ў пункцірах зліваецца са светам прыро-
ды, паэт успрымае рэчаіснасць шляхам сузірання: “Падаюць дзічкі ў траву — / і адтуль 
цікуюць: / ці хто іх возьме?” [2, с. 75]; “Сцелецца ў жыце / сцежка / развага / жыцця 
пра жыццё” [2, с. 73]; “Стромкія дрэвы: яны адны / заўжды памятаюць / пра неба” 
[2, с. 74]; “Над курганамі туман — / ці дым / вогнішчаў старажытных” [2, с. 79].  

Як бачым, А. Разанаў імкнецца ўкласці ў мінімальную форму максімальны 
змест, што робіць яго творы глыбокімі і запамінальнымі. 

Унутраную сувязь з філасофскімі мініяцюрамі М. Танка маюць зномы 
А. Разанава. У абодвух жанрах выяўляецца схільнасць паэтаў да роздуму, аналітызму, 
жаданне шукаць і знаходзіць ісціну ў парадоксах і антыноміях чалавечага быцця. Зно-
мы А. Разанава — гэта адбітак свядомасці аўтара, яго светаўспрымання: “Усе 
знаходзяцца на аднолькавай адегласці ад Бога, але на рознай да Бога” [2, с. 267]. Зномы 
паэта — гэта філасафемы, якія накіроўваюць чытача да далейшых разваг і пошукаў 
сваёй ісціны. Уся паэзія А. Разанава сведчыць пра інтэлектуалізм і неардынарнасць 
асобы аўтара.  

Такім чынам, творчасць А. Разанава — гэта з’ява наватарства, няспыннага твор-
чага пошуку, паэтычнага эксперыменту, якая выводзіць беларускую літаратуру за межы 
нацыянальнага мастацтва і збліжае з сусветным. Паэзія аўтара абапіраецца на традыцыі 
танкаўскага верлібра, на філасофскую глыбіню і агульнакультурную аснову творчасці 
М. Танка і адначасова вызначаецца тэндэнцыяй да лаканізму, ёмістасці і шматзначнасці 
думкі.  
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РАМАН-ПРЫТЧА Ў БЕЛАРУСКАЙ СУЧАСНАЙ ПРОЗЕ: 
АСАБЛІВАСЦІ ПАЭТЫКІ 

 
Культурна-духоўная сітуацыя канца ХХ – пачатку ХХІ стагоддзяў, пры якой ва 

ўмовах глабалізацыі актуалізуюцца катэгорыі індывідуальнага і калектыўнага, на-
цыянальнага і універсальнага, “свайго” і “чужога” абумоўлівае цікавасць беларускіх 
пісьменнікаў да аднаго з найбольш культураносных пластоў літаратуры – дыдактыцы і 
афарыстыцы, жанравы канон якіх рэпрэзентуецца павучаннямі, прытчамі, афарызмамі, 
выслоўямі, – творамі, у якіх у абагуленым выглядзе паўстае культурны досвед народа, з 
аднаго боку, і пададзены універсальныя агульначалавечыя каштоўнасці, з другога. У 
сваю чаргу, імклівае пашырэнне інфармацыйнага поля прычыніць актыўнае развіццё 
малых, кампактных формаў, у тым ліку і ў мастацкай творчасці. Літаратурны працэс 
сучаснасці, адпаведна вылучаецца актыўным развіццём малых жанравых формаў, іх 
уключэннем у больш буйныя жанры, трансфармацыяй кананічных жанраў. Адным з 
прыкладаў падобнага “ўзаемадзеяння” з’яўляецца раман-прытча – жанравая разнавід-
насць сучаснага рамана, якая спалучае рысы буйнога эпічнага твора (з разгалінаванымі 
сюжэтнымі лініямі, устаўнымі эпізодамі, наяўнасцю другасных персанажаў) і прытчы, 
што ўяўляе сабой, перш за ўсё, абагуленае павучанне, напамін пра праблемы духоўнага 
кшталту.   

Прапанаваны артыкул – гэта даследаванне некаторых асаблівасцяў паэтыкі ра-
мана-прытчы ў беларускай сучаснай літаратуры на прыкладзе твора Віктара Казько 
“Бунт незапатрабаванага праху” (1999). 

Ідэйна-змястоўны бок твора – шматааблічны. Аўтар звяртаецца да самых розных 
праблем і пытанняў, якія ставіць перад чалавекам жыццё. Ідэі веры і надзеі, жыцця і 
смерці, дабра і зла, памяці і вернасці, матывы адзіноты-самоты, адчужанасці, непрадка-
зальнасці, супраціўлення, праблемы экалогіі – вось некаторыя са шматлікіх узроўняў 
канцэптуальнасці, якімі прасякнуты гэты прытчавы твор. В. Казько востра адчувае тра-
гізм існавання чалавека ХХ стагоддзя. Пісьменнік узнаўляе ў творы рэакцыю асобы, 
якая цяжка перажывае націск страшэннага, бесчалавечнага сучаснага індустрыяльнага 
свету. Галоўны герой – Герман Говар – адчужаны чалавек, які жыве ў варожым яму 
свеце: “Пазбаўлены цялеснай абалонкі, зямной сваёй плоці, ён пачынаў імкліва разрас-
тацца. Ён бачыў сябе то валацужным сабакам, што чорным ценем ціснуўся да пад’ездаў 
будынкаў ці слізгацеў па сметніках, то птушкай, што лунала ў небе, апякаючыся 
зыркім, але мёртвым холадам зорак... Не чалавек – монстр...” [2, с. 6]. 

Твор В. Казько – гэта крык жаху, болю і адначасова абурэння. Так, галоўны пер-
санаж захоплены веліччу, трагізмам і складанасцю жыцця, але ён не здатны прыняць 
простае, звычайнае, будзённае – жыць “чаканнем дзіва, цуда за вуглом”: “Госпадзі, што 
яшчэ трэба? Не заходзь, сонца, доўжыся імгненне, каб вока здольнае было ўбачыць усё 
навокал да драбніц... як усё прымушае чалавека быць і радавацца быццю” [2, с. 251]. 
Але сучаснае спажывецкае грамадства быццам знарок заганяе людзей у тупік адзіноты і 
безвыходнасці, кіруючыся адным: “чым горш, тым лепш”. 

Па словах Міхася Тычыны, “раман В. Казько “Бунт незапатрабаванага праху” 
нагадвае знакамітую карціну Эдварда Мунка “Крык”... На фоне абстрактна-
урбаністычнай прасторы намаляваная ў профіль галава мужчыны, які крычыць аб тым, 
што ўбачыў наперадзе і аб чым хоча папярэдзіць усіх, хто яшчэ не заўважае небяспекі” 
[3, с. 336]. Так, відавочна, што В. Казько даводзіць у сваім рамане пра небяспеку, якая 
падпільноўвае чалавецтва на шляху ў будучае. Паказваючы карціну Чарнобыльскай 
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трагедыі, пісьменнік імкнецца вырваць чытача з палону штодзённасці і прымусіць за-
думацца над магчымымі вынікамі “цывілізаванай” дзейнасці чалавека. 

Раман “Бунт незапатрабаванага праху” складаецца з адзінаццаці частак, эпілога і 
Сказа пра аднавокую казу Цылю, ідэйна звязаных між сабой. Будова рамана – склада-
ная. Твор пачынаецца са слоў: “Адчай быў такі безвыходна халодны, непраглядна чор-
ны, што ён (Говар) вымушаны быў з усяе моцы, аж да вясёлкавага ззяння, заплюшчыць 
вочы” [2, с. 3] і заканчваецца: “... чалавеку ўжо варта забараніць рабіць хоць што-
небудзь дзеля чалавецтва. Бо не ўратуемся. Не выжывем. Не выжывем.” [2, с. 296]. Як 
бачым, “унутраная кампазіцыя” рамана – замкнёная, бо аўтар у канцы твора так і 
“пакідае” чалавецтва ў безвыходнасці і адчаю. Пісьменнік нібыта абмяжоўвае вызнача-
ны локус уяўнай ці рэальнай рэчаіснасці, каб ператварыць яго ў своеасаблівую дослед-
ную прастору, лабараторную пляцоўку, на якой сюжэт, які ў творы паступова набывае 
форму іншасказання, змог бы разгортвацца без перашкодаў. 

Аповед у рамане часцей вядзецца ад трэцяй асобы (ад імя галоўнага героя – 
Германа Говара), што садзейнічае драматызацыі твора. Аўтар максімальна скарачае 
дыстанцыю паміж чытачом і галоўным героем з дапамогай адлюстравання яго ўнутра-
нага свету, самых таемных думак, падсвядомых імпульсаў, сапраўдных пачуццяў – та-
го, што ў чалавеку схавана ад людзей. Перад пісьменнікам адкрываюцца дадатковыя 
магчымасці малюнка персанажа, такія, напрыклад, як рэпрэзентацыя ўнутранага манало-
гу ў форме прамой або няўласна-прамой мовы. Унутраны маналог героя, такім чынам, 
пераходзіць у маналог аўтара. Напрыклад, паказальнымі з’яўляюцца разважанні Германа 
пасля наведвання Смольнага палаца: “Эх, жыццё – капейка. Куды ўлез, чаго папёрся са 
свіным рылам у Смольны рад?.. Соп бы сабе ціха ў дзве норкі са сваімі пяццю меднымі 
грошыкамі. І людзей падвёў, і сам, лічы, прапашчы ўжо. Чысціні, ачышчэння пажадаў...” 
[2, с. 111]. Цалкам відавочна, што гэта разважаюць адначасова аўтар і персанаж. І далей 
пісьменнік працягвае ўмоўна суправаджаць чытача, падводзячы да высновы аб глыбокай 
трагедыі яго героя: “Герман адчуў сябе такім адзінокім і зацкаваным, што нават слёзы 
набеглі на вочы, тыя, не пралітыя ў дзяцінстве, пякучыя. Усе адразу адвярнуліся, вы-
ракліся яго... І вакол яго не людзі, а каменныя глыбы...” [2, с. 111-112].  

Цікава адзначыць, што ў творы аўтар часам карыстаецца і такім тыпам, як “мы-
аповед”. Гэта дазваляе пісьменніку заваяваць чытацкі давер і, наадварот, прадэманстра-
ваць свой давер да чытача, што пасля дапаможа яму навучаць і выхоўваць чытача, фарма-
ваць яго меркаванне аб героях рамана, блізкае да ўласнага. Такім чынам, ствараецца атма-
сфера давернай гутаркі. “Усё гэта (маецца наўвазе тое, што людзі пераўвасобяцца ў мон-
страў) яшчэ ў будучым, да якога мы прыйдзем ці вернемся, праз якое наканавана прайсці 
Жору-Юру-Германну. А прайшоўшы, павярнуць назад, у мінулае...” [2, с. 88]. 
Ажыццяўляючы фармальныя функцыі, “мы-аповед” паўстае як праверка цэласнага і 
блізкага да аўтарскага ўспрымання чытачом ідэй рамана і адначасова як дэманстрацыя пе-
ракананасці ў кагнітыўных здольнасцях чытача, магчымасцях яго памяці, здольнасці разу-
мець тэкст рамана і адэкватна яго ўспрымаць. Выключна важную ролю ў паэтыцы рамана-
прытчы В. Казько надаецца дзеянню. Усе яго элементы працуюць на актывізацыю думкі 
чытача, яна заўсёды сама павінна знаходзіцца ў дзеянні. У пэўнай ступені гэтаму спрыяе 
адмысловая прытчавая будова фраз: “Аднойчы ў прыгожы, цудоўны, а таму і вельмі цяжкі 
дзень...” [2, с. 312], “У адной далёкай ад нас краіне...” [2, с. 78]. Тут бачыцца падабенства з 
зачынам некаторых біблейскіх аповедаў: “У аднаго чалавека было два сыны...”, ці “Адзін 
чалавек быў багаты...”. Асаблівасці пабудовы сказаў значна ўплываюць і на тэмп разгорт-
вання дзеяння ў творы. Так, пэўная запаволенасць у развіцці падзей (напрыклад, калі ў 
тэксце прысутнічаюць апісанні прыроды, ландшафту) рэзка змяняецца шэрагам падзей 
у жыцці персанажа, нават яго “свабодным” перамяшчэннем з адной прасторы ў іншую, 
з аднаго часу ў іншы. 
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У паэтыцы твора найбольш актыўную рэалізацыю атрымліваюць такія тропы, як 
сімвал, эпітэт, параўнанне, іронія. Прывядзем некалькі прыкладаў:  

сімвалы: пустыня, карлік, мурашнік, слёзы, цемра, зло, дрэва; 
эпітэты: “глухі падслепаваты дамок”, “каменная ціш скал”, “светланосны по-

гляд”, “дзёгцева-чорны твар”; 
параўнанні: “ён узяў падушку і замёр на імгненне, прыслухоўваючыся, як шама-

ціць у смеццеправодзе за сцяною выкінутае кімсьці з суседзяў смецце. Нібы абяскры-
леная птушка трапечацца ў вузкім і смуродным лазе” [2, с. 3], “усю ноч напрамілы Бог 
стогне і плача зямля... Яна, як сабака на ланцугу, як вавёрка ў поле” [2, с. 30]. 

Так, іранічнымі выглядаюць радкі пра жонку Германа: “з яе атрымаўся б добры 
мужчына, генерал... а мо яшчэ не ўсё страчана... ” [2, с. 20] ці таксама насмешліва-
здзеклівым выглядае іх дыялог падчас сваркі: “ <...>– Што яшчэ надумаў за ноч?  

– А што я мог надумаць? Што трэба было надумаць? 
– Табе лепей відаць, ты ж у нашай сям’і вынаходнік...” [2, с. 20]. 

Іроніяй прасякнуты і такія сцэны з рамана, як лядовае пабоішча з нагоды палёту 
ў космас Юрыя Гагарына, наведванне Смольнага палаца сібіракамі, размова двух адна-
вяскоўцаў падчас пахавання былога паліцэйскага. Так, на старонках свайго твора пісь-
меннік з дапамогай іроніі нібыта вядзе з чытачом своеасаблівую гульню, імкнучыся 
надаць новыя трактоўкі некаторым gадзеям з гісторыі былога савецкага народа. 

Такім чынам, аналіз паэтыкі “Бунт незапатрабаванага праху” Віктара Казько 
дазваляе зрабіць выснову, што ў жанравых адносінах твор уяўляе сабой раман-прытчу, 
пра што сведчаць: 

– пастаноўка ў ім агульначалавечых праблем. Асаблівасцю іх выкарыстання 
з’яўляецца тое, што гэтыя праблемы толькі падымаюцца аўтарам, але шляхі для іх вы-
рашэння не даюцца, пытанні пакідаюцца ў адкрытай форме, і чытач сам павінен зрабіць 
выбар у той ці іншы бок. 

– роля аўтара, які ўсё ведае, умешваецца ў аповед і каментуе яго. Такая пазіцыя 
аўтарскага дамінавання неабходная для абгрунтавання прытчавага рыгарызму. 

– асаблівасці стылю. Галоўнымі структурна-семантычнымі прыёмамі 
з’яўляюцца сімвал і іронія. Сімвал уплывае на арганізацыю тэкставай інфармацыі тво-
ра, у прыватнасці, садзейнічае стварэнню падтэкста. Прыем іроніі дазваляе раскрыць 
глыбінны сэнс твора, прыўносіць новыя якасці ў выкарыстанне традыцыйнага 
матэрыялу. 
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АНТЫЧНЫЯ МІФЫ І ЛІТАРАТУРА ХХ СТАГОДДЗЯ  
(ЭЛЕМЕНТЫ КАМПАРАТЫЎНАГА АНАЛІЗУ ДЫЛОГІІ Г. МАРЧУКА  

І ПАЭМЫ Л. УКРАІНКІ “КАСАНДРА”) 
 
Міф і літаратура звязаны паміж сабой генетычна, таму што першы спрадвечна 

быў універсальнай мовай літаратурнай творчасці. У ХХ стагоддзі можна казаць пра 
дзве хвалі міфалагізму: у 10-я і ў 70 – 80-я гады (у беларускай літаратуры другая суад-
носіцца з 80 – 90-мі гг.)  Увага  пісьменнікаў  да  міфалагічных  сюжэтаў  абумоўлена  
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іх дваістасцю. З аднаго боку, гэта зварот да вопыту ранніх эпох, а з іншага – выкары-
станне міфа як формы, якая дазваляе аўтару цікавыя неабмежаваныя магчымасці. 
Асаблівай характэрнай рысай зацікаўленасці літаратуры мінулым у пераломныя 
моманты развіцця грамадства з’яўляецца ўвага да філасофіі гісторыі і да праблемы ад-
казнасці чалавека за яго ўдзел у падзеях або раўнадушнасць да таго, што адбываецца. 
Дадзеная праблематыка знаходзіць сваё адлюстраванне як у трагедыях “Арэст і Ка-
сандра” і  “Менелай, Елена і Парыс”, што ствараюць дылогію, так і ў драматычнай 
паэме Л.Украінкі “Касандра”. 

Дылогія Г.Марчука носіць адзнакі постмадэрнізму. У яе творах выразна прасоч-
ваюцца прыкметы дадзенага накірунку: сітуацыя мастацкага запазычвання, рэінтэр-
прэтацыя, дапісванне ад сябе класічных твораў. Першакрыніцай трагедый з’яўляюцца 
міфы Старажытнай Грэцыі, адкуль запазычана асноўная калізія твораў. Аднак пісьмен-
нік акрамя міфічных герояў уводзіць цалкам новых персанажаў, якія з’яўляюцца вы-
нікам фантазіі аўтара і нясуць адметную сэнсавую нагрузку (Ламах, карміліца Электры, 
служанка Касандры – “Арэст і Касандра”; Кікід, Ганімед, Карміліца – “Менелай, Елена 
і Парыс”), што з’яўляецца яшчэ адной прыкметай постмадэрнізму. Пры стварэнні во-
бразаў старажытнагрэцкай літаратуры драматург не адыходзіць ад традыцыйнай ан-
тычнай інтэрпрэтацыі гэтых персанажаў.  

Арэст – адзін з носьбітаў галоўнай ідэі трагедыі “Арэст і Касандра”, вобраз да-
волі распаўсюджаны ў літаратуры антычнасці. Ён – дзеючая асоба п’ес Эўрыпіда 
“Арэст” і “Электра”, Сафокла “Электра”, трылогіі Эсхіла “Арэстэя” і інш. У старажыт-
ныя часы вобраз Арэста трактаваўся па-рознаму: ён выступаў як герой, які справядліва 
помсціў за забойства бацькі (Гамер “Адысея”), а таксама паўставаў са старонак твораў 
як душэўнахворы чалавек, які здольны на бэссэнсоўную жорсткасць (Эўрыпід “Арэст” і 
“Электра”). Г.Марчук прытрымліваецца апошняй інтэрпрэтацыі, аднак у адрозненне ад 
антычных трагікаў знаходзіць іншыя прычыны такіх паводзін Арэста. Першапрычына 
гіпертрафіраванага пачуцця несправядлівасці і прагі помсты бачыцца ў траўміраванні 
дзіцячай псіхікі. Пастаянная боязь за сваё жыццё прыводзіць да імкнення пазбавіцца 
гэтага адчування, што становіцца магчымым толькі пасля знішчэння таго, што гэты 
страх выклікае: “Я не такі. На зло / Адказваю я злом.” [2:11, с. 80], “Ты думай пра ас-
ноўнае. / Прыйшоў я помсціць, / Не кахаць” [2:12, с. 85 – 86]. Яшчэ адна крыніца ня-
навісці – комплекс непаўнавартасці, які развіўся ў выніку прымусовай высылкі са два-
ра. Усё гэта спрыяла развіццю такіх якасцяў характару, як гонар, гарачнасць, 
жорсткасць, нелюдзімасць, крыўдлівасць, падазронасць, упартасць, што ў сукупнасці 
прывяло да развіцця чалавека са змяшчэннем маральна-этычных арыенціраў у бок 
жорсткасці і нянавісці, якія становяцца апорай і сэнсам існавання. 

Пры трактоўцы Касандры Г.Марчук мае больш магчымасцяў для творчага пады-
ходу з прычыны таго, што вобраз траянскай царэўны ў антычнасці выкарыстоўваўся не 
вельмі часта і часцей за ўсё насіў эпізадычную ролю. І.Жураўская ў манаграфіі “Леся 
Украінка і зарубіжні літератури” такое становішча тлумачыць тым, што легенда пра 
Касандру небагатая на падзеі і не дае дадзеных для драматычнай калізіі ў той меры, у 
якой яе разумелі антычныя трагікі [1]. Такі стан рэчаў змяняецца, калі знешняя сітуа-
цыя адыходзіць на другі план, а развіццё падзей засяроджваецца на псіхалагічным баку 
жыцця персанажаў. 

Касандра – галоўная дзеючая асоба драматычнай паэмы Л.Украінкі “Касандра”, 
што вылучаецца глыбокім псіхалагізмам і гістарызмам, рамантычным пафасам у спа-
лучэнні з дакладнасцю рэалістычных характарыстык. Прадказальніца, створаная паэт-
эсай, перажывае трагедыю ўнутранай несвабоды. Змест твора складае не знешні кан-
флікт “прарок – грамадства”, а псіхалагічныя супярэчнасці ў характары гераіні. 
Л.Украінка акцэнтуе ўвагу на тым, што Касандра сама баіцца ўласнага прароцтва. Са-
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мае трагічнае, аднак, тое, што траянская царэўна сумняваецца ў праўдзівасці сваіх слоў, 
яна не ўпэўнена, ці абумоўліваюць падзеі яе словы, ці ад сказанага залежаць здарэнні. 

Пры абмалёўцы Касандры Г.Марчук прытрымліваецца традыцыйнай легенды, 
дзе роля дадзенага персанажа пасіўная: адна з прычын  пакуты дачкі Прыама ў тым, 
што яна не можа толькі сваёй воляй перашкодзіць злу, накіраваць у іншае рэчышча фа-
тальны ход падзей. Акцэнт аўтар робіць на жаночым пачатку гераіні, што абумоўлівае 
падобнасць такой інтэрпрэтацыі вобраза з раманам “Касандра” К.Вольф, аўтарка якога 
засяроджвае ўвагу на псіхалагічным боку характару прадракальніцы.  

Прадвызначанасць лёсу, фаталізм вызначаюць паводзіны траянскай прадказаль-
ніцы. Касандра Г.Марчука скарылася сваёй долі, змірылася з наканаваннем, барацьба 
для яе перастала быць сэнсам жыцця, таму што гераіня на ўласным вопыце пераканала-
ся, што агрэсія і нянавісць, злаблівасць і помста не прыносяць заспакаення і шчасця. У 
новым становішчы Касандра шукае апору, якая напоўніць існаванне сэнсам. Гераіня 
праходзіць шлях ад нянавісці да ўседаравання. Напачатку менавіта яна, ведаючы фа-
тальную ролю Парыса ў лёсе сваіх блізкіх, хоча забіць роднага брата. Аднак Траянская 
вайна, смерць каханых людзей прыводзяць да глыбокага самааналізу. Зараз Касандра 
шукае сваё шчасце ў каханні. Адзінота – самае цяжкае адчуванне для любога чалавека 
– прыводзіць царэўну да блізкіх узаемаадносін з чужым мужам. Аўтар такім чынам за-
сяроджвае ўвагу на адной з праблем сучаснага грамадства, калі становіцца амаль што 
нормай з’яўленне жанчын, якія згодны мірыцца з роляй каханкі. 

Падзеям, што ляглі ў аснову канфлікту трагедыі, прысвячаецца эпілог драма-
тычнай паэмы Л.Украінкі “Касандра”. Аднак абодва пісьменнікі па-рознаму пады-
ходзяць да вобраза траянскай прарочыцы. Гераіня Л.Украінкі ў некаторых момантах 
сумняваецца ў праўдзівасці ўласных слоў. Такая інтэрпрэтацыя адсутнічае ў трагедыях 
Г.Марчука. Касандра беларускага пісьменніка ўпэўнена ў тым, што гаворыць, яе не 
столькі цікавяць, павераць ёй ці не, колькі ўласны лёс і немагчымасць прадухіліць 
наканаванае. Царэўна прыпыніла барацьбу, яна скарылася свайму лёсу, зараз яна хоча 
спазнаць слодыч шчасця, таму і пасіўная ў сваіх дзеяннях і імкнецца поўнасцю аддацца 
ўладзе сённяшняга моманту, хоць і працягвае жыць мінулым. У творы Г.Марчука во-
браз дачкі Прыама ўводзіцца з мэтай паказаць бессэнсоўнасць агрэсіі і помсты, якія 
поўнасцю авалодалі свядомасцю Арэста. Аўтар паказвае, што адказ злом на зло не 
прыносіць заспакаення і не вырашае праблем. 

Важную сэнсавую нагрузку ў трагедыі носіць размова Арэста з прывідам Ка-
сандры, які намагаецца ўратаваць хлопца ад нянавісці, што точыць знутры асобу героя. 
Касандра, як ніхто іншы, можа зразумець пачуцці сына Агамемнама: “Дзяліла ўсё на 
чорнае і / Белае. /  А трэба ўмець і ў чорным / Бачыць белае” [2:12, с. 76]. Яна імкнецца 
загоіць душэўныя раны і паказаць недарэчнасць помсты. 

Часавыя рамкі п’есы “Менелай, Елена і Парыс” ахопліваюць здарэнні, якія ады-
баваліся як да Траянскай вайны, так і пасля яе. Асаблівасць дадзенага твора ў тым, што 
ўсе падзеі адлюстраваны праз успрыманне простых жыхароў Спарты і Троі, якія маюць 
свой погляд на тое, што адбываецца. 

Падзеям трагедыі адпавядае змест “Касандры” Л.Украінкі. Аднак акцэнты і па-
дыходы ў пісьменнікаў розныя. Г.Марчук у адрозненне ад украінскай паэтэсы па-
іншаму паказвае ўзаемаадносіны Касандры са сваёй сям’ёй. Да прадказальніцы ў траге-
дыі “Менелай, Елена і Парыс” ставяцца паважліва, але не заўсёды сур’ёзна, не прыслу-
хоўваюцца да таго, што яна гаворыць. Добразычлівыя адносіны ў царэўны з нявесткаю 
Андрамахай, якая ні ў чым не абвінавачвае дзяўчыну. У Лесі Украінкі супрацьлеглы 
погляд. Касандра і Андрамаха не шануюць і нават зневажаюць адна адну, жонка Гекта-
ра, як і амаль уся сям’я Прыама, здольна бачыць у Касандры ворага нумар адзін, яе 
лічаць вінаватай у тым, што стала з Трояй. 
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Героі антычнай міфалогіі, як ужо адзначалася вышэй, намаляваны згодна з тра-
дыцыйным падыходам. Парыс – самаўлюбёны юнак, які адным сваім капрызам можа 
перакрэсліць лёс цэлага поліса, яго не цікавіць ніхто, акрамя сваёй асобы. Елена – 
няверная жонка, якая ідзе на павадку сваіх жаданняў і сама дакладна не ведае, чаго хо-
ча ад жыцця. Менелай – закаханы муж, у якога развілася гіпертрафіраванае пачуццё 
гонару, можа даволі лёгка прабычыць здраду жонкі, аднак не даруе абразы. Каб супа-
коіць самалюбства і ўласны гонар гатовы ахвяраваць тысячамі жыццяў сваіх падданых. 
Заслуга пісьменніка ў тым, што на аснове міфаў і гісторыі старажытнай Грэцыі былі 
створаны героі, філасафія якіх супадае з гістарычным часам, а таксама з лёгкасцю пра-
ецыруецца на сённяшні час. 

Дыяпазон тэм п’ес дылогіі даволі шырокі: каханне і здрада, мужнасць, трагедыя 
вайны і яе жахлівыя наступствы, любоў да жанчыны і самаго жыцця. Абедзве трагедыі 
Г.Марчука яднае выразная пацыфістычная накіраванасць. Ганімед : “Э, не скажы. / 
Якая гэта асалода – / Жыццё ў міры! / Якое шчасце дорыць / Сонца узыход. / Матуліна 
ўсмешка / І дотык рук дзіцяці. / Калі усё жывое цябе / Вітае. / А ты вітаеш – ўсё жы-
вое” [3, с. 85]; Кікід: “Наеўся я вайны.” [3, с. 82], “Пячонку з’ем змяі, / Каб толькі 
жыць у міры.” [3, с. 83] – “Менелай, Елена і Парыс”. “Арэст і Касандра” – Агамемнам: 
“Вайна наблізіла мяне / Да рэчкі пад назвай Забыццё. / Не камень там, была нянавісць, 
/ Якая мусіць уступіць каханню” [2:11, с. 74].  

Такім чынам, антычная тэма ў дылогіі Г.Марчука – матэрыял для мастацкага 
ўвасаблення актуальных ідэй. У трагедыях назіраецца спецыфічны міфалагізаваны 
прынцып адлюстравання рэчаіснасці, імкненне асэнсаваць мастацкую рэальнасць як 
міф, увасобіць глабальныя пытанні чалавечага быцця. Міфалагічны сюжэт у кожным 
асобным выпадку накіраваны не столькі на канстатацыю паслядоўнасці развіцця 
падзей, колькі выкарыстоўваецца з мэтай вырашыць актуальныя праблемы сучаснасці. 
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У.І. Каяла (Гродна) 
 

ЗАРАДЖЭННЕ БАЕЧНАГА ЖАНРУ НА ВІЦЕБШЧЫНЕ  
І КРЫЛОЎСКІЯ ТРАДЫЦЫІ 

 
У Еўропе байка, як жанр, ужо даўно ўсталявалася. У Беларусі яна з’явілася 

толькі ў канцы ХІХ стагоддзя. І ўпершыню гэты жанр, па першапачатковых звестках, 
прыйшоў і пачаў развівацца ў Віцебскай гімназіі. У гэтай установе, відаць, існаваў 
пэўны моўны бар’ер паміж выкладчыкамі і вучнямі. Гэта даказвае рэвізія, праведзеная 
нейкім Залескім у 1810 г., які пісаў, што ўсе прадметы ў гімназіі выкладаюцца на 
рускай мове, аднак настаўнік Кульмаціцкі, прыняўшы на сябе выкладанне на рускай 
мове, у бягучым годзе выкладанне логікі і заканадаўства “в виду большого удовлетво-
рения учеников высших классов будет преподавать на польском языке” [4, с. LVI]. Іван 
Андрэевіч Кульмаціцкі, дваранін, выпускнік Санкт-Пецярбургскага педінстытута,  
з 1 верасня 1808 па 4 верасня 1816 г. працаваў на пасадзе выкладчыка Віцебскай гімна-
зіі. Па сведчанні настаўніка гэтай установы А.Сапунова, вучні на ягоных занятках зай-
маліся перакладамі і трэніроўкамі па прымяненні граматычных правіл на матэрыяле 
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баек Федра і баек з падручніка Габерканта. Па ўскосных дадзеных, ёсць усе падставы 
лічыць, што І. Кульмаціцкі  пісаў уласныя байкі, хутчэй за ўсё на польскай мове,  і вы-
карыстоўваў іх на практычных занятках. І гэта не дзіўна, бо добра вядома, што многія 
выкладчыкі вышэйшых  навучальных устаноў яшчэ ў 17 стагоддзі, не маючы для за-
няткаў па рыторыцы, паэтыцы і інш. неабходных мастацкіх тэкстаў, самі складалі 
патрэбныя творы. У кнізе А. Сапунова  “Историческая записка 75-летия Витебской 
гимназии” ёсць намёк на баечную творчасць І. Кульмаціцкага, але не ўказаны назвы 
твораў ці іх колькасць. Тым не менш, дзякуючы віцебскаму настаўніку, беларускія сту-
дэнты ўпершыню пазнаёміліся з гэтым жанрам, што выклікала ў далейшым значную 
цікавасць да баек І.Крылова. Менавіта з перакладаў ягоных баек і пачалася беларуская 
байка, першымі  прадстаўнікамі  якой сталі Ф.Багушэвіч і А.Абуховіч.  

На Віцебшчыне такімі першаадкрывальнікамі сталі рускамоўныя паэты 
М.Анцаў і С. Гінцбург. 

Міхаіл Васільевіч Анцаў (1865 – 1945), родам з Віцебска, добра знаёмы віцебча-
нам як прапагандыст музычнага мастацтва, таленавіты кампазітар, які пісаў музыку на 
вершы беларускіх паэтаў Янкі Купалы, Якуба Коласа, Я. Чароты, Я.Журбы і інш.  Ак-
рамя таго, што малавядома ў беларускім асяроддзі, заявіў аб сабе ў літаратуры як бай-
капісец. Яго байкі друкаваліся на старонках мясцовых “Губернскіх ведамасцяў”, а ў 
1910 г. выдадзены зборнік паэта “Двадцать басен”. Па словах І. Баса, які першы звяр-
нуў увагу на творчасць  М. Анцава, ягоныя байкі ў літаратурных адносінах не вельмі 
дасканалыя, але ўсё ж знаходзілі водгук ў чытача, бо высмейвалі агульначалавечыя за-
ганы – прагнасць, выхваленне, фанабэрыстасць і вучылі сціпласці [2, с. 185]. 

М. Анцаў, як Ф.Багушэвіч і А.Абуховіч, пачаў з інтэрпрэтацыі баек І. Крылова 
[1]. Многія яго байкі напісаны на музычную тэматыку і бяруць пачатак ад крылоўскага 
“Квартэта”. Так, напрыклад, героі байкі “Певцы” Аўдзей і Фадзей  “любили музыку до 
страсти”, але “вкуса, знания по этой части» у іх і блізка не было.  І хаця “артыстаў” 
ніхто не прасіў спяваць, яны навязваюць гасцям такое “мастацтва”, што тыя вымушаны 
былі паціху разыйсціся. Мараль байкі сугучная крылоўскай: “Беда, коль у певца, иль 
музыканта нет ни на грош таланта”. 

Такім “мастакам”, як і ў “Квартэце” І. Крылова прысвечана байка паэта “Обезьяна 
и скрипка”. Малпа, “прельстившись лаврами артиста-скрипача”, не маючы для гэтага 
ніякага таленту, набыла скрыпку і “с утра до вечера пилила и пилила”. Здзіўлены такім 
“стараннем” салавей спрабуе адгаварыць наваяўленую “артыстку” ад такога занятку: “ 
По-моему: тебе ломать кусты, а вовсе не за скрипку браться. Не мучь себя!” Cправядліва 
гучыць выснова паэта:  “Закон природы уж таков: не любят лавры дураков!” 

Высмейваючы такія “таленты”, М. Анцаў услаўляе сапраўдныя таленты, якія 
служаць на карысць людзям, дзяржаве. Але ў любы момант іх можна затаптаць, як гэта 
адбывалася на працягу ўсёй гісторыі чалавецтва, а можна і ўзвысіць на небывалую 
велічыню, калі яны адпавядаюць амбіцыйным памкненням палітыкаў. Паэт адлюстраваў 
гэта на прыкладзе алмаза, каштоўнага каменя, які быў згублены нейкім панам, утаптаны 
ў гразь, знойдзены, перапрададзены, але зноў заззяў у цудоўнай дыядэме. Таму і адпа-
ведная выснова аўтара: “ И с талантом бывает тоже, что с бриллиантом”. 

Байкі “Бочка и Черпак”, “Подушка и безмен” сугучныя з байкай І. Крылова “Со-
бака и лошадь”. У мастацкіх адносінах творы пабудаваны на антытэзе: спрэчцы герояў 
аб сваёй значнасці ў паўсядзённым жыцці, дзе, як правіла, перамагае больш разумней-
шы і вопытны – чарпак і бязмен у М. Анцава, конь у І. Крылова. 

У сваіх  байках М.Анцаў асуджае такія людскія заганы, як балбатлівасць 
(“Плотва”, “Свинья и рак”, “Плотва и кошка”), сквапнасць (“Волк в беде”), чванлівасць 
і глупства (“Индюк и ослёнок”, “Задний ум”) пратэкцыянізм (“Две кошки”), норавы 
(“Козёл”, “Мартышка”), а таксама паліцэйскую дзяржаву (“Раки”). “Раки” – адзіная 
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байка, дзе паэт выказвае свае палітычныя погляды. Ракі хацелі свабоды і дэмакратыі, 
але шчупак і акуні паставілі іх на месца. Тлусты і лянівы Лін празрыста намякае на са-
цыяльнае становішча паўстанцаў супраць несправядлівасці: “Не стыдно ль вам?” Тут 
праўдзіва адлюстраваны і нізы, і вярхі, і абывацелі, і палітычнае становішча ў дзяржаве. 
Аднак М.Анцаў яшчэ не змог узняцца над палітыкай і выказаць сваю  думку наконт 
існуючай улады, таму байка хоць і вострая сацыяльна і палітычна (ракі, уцякаючы ад 
шчупака і яго арміі – акунёў, трапілі ў сеці і былі звараны ў катле), зведзена да недарэч-
най гульні лёсу: “Бывает также и с людьми иными – судьба играет очень глупо ими”.  

У аснову байкі “Козёл” лягла вядомая прымаўка: “Колькі казла не кармі, ён у 
агарод глядзіць”. І білі яго, і да гаспадароў хадзілі, а ён усё туды ж. М. Анцаў, відаць, 
спасылаецца на свой жыццёвы вопыт: “Средь нас Козлов таких // Есть очень много: // 
Им часто трёпку задают… // Они ж – наоборот: – // Гоп-гоп и… снова в огород. // У 
дадзеным выпадку паэт, звяртаючыся да нас, да чытача, абагульняе пэўную з’яву, як і ў 
байцы “Мартышка”, якая ў доме заўсёды рабіла шкоду, а звальвала на іншых: // Мы ни-
когда вины своей не признаём, // Всегда виним других вовсём: – // Такие были, есть и 
будут нравы. // А норавы, як бачым, былі не лепшыя.  

У дзяржаве ва ўсю працвітае пратэкцыянізм сярод чыноўнікаў. М. Анцаў не 
абыходзіць сваёй увагай такі факт, бо і яму, відаць, не раз даводзілася сутыкацца з 
такімі людзьмі – хабарнікамі і хапугамі. У байцы “Две кошки”, адна з якіх была і 
лянівай, і рабіла многа зла, а жыла прыпяваючы, другая – сумленных правіл, за што і 
пакутавала. Віцебскі байкапісец даводзіць, што сам ведаў не толькі такіх кошак, але і  
такіх катоў, якія добра ўладкоўваюцца пад аховай свайго пратэктара.  

Паэт цэніць у першую чаргу чалавечы розум: спачатку сем разоў падумай, а 
потым адрэж (“Задний ум”). Ён спачувае людзям простым, якія працуюць, як валы, ды 
яшчэ церпяць глумленні над сабой ад гаспадароў жыцця (“Стол и швабра”). М. Анцаў 
бачыць несправядлівасць і, відаць, у душы глыбока перажывае, але, па ўжо вядомых 
нам прычынах, у “Раках” ён умела абыходзіць назву той краіны, дзе гэта адбываецца, і 
выкарыстоўвае фальклорную крыніцу – казку:  

В речном подводном царстве 
(Не в нашем государстве) 
Однажды взбунтовались раки. 

Цікава, што такім прыёмам не аднойчы карыстаўся і Іван Крылоў.  
Пра С.Л. Гінцбурга, на жаль, звестак не захавалася, акрамя таго, што ён у 1903 г. 

выдаў у Віцебску сваю кніжку баек [3], у якіх таксама захаваў крылоўскія традыцыі. 
Безумоўна, у мастацкіх адносінах іх не параўнаць з крылоўскімі, але ён з такой жа 
адкрытасцю востра высмеяў многія заганы сучаснага яму грамадства. У цэнтры ўвагі 
паэта маральна-этычныя праблемы. Ён бічуе дурняў, асуджае панскі гонар і фанабэры-
стасць, выступае супраць невуцтва, кар’ерызму, назапашвання. У  байках відавочна 
праяўляецца грамадзянская пазіцыя аўтара. Матыў вызвалення з рабства, з акоў існую-
чага ладу гучыць у байках “Червь и чиж”, “Мячик и пузырь”. Чарвяк, напрыклад, 
лічыць за дзіва, што чыж, жывучы ў клетцы і маючы цёплы прытулак і столькі ежы, 
чамусьці так моцна сумуе. Але чыж горда і годна адказвае, што для яго найпершае не 
рабства, а воля. Хутчэй за ўсё твор напісаны  па матывах баек І. Крылова, “Чиж и Ёж” і 
“Чиж и Голубь”. Ідэі твораў, амаль што аднолькавыя, і ўсё ж у Гінцбурга відавочна пе-
раважаюць Горкаўскія матывы сапраўднай свабоды пад уплывам “Песни о Соколе” 
(1899) і “Песни о Буревестнике” (1901). 

– Быть может, – молвил чиж: но так 
Способен думать лишь червяк; 
А тот, кто ведал ширь равнины, 
Кому доступны гор вершины, 
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Свободы прелесть кто достиг, 
Век рабства сытого отдаст за миг единый, 
Хотя б голодной воли миг.  

Сам Гінцбург не адмаўляе сваёй сімпатыі да рускага байкапісца, прама ці 
ўскосна звяртаючыся да яго: 

Петух, узнавши, что ослом 
 Он птичьего был назван пенья образцом, 
(В наш век, друзья, век просвещенный, 
Когда и Бальмонты печатают стихи, 
Не диво, что читать умеют петухи. 
А коль Крылова наш петух читал учёный…) 
Собой весьма гордиться стал.  
                                          (“Петух и воробей”). 
Когда осел певцу лесов 
(О чем повествовал Крылов) 
Велел у петуха учиться пенью… 

          (“Соловей и Аполлон”) 
В стремлениях моих к тебе – о, русский гений! 
Со скромной лирою своей, 
Не тот-же-ль я, к реке стремящийся ручей?.. 
Прими же плод моих ты слабых вдохновений: 
Ведь многоводная река 
Не отвергает ручейка. 
                                            (“Пруд и ручей”) 

Як бачым, лёгкі, прыгожы стыль, мяккі гумар многіх баек падобны да кры-
лоўскіх. 

Такім чынам, відавочна, што цэнтрам знаёмства з баечным жанрам у Беларусі і 
пачаткам яго развіцця стала Віцебская гімназія. Беларуская байка, несумненна, развівалася 
пад уплывам рускай сатырычнай літаратуры і перш за ўсё вялікага рускага класіка І. Кры-
лова. Ён, як творца, набытак усіх, славянскіх народаў і літаратур; ён стаў агульным 
кумірам, бо змог выказаць самае балючае – народныя мары, спадзяванні, надзеі.  
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МОТИВ СМЕРТИ В ПРОЗЕ В. АСТАФЬЕВА И В. КОЗЬКО 

 
В пространственно-временной организации произведений В. Астафьева и 

В. Козько можно выделить мифологическое пространство-время, образованное ассоци-
ациями, аллюзиями, реминисценциями, использованием сюжетов и образов языческой 
и христианской мифологии. Эстетические функции мифологического пространства-
времени различны: оно помогает выйти за конкретно-исторические рамки, усилить об-
щечеловеческое звучание произведений, наиболее полно раскрыть их философскую 
проблематику, обогащает идейно-тематический и психологический пласты произведе-
ния.  
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Отличительной чертой мифологического мышления является представление о 
смерти, о загробном мире. В прозе В. Астафьева и В. Козько эти представления актуа-
лизируют топосы дома и дороги, обладающие амбивалентной сущностью. Смерть свя-
зана в народном сознании с вечным домом, последним пристанищем человека, где тот 
получает возможность обрести покой и воссоединиться с ушедшими родными. Чаще 
всего понятие вечного дома локализуется в образах могилы, кладбища. Локус кладбища 
важен для понимания идейного смысла многих произведений. Так, с точки зрения 
В. Астафьева, почтительное отношение к предкам является залогом связи поколений. К 
могиле матери приходит герой «Последнего поклона» Витя Потылицын накануне отъ-
езда в Игарку: укрепить душевные силы, проститься перед дорогой.  

У Козько отношение героев к родным могилам – это не только проверка их 
нравственных качеств, но и уклада национальной жизни, необходимое условие для 
продолжения самой жизни. В аллегорической форме данная идея выражена в романе 
«Неруш»: герои спасаются от паводка на кладбище (самом высоком месте в деревне). 
При этом кладбище приобретает символическое значение Ноева ковчега. Следователь-
но, по Козько, спасение в настоящем зависит от памяти о прошлом. 

Говоря о вечном доме, писатель нередко обращается к элементам древнеславян-
ского похоронного обряда. В романе «Хроніка дзетдомаўскага саду» упоминается о 
том, что памятник братьям Знавцам находится «на раздарожжы, на скрыжаванні чаты-
рох дарог» [5, с. 341]. В древности существовал обычай ставить на перекрестке столб, на 
котором помещалась урна с прахом старейшин рода. Считалось, что предки оберегают род 
от посягательств нечистой силы и враждебных племен. Герою повести «Суд у Слабадзе», 
Кольке Лецечке, снится новый дом, построенный для него Захарьей, в котором он ощуща-
ет себя светло и радостно. Однако встретившиеся во сне маленький Лецечка и он же 
взрослый расходятся, не узнав друг друга. Трагический пафос этого сна уходит своими 
корнями в народные традиции. Новый дом – образ, ассоциирующийся со смертью: могилы 
в древности устраивали в виде дома с деревянными или каменными стенами.  

Забвение или разрушение могилы рассматривается как величайшее преступле-
ние. Сцена пребывания Германна Говара на заброшенном кладбище Сиблага является 
определяющей для раскрытия смысла названия романа «Бунт незапатрабаванага пра-
ху». Нашествие муравьев и мотыльков можно трактовать как аллегорическое изобра-
жение душ мертвых, которые бунтуют, мстят за «незапатрабаванасць» своего праха. 
Стирая с лица земли Чертову прорву (роман «Неруш»), Матвей Ровда не только нару-
шает экологическое равновесие, но и (что не менее страшно) разрушает могилу матери, 
утонувшей в болоте, теряет связь с прошлым, а значит, и свое человеческое лицо. Мо-
тив разрушения могил, как и в целом, мотив разрушения дома, является предупрежде-
нием, напоминанием о недопустимости нарушения человеком законов нравственности. 

Поскольку дом воплощает статичность, данный топос является в большей сте-
пени пространственной, нежели временной категорией (время поглощается статично-
стью пространства). Понятие вечного дома, в свою очередь, включает значение вечно-
сти, то есть отсутствия времени.  

Топос дороги, так же, как и топос дома, в контексте художественного творчества 
может актуализировать онтологические черты. При этом ярко обнаруживает себя оппози-
ция жизнь-смерть. Дорога выступает медиатором двух сфер, этого мира и «того». В фоль-
клорно-мифологической традиции смерть понимается как переселение в иной мир, до-
стичь которого можно, преодолев определенный длительный и нелегкий путь. 

В прозе В. Астафьева и В. Козько одним из аспектов дороги также становится 
последний путь. Чтобы уйти в последний путь должным образом, человеку необходимо 
подготовиться к этому заранее, «собраться в дорогу». В языческие времена существо-
вал обряд «прощания» с окружающим миром: «Почувствовав приближение смерти, 



180 

старик просил сыновей вывести его в поле и кланялся на все четыре стороны: “Мать 
сырая Земля, прости и прими! И ты, вольный свет-батюшка, прости, коли обидел...” » 
[6, с. 103]. С точки зрения христианской религии, перед смертью следует совершить 
обряд соборования. О необходимости «сборов в дорогу» говорит Захарья Кольке Ле-
цечке: «...загадзя да яе рыхтавацца трэба. І па дому ўсё зрабіць – цябе няма, хто руку 
прыложыць, – і душу ад усяго лішняга, дробязнага аслабаніць, каб смела ёй у вочы 
глядзець. Дарога ой далёкая, і зборы не маленькія!» [4, с. 11], – здесь звучит не только 
мысль о важности очищения души перед смертью, но и о том, что надо привести свои 
земные дела в порядок, дабы не доставить лишних хлопот людям, оставшимся жить. В 
несколько гротескной форме этим занимается Ненене, героиня романа «Неруш», сама 
справляя по себе поминки, поскольку дорога на «тот» свет ей представляется более ре-
альной, нежели переселение из старой хаты в новую квартиру городского типа. 

Процесс перехода человека из мира живых в мир мертвых сопровождается боль-
шим количеством мифологических мотивов и образов. По мысли древних греков, чтобы 
переселиться в царство мертвых, души умерших должны были пересечь реку забвения. 
Эти представления нашли свое отражение в идиоматических выражениях на тему смерти, 
где уход человека в мир иной получает значение «отплытия»: «А родители, Донат Аркадь-
евич и Татьяна Илларионовна, меж тем покинули сей неспокойный свет, один за другим 
отплыли к тихим берегам лучшего мира» [1, с. 114]. Окрашенный кровью Днепр приобре-
тает в романе Астафьева «Прокляты и убиты» мифологическое значение Стикса, реки, 
разделяющей этот и тот свет (плацдарм), уносящей души людей в мир мертвых. 

В преданиях многих народов упомянут мост в языческий рай. Пройти по кото-
рому могут только души добрых, мужественных и справедливых людей. По мнению 
ученых, такой мост был и у славян. Теперь он называется Млечным Путем. Души пра-
ведников проходят по нему в вирий, а души грешников падают с него во мрак и холод 
нижнего мира. Если же человек совершил в жизни равное количество хороших и пло-
хих поступков, преодолеть мост ему помогал проводник – лохматая черная собака. 

В романе «Бунт незапатрабаванага праху» бывшего полицейского в последний путь 
также провожает собака: «Мо сабака адчуваў гэтае застылае ў паветры чаканне, жаданне 
хутчэй пазбавіцца клопату і правесці неправедную душу на той свет» [3, с. 65]. Символич-
на смерть верного пса именно в тот момент, когда траурное шествие встречается с «загра-
дотрядом» бывших фронтовиков. Полицейский, на совести которого гибель односельчан, 
не достоин иметь провожатого. Хоронят его за оградой кладбища (как раньше хоронили 
самоубийц), видимо, в знак того, что свою душу он погубил еще при жизни. 

В «Хроніцы дзетдомаўскага саду» возникает образ тоннеля, который уводит ге-
роя-автора в мир мертвых: «Мяне імкліва зацягвала ў той тунель, чыесьці ласкавыя, 
пяшчотныя рукі заносілі мяне туды, ставілі на ногі і падпіхвалі. І тунель перада мной 
адразу ж высвечваўся, ззяў, зіхацеў блакітным і сонечным цёплым святлом. Я бачыў 
наперадзе дарогу, хаця дарогаю гэта назваць было цяжка, проста шмат блакітнага і со-
нечнага наперадзе, там, куды я мусіў ісці, а мо і плысці. Мае таварышы, што даўно па-
мерлі ўжо, Мыса Пожня, які згарэў ад гарэлкі, Леня Лепік, на якога наехаў трактар, калі 
ён спаў у капе саломы, паказвалі мне, куды трэба рухацца» [5, с. 276-277]. Возвращение 
героя из этого сна-мифа объясняется тем, что путь через тоннель был проделан не во 
время, мертвые прогоняют от себя живого: «…нехта выпхнуў мяне адтуль, і я нават ад-
чуў той штуршок, таму што атрымаў добрага выспятка» [5, с. 277].  

В романе В. Козько «Бунт незапатрабаванага праху» последний путь приобрета-
ет оппозиционную пару: дорога из мира мертвых в мир живых. Этим мотивом сопро-
вождается факт чудесного рождения и спасения Германна. Славяне верили, что рожде-
ние, как и смерть, нарушает невидимую границу между мирами умерших и живых. 
Процесс появления на свет ребенка считался явлением, с одной стороны, глубоко сакраль-
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ным, а с другой стороны, нечистым и опасным. Поэтому и роды зачастую проходили вда-
ли от человеческого жилья (у некоторых народов роженицы уходили в лес, славянские 
женщины рожали обычно в бане). Скрываясь от немцев в болоте, где он находит мертвую 
женщину с новорожденным младенцем, Гаврила приобщается к двум величайшим тайнам 
– смерти и рождения. Перегрызая пуповину, соединяющую умершую мать с живым ре-
бенком, он физически ощущает границу между жизнью и смертью, понимает, что человек 
приходит в этот мир из небытия, через кровь, страдания и даже смерть.  

Дорога из мира мертвых имеет в произведении и сугубо мифологический (фан-
тастический) план: возвращение души матери с «того» света, чтобы спасти ребенка: 
«Вярнулася яе душа з шчаслівага раю, мо самім Богам бласлаўлёная на гэтае вяртанне, і 
перасцерагае яго, пракладвае, пратоптвае туды дарогу і яму» [3, с. 238]. Душа матери 
при этом воплощена в образе неизвестной птицы, которая, с точки зрения 
А. Василевич, «ахоўвае іх абодвух, ратуючы не толькі свайго сына, але і Гаўрылу, ра-
туючы ад самога сябе і “вечнага пекла ва ўласнай душы”» [2, с. 223-224]. 

Таким образом, мотив смерти в прозе В. Астафьева и В. Козько напрямую свя-
зан с нравственно-этической проблематикой произведений. Отношение к прошлому, к 
ушедшим предкам, к родным корням становится мерилом духовной состоятельности 
героев. Обращение писателей к сюжетам и образам языческой и христианской мифоло-
гии, связанным с мотивом смерти, возникающие при этом параллели и ассоциации не 
только усиливают философское звучание повестей и романов, но и позволяют глубже 
проникнуть в писательскую идею, за бытовым увидеть бытийное, открыть новые се-
мантические пласты произведений. 
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В.В. Лапацінская (Віцебск) 
 

ІНВЕРСІЯ ЯК ФАКТАР АДМЕТНАСЦІ ТВОРЧАЙ ІНДЫВІДУАЛЬНАСЦІ  
А. СЕРБАНТОВІЧА: ДА ПРАБЛЕМЫ ТЫПАЛОГІІ 

 
Мова лірычнага твора адрозніваецца ад мовы празаічнага твора найперш сваёй 

экспрэсіўнасцю, якая ствараецца выбарам слоў (лексічны аспект), спецыфічным 
сінтаксісам, гукавой арганізацыяй тэксту. Паэтычная мова перадае інтанацыйна-
гукавыя адценні выказвання. Эфект прысутнасці “жывога голасу” ў літаратурна-
мастацкім тэксце дасягаецца сродкамі паэтычнага сінтаксісу – чаргаваннем сказаў роз-
нага роду, наданнем маўленню экспрэсіі пры дапамозе інверсій, паўтораў, рытарычных 
пытанняў, выгукаў, звароткаў.  

Інверсія – сінтаксічная фігура літаратурнай і мастацкай мовы, якая азначае спе-
цыфічную расстаноўку слоў або словазлучэнняў у сказе, пры якой парушаецца іх звы-
чайны граматычны парадак. Інверсія мастаку слова дае магчымасць падкрэсліць слова, 
думку, вылучыць вобраз-дэталь.  
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Вылучаюць два асноўныя віды інверсіі: 
- выказнік ставіцца перад дзейнікам; у такім выпадку лагічна і інтанацыйна 

на першае месца вылучаецца актыўна значымае дзеянне; 
- назоўнік ставіцца перад прыметнікам-азначэннем, у выніку чаго акрэс-

ліваецца значымасць прыметы. 
Намі быў праведзены статыстычны аналіз выкарыстання двух названых відаў 

інверсіі як універсальнага сродка сінтаксічнай экспрэсіі ў паэзіі А. Сербантовіча, А. 
Вярцінскага, Р. Барадуліна, Я. Сіпакова, У. Нядзведскага і іншых паэтаў-
шасцідзесятнікаў. 

У зборніку Анатоля Сербантовіча “Азбука” ўжыванне інверсіі са значэннем “ак-
тыўна значымае дзеянне” складае – 73 выпадкі (59% ад агульнай колькасці) і 51 са 
значэннем “актыўна значымая прымета” (41%); у “Мінным полі” віды інверсіі амаль 
ураўнаважаны, хаця па-ранейшаму на першым месцы  дзеяслоўная інверсія – 127 (55%) 
і 106 (45%) адпаведна. У “Пярсцёнку” агульная тэндэнцыя ўзрастання “кампанента дзе-
яння” ў тэксце атрымлівае сваё далейшае развіццё і праяўляецца максімальна – 194 
(65%), у асобных выпадках да 104 (35%). 

Дадзеныя статыстыкі сведчаць пра тое, што Анатоль Сербантовіч імкнецца пе-
радаць рух жыцця словам, што аснову яго паэзіі складае дзеянне (актыўны носьбіт яко-
га дзеяслоў і яго формы або субстантывы са значэннем “дзеянне”), на якое наслойваец-
ца думка. І адбываецца такім чынам рух думкі на фоне руху мастацкага дзеяння. Пера-
вага дзеяслоўнай інверсіі сведчыць і пра актыўнасць аўтарскай пазіцыі, і пра дынамізм 
яго творчасці ў цэлым, якая фіксуе і перадае дынамічную плынь самога жыцця. Аднак 
дзеянне ў творы арыгінальнага аўтара не поўнасцю прэвалюе над апісальнасцю, не ад-
маўляе медытатыўнасць, а таму адбываецца “перапляценне” знешняга і ўнутранага дзе-
яння з філасафічнасцю. Гэтая рыса ў нечым збліжае стылі А.Сербантовіча і Анатоля 
Вярцінскага. У зборніках 60-х гадоў “Тры цішыні” і “Чалавечы знак” апошняга ўжы-
ванне інверсіі са значэннем “актыўна значымае дзеянне” з’яўляецца адной з даміную-
чых стылістычных фігур і складае 149 выпадкаў з 293. 

Лірыка А. Сербантовіча ў плане выкарыстання інверсій са значэннем “актыўна 
значымага дзеяння” вельмі розніцца ад паэтычных прыёмаў Р.Барадуліна, Я. Сіпакова, 
В. Макарэвіча, У. Нядзведскага. Чыста лірычным, апісальным, сузіральным з’яўляецца 
Р. Барадулін. Колькасць выпадкаў інверсіі са значэннем “актыўна значымая прымета” 
ўзрастае ў яго паэзіі амаль па законах геаметрычнай прагрэсіі – 29 выпадкаў (“Маладзік 
над стэпам”) – 60 (“Рунець, красаваць, налівацца!”) – 80 (“Нагбом”) – 93 (“Неруш”), 
што сведчыць пра яе выяўленча-апісальны, малюнкавы характар, скіраванасць на 
знешнія прыметы, перадачу іх адценняў у цэлым. Падобнай з’яўляецца і лірыка.  
У Я. Сіпакова карыстанне інверсіяй мае таксама свае індывідуальныя асаблівасці: па-
водле карыстання відамі інверсіі ранняя паэзія гэтага мастака слова пераважна апісаль-
ная, але разам з тым назіраюцца паступовыя змены ў поглядах паэта на рэчаіснасць як 
на з’яву рухомую, дыялектычную, калі дзеянне саштурхоўвае прадметы, выкрэслівае 
“іскры” роздуму з рухомай рэальнасці. Колькасны паказчык ужывання дзеяслоўнай ін-
версіі Янкам Сіпаковым узрастае амаль у 8,5 разоў у яго зборніку “Лірычны вырай” 
параўнальна са зборнікам “Сонечны дождж” (з 9 да 38 разоў). Такая асаблівасць паэзіі 
арыгінальнага аўтара дае магчымасць сцвярджаць, што змены ў сіпакоўскім стылі ха-
рактарызуюцца рухам ад апісальнасці да сінтэзу. Васіль Макарэвіч адносіцца да тых 
паэтаў, для якіх на пачатку творчага шляху апісанне і дзеянне – раўнацэнныя фактары, 
хаця пэўная перавага надавалася апісальнасці. 

Такім чынам, лірыка А. Сербантовіча паводле карыстання інверсіямі ўяўляе са-
бой рухомую, актыўную, дынамічную з’яву. У ёй на першым месцы дзеянне, якое з 
дапамогай інверсіі актывізуецца і драматызуецца. Падобнае назіранне практычна дака-
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звае сувязь і ўзаемапранікненне прыкмет лірыкі і драмы. Тэарэтычнаму аспекту вы-
вучэння дадзенай праблемы ў рускім і айчынным літаратуразнаўстве пачала надавацца 
ўвага толькі з 60-х гадоў мінулага стагоддзя, што было абумоўлена аб’ектыўнымі і 
суб’ектыўнымі прычынамі. Да ліку першых адносіцца разуменне лірыкі як, можа, сама-
га рухомага і зменлівага роду літаратуры, які актыўна засвойвае жанрава-стылявыя ры-
сы эпасу і драмы. Да ліку другіх можна аднесці з’яўленне прамежкавых ліра-эпічных і 
ліра-драматургічных форм у творчасці многіх аўтараў. “Сучасная паэзія мае “сінтэтыч-
ны характар”, імкнецца як бы зноў назад, да свайго старажытнага сінкрэтызму, каб да-
стойна раскрыць шматгранны, маштабны свет і такія ж суб’ектыўныя перажыванні.  

Тэндэнцыя міжродавай сувязі яскрава выявілася ў творчасці А.Сербантовіча. Яго 
лірычныя і ліра-эпічныя творы напісаны і па законах драмы. Так, дзеянне і дыялогавасць 
пакладзены ў аснову паэмы “Міннае поле”, якую з лёгкасцю можна ўвасобіць на сцэне, бо 
кожная частка – гэта маналог удзельніка трагічных ваенных падзей, а разам яны складаюць 
дыялог аднадумцаў. Маналогі гучаць поліфанічна, звернуты да рэцыпіента, уздзейнічаюць 
на яго падсвядомасць і сцвярджаюць гуманістычную ідэю ўсяго твора. 

Да ліку такіх ліра-драматургічных твораў можна аднесці і верш з чатырох частак 
“Мост” (з падзагалоўкам “Амерыканская трагедыя”), у якім Анатоль Сербантовіч не 
толькі скарыстоўвае дыялогавасць як аснову драматургіі, але і ўводзіць аўтарскія рэ-
маркі перад кожнай часткай. 

З дапамогай дзеяслоўнай інверсіі вылучаецца на першы план дзеянне, а значыц-
ца, актывізуецца драматургічны пачатак. Так, большасць інверсаваных дзеясловаў у А. 
Сербантовіча маюць лексічнае значэнне “руху”, “уздзеяння на прадмет ці з’яву”: 
адкрываў, стукаецца, павялі, цягнуўся, ветразь надзімалі, распусціла, крадзецца, 
трубіла, гуляе, падаюць, бінтуе, клюнула, падбегла, спусціліся, хрысціў, збівала, спіну 
засланілі, асядлалі павукамі, уздрыгнулі, ківалі, затрапеча, дымам спавіта, цікаюць, 
круцяцца, ляціць, б’ецца, сцякала, размяталіся, расцягваюць, скачыць, кружыцца і т.п.  

Нельга абысці ўвагай і вершы паэта, у якіх на інверсіі са значэннем “актыўна 
значымае дзеянне” трымаецца ўвесь твор, дзякуючы ёй выразней падкрэсліваецца яго 
ідэя. Так, у вершы “Асколкі”, які складаецца толькі з адной чатырохрадковай страфы, 
інверсія падкрэслівае мастацкае значэнне метафары “ныюць даўнія асколкі”, і менавіта 
з дзеяслова “ныюць”, на які падае лагічны націск, з яго семантыкі вынікае ідэя ўсяго 
твора: балючая памяць вайны вышэйшая нават за каханне: 

Мы многа пішам пра вайну і боль, 
А пра каханне – час ад часу толькі: 
То з кожным годам усё больш і больш 
У ранах ныюць даўнія асколкі [1, с. 51]. 

Верш “Даўно не чуў я шолах лісця...” вельмі дынамічны, экспрэсіўны дзякуючы 
выкарыстанню аўтарам дзеяслоўных інверсій. Лірычны герой не чуў ўжо даўно шолаху 
лістоты, бо збег з роднага сяла, “ляцеў на яркія рэкламы”, “мяняў сябе” – і ў выніку 
апынуўся ў падвешаным стане паміж зямлёй і небам, павіс, як яшчэ зялёны ліст. У 
дадзеным творы інверсіі падкрэсліваюць хуткацечнасць імкнення героя да мройнага 
шчасця, а таму і нетрываласць, непатрэбнасць, неуніверсальнасць, зманлівасць апошня-
га. 

Разгледзім інверсіі А.Сербантовіча са значэннем “актыўна значымай прыметы”. 
Прыметнікі, якія трапляюць у інверсаванае становішча, працуюць на агульны пафас 
паэзіі мастака слова, фарбуюць яе ў сіні колер (кветкі – сінія, горы – сінія, неба – сіняе, 
галубятня – сіняя і т.п.), “падвышаюць” настрой, ствараюць “светлую” каляровую 
палітру (кусты малочныя, усмешкі светлыя, сукенка белая, бярозкі белыя, зямля свя-
тая, крыло агніста-белае, галавою русай, шпакоўня светлая, промень светлы, крылы 
белым-белыя і г.д.). На агульным светлым малюнку дзякуючы інверсіі сэнсава вылуча-
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ецца прыметнік “шэры” (косы шэрыя, камень шэры, дрэва шэрага клін), надае светаба-
чанню паэта адзнакі трагедыйнасці, узмацняе разуменне ім неадназначнасці жыцця, яго 
драматызму. Так у сярэдзіне адносна аптымістычных, адліжных 60-х гадоў паэт здолеў 
адчуць ілюзорнасць надзей на змены, трагічнасць сітуацыі.  

Інверсаванымі прыметнікамі падкрэсліваюцца і людскія недахопы і заганы гра-
мадства: усмешкі падробныя, няшчырасць мыльную, святош малых, сукі непладанос-
ныя. Гэтым праявам няшчырасці, нялюдскасці А.Сербантовіч супрацьпастаўляе, зноў 
карыстаючыся інверсіяй, пазітыўныя каштоўнасці: кроў бунтарская, вочы маладыя, 
позірк суровы, радасць людская, прамень іскрысты, папера чыстая. 

З дапамогай прыметнікавай інверсіі, як і іншых сродкаў паэтычнага сінтаксісу, 
мастаком слова раскрываецца трагізм вайны. У вершы “Шырокія дарогі і вялікія” ін-
версія, нават пачынаючы з назвы твора, дапамагае сцвердзіць гуманістычную ідэю: 
вялікія дарогі не павінны прыводзіць да смерці, павінны быць дарогамі жыцця. Пры-
метнік “вялікі” ў інверсаваным становішчы падкрэслівае маштаб чалавечай трагедыі, 
“працуе” на вечную тэму “жыццё і смерць”. 

Такім чынам, інверсія як дзейсны сінтаксічны, лагічны і інтанацыйны сродак 
адыгрывае значную ролю ў творчасці А.Сербантовіча. Аналіз двух відаў градацыйнай 
інверсіі засведчыў:  

1) аўтар вельмі часта карыстаецца падобным сродкам паэтычнай мовы, у яго 
амаль не сустракаюцца вершы без гэтай сінтаксічнай фігуры, а некаторыя (“Горы – 
сінія, неба сіняе...”, “Нямыя размаўляюць пальцамі...”, “Маё дзяцінства, нібы птуш-
ка...”, “Балада”, “Ліхтар”, “Асколкі ў целе носіць інвалід...”, “Крумкаюць задаволеныя 
жабы...” і г.д.) поўнасцю будуюцца на прынцыпе інверсійнага ўзмацнення, дзякуючы 
якому павышаецца экспрэсіўнасць выказвання, выразней акрэсліваюцца з’явы, ак-
тывізуецца дзеянне;  

2) паэзія А. Сербантовіча ад зборніка да зборніка “насычалася” дзеяннем, 
збліжалася з драматычным родам літаратуры. Гэтымі тыпалагічнымі сыходжаннямі яна 
блізкая да паэзіі У. Караткевіча і А. Вярцінскага.  
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АНТЫЧНЫЯ МАТЫВЫ Ў ВІЗАНТЫЙСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ ІV–ІІ стст. 
 

Візантыйская літаратура і культура ў выніку своеасаблівых гістарычных умоў 
аказалася ў эпоху Сярэднявечча адзінай спадкаемніцай, захавальніцай і прадаўжаль-
ніцай традыцый грэчаскай антычнасці. Відаць таму, Візантыя як адзіная дзяржава з ма-
гутнай цэнтралізаванай уладаю адчувала сябе цэнтрам свету, які непасрэдна ўспрыняў 
тысячагадовую  антычную  традыцыю.  Арыентацыя  на  антычную  традыцыю  вы-
явілася ў імкненні запазычыць і захаваць асноўныя літаратурныя жанры папярэдняй 
эпохі, пра што сведчаць грэкамоўныя творы, якія ствараліся і бытавалі як на тэрыторыі 
візантыйскай імперыі, так і па-за яе межамі, на страчаных Візантыяй землях. Але 
візантыйская літаратура, у адрозненне ад антычнай, была прасякнута хрысціянскім све-
таўспрыманнем, таму не толькі пераасэнсоўваліся старыя традыцыйныя жанры, але і 
з’яўляліся новыя. Выкарыстанне традыцыйных форм, прыёмаў і метадаў жанравай і 
славеснай выразнасці язычніцкай літаратуры і паступовы разрыў з ёй асабліва выразна 
прасочваецца ў хрысціянскай паэзіі 4-6 стст., што менавіта і раздзяляе візантыйскую 
літаратуру гэтых часоў на традыцыйную і новую. У традыцыйнай паэзіі прыдатнымі  
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становяцца такія антычныя жанры, як эпітафія, эпіграма, гімн, гном, паэма і інш. 
Паэты, выхаваныя ў лепшых традыцыях язычніцкай культуры, захоўваюць метрычны 
прынцып антычнага вершаскладання, імкнуцца выкарыстаць у новых умовах разна-
стайныя літаратурныя дасягненні Старажытнай Элады.  

У 4-5 стст. новая літаратура крышталізуецца ў філасофскіх творах паэтаў і пісь-
меннікаў кападакійскага гуртка Васілія Кесарыйскага (Вялікага), Грыгорыя Назіанзіна, 
Грыгорыя Ніскага, якія творча наследуюць антычную спадчыну. Так, у багаслоўскіх 
творах  кападакійцаў асноўныя палажэнні артадаксальнага хрысціянства грунтуюцца на 
сродках неаплатонаўскай дыялектыкі. Пісьменнікі-кападакійцы стаялі на вяршыні та-
гачаснай адукаванасці, выдатна ведалі старажытную класічную літаратуру. На чале 
гуртка кападакійцаў стаяў Васілій Кесарыйскі, на творчасць якога вялікі ўплыў аказалі 
творы Плутарха са сваім практычным псіхалагізмам. “Параўнальныя жыццяпісы” і 
“Маральныя трактаты” Плутарха паслужылі ўзорам для трактата Васілія Кесарыйскага 
“Пра тое, як маладыя людзі могуць атрымаць карысць ад язычніцкіх кніг”. У Васілія 
Кесарыйскага, як у прамоўцаў грэчаскай класікі часоў Перыкла і Дэмасфена, словы 
становяцца інструментам дзейснай прапаганды, перакананнем і ўздзеяннем на чалаве-
ка. Заслугоўвае ўвагі і яго “Шасціднёвік” – аповед пра стварэнне свету з Кніг Быцця, 
дзе ўмела спалучаюцца сур’ёзныя касмічныя думкі з займальным матэрыялам позняй 
антычнай вучонасці. Аўтар шырока выкарыстоўвае павучальныя апавяданні пра жывёл 
як своеасаблівы зварот да жанра антычнай байкі. Жывая і павучальная манера пісьма 
зрабіла “Шасціднёвік” Васілія Кесарыйскага папулярным сярод чытачоў Сярэднявечча. 

Блізкім сябрам і супрацоўнікам Васілія Кесарыйскага быў Грыгорый Назіанзін, 
творчасць якога складаецца з трактатаў па дагматыцы, за што ён і атрымаў мянушку 
“Багаслоў”. Адукацыю Грыгорый Назіанзін атрымаў  у язычніцкай школе ў Афінах, 
якія пазней у сваёй паэтычнай аўтабіяграфіі ён называе “залатымі Афінамі”. Стылявы 
дыяпазон Грыгорыя Багаслова вялікі. У яго эпіграмах, гномах, гімнах і паэмах глыбока 
прасочваюцца антычныя матывы. Яго паэзія захоўвае ўсе нормы антычнага вершаскла-
дання. Удала і ўмела Назіанзін выкарыстоўвае вобразы антычнай міфалогіі ў сваіх 
гоміліях – пропаведзях на свабодную тэму, дзе язычніцкія вобразы складаюць кантраст 
з хрысціянскімі, ілюструюць чалавечыя заганы і спрыяюць выразнасці  тых мясцін, дзе 
размова вядзецца аб хрысціянскіх ідэалах. Найбліжэй да антычных узораў стаяць яго 
шматлікія эпіграмы, якія вылучаюцца інтымнасцю і празрыстасцю інтанацыі. Аднак 
для паэтычнай творчасці Грыгорыя Назіанзіна характэрна новае светаўспрыманне, якое 
“настойліва прарываецца скрозь старую традыцыйную форму, якая праяўляецца перш 
за ўсё ў спалучэнні двух кампанентаў: пачуцця надзвычай асабістага з пачуццём агуль-
началавечым. Гэтым самым ажыццяўляецца асноўны прынцып арыгінальнай лірычнай 
паэзіі, на якой вырасла старажытнагрэчаская лірыка эпохі росквіту” [1, с. 23].  

Трэцім вядомым аўтарам кападакійскага гуртка быў Грыгорый Ніскі, майстра 
філасофскай прозы. Светаўспрыманне гэтага пісьменніка стаіць пад знакам шматгадо-
вай традыцыі, што бярэ свой пачатак у піфагорцаў праз Платона да неаплатонікаў. 

Сувязь новай літаратуры з язычніцкай заўважаецца ў паэтаў Іаана Златавуста і 
Афанасія Александрыйскага – прадстаўнікоў антыохійскай і александрыйскай школы. 
Іаан Златавуст – самы вядомы і знакаміты ранневізантыйскі пісьменнік, які арганічна 
ўвасобіў у сабе антычнага рытара і хрысціянскага багаслова.  Рыторыцы Іаан навучаўся 
ў школе вядомага аратара Лібанія. Сярод візантыйскіх знатакоў красамоўства Іаан 
праславіўся як сапраўдны майстра слова, а ў Праваслаўнай царкве незвычайна вялікі 
яго аўтарытэт як свяціцеля і тлумачальніка Святога Пісання. Праз 100 галоў пасля 
смерці гэты царкоўны пісьменнік атрымаў мянушку Златавуст (па –грэчаску Хры-
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састом). У творчасці Іаана спалучыліся дзве традыцыі, якія “пазней склалі падмурак 
ўсёй наступнай еўрапейскай культуры: антычная і старажытнаяўрэйская” [2, с. 180]. 

Першы ўздым літаратуры і культуры ў Візантыі прыпадае на 6 ст., перыяд 
праўлення імператара Юстыніяна І (527 – 565), калі закладваліся асновы візантыйскай 
дзяржаўнасці, будаваліся гарады, трыумфальныя аркі, іпадромы, палацы. Гэта эпоха 
станаўлення візантынізму як у агульнадзяржаўным, так і ў агульнакультурным сэнсе. У 
529 г. Юстыніян зачыняе афінскую Акадэмію Прокла, – апошні астравочак язычніцкай 
філасофскай думкі ў яе чыстым выглядзе.  Але імператар задумаў аднавіць рымскую 
імперыю з яе дзяржаўным і культурным укладам, таму ў літаратуру свядома пачы-
наюць пранікаць прыёмы рымскага класіцызму з наборам яго “топікі і кампазіцыйных 
схем, мовы вобразаў і фігур, якія ўзыходзяць да элінскай міфалогіі і рыторыкі, але па 
сутнасці зніжаных да ролі ўмоўных штампаў” [3, с. 5]. 

Імкненнем да светапазнання вылучаюцца ў Візантыі помнікі напаўсвецкай літарату-
ры энцыклапедычнага зместу, сярод якіх асаблівае месца займаюць перакладныя 
хронікі. Такія творы па сусветнай гісторыі звычайна змяшчалі звесткі не толькі па 
гісторыі, але і па геаграфіі, тлумачылі некаторыя прыродныя і грамадскія з’явы, а так-
сама змяшчалі некаторыя мясціны з філасофскіх твораў Платона і Арыстоцеля. Аўтары 
хронік імкнуліся спалучыць антычную і хрысціянскую гісторыю, насычалі свае творы 
міфалагічнымі матывамі і вобразамі. Такія творы былі запатрабаваны на шырокае кола 
чытачоў, пра што сведчыць “Хроніка Іаана Малалы”, сірыйскага пісьменніка 6 ст. Та-
кая шырокая папулярнасць яго хронікі абумоўлена казачным каларытам, стылем 
народнай казкі, разнастайным міфалагічным матэрыялам, асабліва міфамі Траянскага 
цыкла. Па “Хроніцы Іаана Малалы” тагачасныя чытачы знаёміліся з міфамі пра Зеўса, 
Геракла, Тэзея, Пасейдона, Паліфема, Арфея, Дзедала і Ікара, захапляліся прыгодамі 
Адысея. Аднак кожны міфалагічны эпізод набывае ў Малалы адбітак новай эпохі, так, у 
тлумачэнні траянскіх міфаў у Малалы прасочваюцца рысы новага ўспрыняцця антыч-
насці, якое характэрна для чалавека Сярэднявечча.  

У 5-6 стст. у хрысціянскай паэзіі вялікай папулярнасцю карыстаўся жанр 
экфрасіса (апісання), які быў запазычаны з антычнай рыторыкі. У творах гэтага жанру 
паэты адлюстроўвалі статуі багоў, герояў, паэтаў, філосафаў, дзяржаўных дзеячоў Ста-
ражытнай Грэцыі і Стражытнага  Рыма. У развіццё гэтага жанру істотны ўклад зрабілі 
Хрыстадор Каптыйскі, Юліян Егіпіцкі, Леонцій Схаластык, Агафій Мірынейскі і Павел 
Сіленцыарый. З пералічаных прадстаўнікоў гэтага жанра ўвагі заслугоўвае асоба Паўла 
Сіленцыарыя, творчасць якога найбольш ярка адлюстроўвае эпоху Юстыніяна. Вядо-
мыя яго экфрасісы на рымскую скульптуру вакханкі, на партрэт імператрыцы Феадоры, 
а таксама на “Храм Святой Сафіі”, які напісаны гекзаметрам.  

Павел Сіленцыарый вядомы як аўтар дасканала апрацаваных любоўных, пры-
свячальных і надмагільных эпіграм на матывы александраыйскай паэзіі. У некаторых яго 
эпіграмах прасочваюцца гарацыянскія матывы, традыцыі рымскай элегіі і эпісталярнай эро-
тыкі Філастрата.  

Амаль для ўсёй візантыйскай літаратуры асаблівае значэнне набываў канон 
(грэч. “правіла”, “норма”). Канон вызначаў набор жанраў і дыктаваў, як пісаць і што 
пісаць. Ролю канона ў літаратуры Візантыі можна прасачыць на творах багаслоўя і 
гістарыяграфіі. Але самым кананічным жанрам у Візантыі з’яўляецца агіяграфія, якая 
адыграла важную ролю ў станаўленні і фарміраванні візантыйскай літаратуры. Існавалі 
нават асобныя зборнікі жыцій – патэрыкі. Па сутнасці агіяграфічная літаратура 
з’яўляецца творчай трансфармацыяй жанра антычнай біяграфіі.  

Жанр антычнай біяграфіі звязаны з імёнамі Плутарха  і Святопія, творам якіх 
уласціва свая адметная інтанацыя аповеду пра важнейшыя падзеі грэчаскай і рымскай 
гісторыі, пра вядомых дзяржаўных і палітычных дзеячоў. Візантыйскія агіёграфы, у ад-
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розненне ад антычных біёграфаў, пісалі аб праведніках і святых, дзе імкнуліся даць чы-
тачу прыклад для пераймання, расказваючы пра іх жыццё, пра цуды і пакуты за веру. 
Жыційны жанр не быў аднародным у адносінах аўтарства: ствараліся агіяграфіі  
ананімныя (народныя) і арыгінальныя (навуковыя).  

Своеасаблівую форму набылі антычныя матывы ў тэатральным мастацтве 
Візантыі. Так, хрысціянская літургія пад уплывам сучаснага афармлення і драматургіч-
ных прыёмаў грэчаскай трагедыі паступова ператварылася ў манументальнае драма-
тычнае дзейства, – з’яву, аналагічную містэрыям сярэднявечнай Еўропы. Падчас 
набажэнства маналагічныя рэцытацыі чаргаваліся з песнапеннем хора, які дзяліўся, як і 
ў антычным тэатры, на два паўхоры. Асобныя  музычныя часткі літургіі нагадвалі гім-
ны-дыялогі саліста і хора. Падобныя харавыя песні (кантаты) вядуць свой генезіс ад 7-6 
стст. да н.э., калі ў Старажытнай Грэцыі падчас міфічных гульняў і карнавальных 
шэсцяў у гонар бога Дыяніса ўзнікаў дыялог хора з Карыфеем. Трохстворкавы алтар у 
Візантыйскіх храмах нагадваў трайныя дзверы антычнай скенэ.  

Вялікай папулярнасцю карысталіся ў візантыйцаў святы, не звязаныя з царкоўнай 
традыцыяй. Вельмі шырока практыкаваліся карнавальныя шэсці падчас Календ, Меаменій, 
Дыянісій, удзельнікі якіх карысталіся трагічнымі і камічнымі маскамі. У 7-9 стст., асабліва ў 
правінцыі, па-ранейшаму шырока адзначалі язычніцкія святы – воты і  брумаліі, а таксама 
свята першага дня сакавіка – усенароднае свята разгулу і весялосці.  

Прыкладна з 6 ст. поруч з царкоўным тэатрам у Візантыі існавала і свецкая 
тэатральная сцэна, на якой ажыццяўлялася пастаноўка грэчаскай трагедыі. У асноўным 
візантыйскі тэатр запазычыў з антычнасці бытавыя мімы і пантамімы. У 7 ст. у Газе 
існавала школа мімаў, выступленні якіх карысталіся ў візантыйцаў вялікай папулярнас-
цю. Пасля заканчэння выпускнікі гэтай школы накіроўваліся ў сталіцу і іншыя гарады 
Візантыі для пастаноўкі жартоўных і бытавых мімаў, на якія з задавальненнем глядзелі 
не толькі гаражане, але манахі і святары, пра што сведчаць “каноны Трульскага сабора” 
[4, с. 86]. Пазней асобныя сюжэтныя дэталі і сцэнічныя прыёмы мімаў прасочваюцца ў 
царкоўную культуру. Узор таму – нараджэнне ў 7-8 стст. новага спецыфічнага жанру 
хрысталагічнага міма.  

На пачатку гэтага перыяду адносіны царквы да тэатра былі варожымі, а з 8 ст. 
гэтыя адносіны мяняюцца. Царкоўная служба ўсё больш становіцца тэатралізаванай. 
Падчас вялікіх рэлігійных свят пачынаюць выкарыстоўвацца тэатралізаваныя пане-
гірыкі, якія пазней трансфармуюцца ў літургічную драму – містэрыю. 

Эпоха класічнага візантынізму ў літаратуры завяршае творчасць паэта Георгія Пісіды, 
які, аднак, належыць ужо іншай, наступнай эпосе – “цёмным стагоддзям”. Гэта эпоха пачына-
ецца з першых дзесяцігоддзяў 7 ст., дзе ў візантыйскай літаратуры выразна назіраецца куль-
турны спад, парушэнне жывой і арганічнай пераемнасці антычнай спадчыны.  

Такім чынам, у розных аспектах і ў разнастайных  жанрах, у розных спосабах 
засваення антычных матываў ажыццяўлялася сувязь дзвюх вялікіх Эпох Антычнасці і 
Візантыі, якія сталі асноваю для іх феномена ў еўрапейскай літаратуры Новага часу.  
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І.Ф. Лобан (Віцебск) 
 

МАСТАЦКА-ГЕРМЕНЕЎТЫЧНАЕ АСВАЕННЕ ВОБРАЗА  
ЕЎФРАСІННІ ПОЛАЦКАЙ У БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ 

 
Вобраз Еўфрасінні Полацкай у сучаснай беларускай паэзіі распаўсюджаны, ад-

нак такая акалічнасць не была заканамернай рысай літаратурнага працэсу ўсяго ХХ ст. 
Гістарычна вобраз Еўфрасінні задаецца хрысціянскай літаратурай: жыціем святой 
(першая спроба паказаць характар асветніцы і яе духоўнае ўзыходжанне), а таксама 
аўтарамі хрысціянскай паэзіі мінулых стагоддзяў (Кірылам Тураўскім і Сімяонам По-
лацкім). Дзейснае ўшанаванне беларускай святой праз паэтычную вобразнасць перара-
сло ў літаратурную традыцыю. Сёння вялікую ролю ў фарміраванні нацыянальнай тра-
дыцыі мастацкага асэнсавання жыцця і дзейнасці святой адыгрываюць найбольш яркія 
выразнікі гістарычнай і духоўнай самасвядомасці свайго народа. Гістарызм мыслення 
пісьменнікаў немагчымы без усведамлення ўсяго багацця нацыянальнай культуры, без 
арганічнага звароту да духоўных запаветаў народа. Традыцыі прыгожага пісьменства 
на Беларусі суадносяцца з яе хрысціянізацыяй, таму натуральна, што паэтычны вобраз 
Еўфрасінні ўпершыню з’яўляецца ў “Пахвале Еўфрасінні Полацкай” Св. Кірылы Ту-
раўскага: 

Еуфросиниа – небопарный орел, 
попаривши от Запада и до Востока, яко лунасолнечная, 
просветивши всю землю Полоцкую! [1, с. 60]. 
Вобраз Еўфрасінні сцвярджае моц хрысціянства, якое прынесла асвету на По-

лацкую зямлю. Традыцыйная, нават у паэтычным творы, рэмінісцэнцыя з “Жыція”: 
Бяше бо помощьница обидемым, скръбящим утешением, 
нагим одеяние, больным посещение, просторище всем [1, с. 60]. 
Шлях Еўфрасінні азначаны дзейсным распаўсюджваннем хрысціянскай веры, 

жыццёвым прыкладам дабрачыннасці, пакоры і любові. У такіх характарыстыках зада-
ецца правобраз Хрыста, на шлях якога арыентуюцца ўсе святыя Хрысціянскай Царквы. 
Біблейскія алюзіі бачацца ў малітоўным заканчэнні “Пахвалы”: “Молися Богу о стаде 
своем”, якое сцвярджае Боскае апякунства над зямлёй беларускай, вверанай маці нашай 
Еўфрасінні. “Пахвала” як і “Жыціе” пачынаецца рытарычным уступам: 

Ким убо языком достоить нам похвалити, братие, 
светозарную память преблаженныя невесты Христовы – 
Еуфросинии?! [1, с. 60]. 
Кірыла Тураўскі ў традыцыях агіяграфіі хацеў наблізіць “Пахвалу” да “Жыція”, 

праўда, у паэтычнай форме. 
Ідэю хрысціянскага асветніцтва праз вобраз Еўфрасінні Полацкай падкрэслівае і 

Сімяон Полацкі. Ён будуе ў “Пралозе да Найпадобнай Маці Еўфрасінні” ланцужок во-
бразаў – сімвалаў хрысціянскай веры: Еўфрасіння – Найпадобная – Ікона – Маці – По-
лацк – асветніцтва: 

Убо, о мати, припади за нами 
К Господу Богу твоими рабами, 
Да возвратит нам икону святую, 
Просвети землю белороссийскую. 
Моли прилежно и Деву Марию, 
Да проявит нам милость свою сию, 
Да не небрежет отчинна ти града 
И не оставит правоверна стада [1, с. 68]. 
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Пролаг з’яўляецца своеасаблівай літаратурнай малітвай, звернутай да полацкай 
святой. Ён напісаны ў жанры элегіі, а па форме нагадвае плач-лямант. Рэлігійныя пера-
жыванні пераплецены з высокімі грамадзянскімі пачуццямі паэта, які моцна любіць 
свой горад і непакоіцца, што некаторы час яго землякі пазбаўлены дапамогі галоўнай 
патронкі Беларусі. Элементы барочнай стылістыкі надаюць вершу слоўную пышнасць і 
ўзнёсласць. У вобразе святой адлюстроўваецца Боскае заступніцтва за Беларусь. 

Як вядома, пачынальнікам вобразнага звароту да Еўфрасінні ў беларускай прозе 
лічыцца В. Ластоўскі. Разважаючы пра распаўсюджанне хрысціянскай веры на Беларусі 
ў вершы “Дума на Полацкім замчышчы”, ён алюзійна ўспамінае полацкую святую: 

…на попеле 
Старэтных стодаў, 
Пад засцю ценяў іх – 
У почце грэчаскіх святых 
Засела Софас, 
Мяйсцовую сабой 
змяняючы Паладу. [2, с. 183]. 
Такім чынам, матывы хрысціянскай літаратуры не былі падтрыманы паэтычнай 

думкай да пачатку ХХ ст., таму В. Ластоўскага можна лічыць адноўцам хрысціянскага 
мастацка-герменеўтычнага асэнсавання вобраза Еўфрасінні ў беларускай паэзіі. 

У ХХ ст. рэлігійнае мысленне саступае сваё першаснае месца навуковаму, таму 
мяняецца і падыход да адлюстравання вобраза святой. У вершы “Цень Ефрасінні” А. 
Звонака Еўфрасіння ўжо сімвалізуе вобраз мінуўшчыны:  

Пахла воскам у прыцемку сінім. 
І здавалася з дна тайнікоў 
Свецяць вочы Вялікай Княгіні… 
Гэта здань твая, Ефрасіння, 
Мільганула з глыбінь вякоў! [1, с. 88]. 
Л. Геніюш у паэме “Даўніна” яднае хрысціянскую і патрыятычную тэмы, 

упершыню стварае яскравы апісальны вобраз славутай палачанкі:  
А ў замку князёўна расце, як вярба, 
Лагодная. З ласкі ўся і з дабра. 
Прадслава, галубка Прадслава –  
Бацькі яе клічуць ласкава. 
Дзяўчына, бы жытні колас, 
Русыя косы па пояс, 
Кветкі ў белых далонях, 
Вочы – Дзвіны прадонне. 
Шаты з славянскай белі, 
Вусны – жар вішняў спелых, 
Стан, бы ў бярозкі любай, 
Якую вятры галубяць,… [3, с. 366–367].  
Такой дакладнай абмалёўкі знешнасці Еўфрасінні не знойдзеш нават у прозе. 

Вядома, што адной з адзнак беларускай паэзіі з’яўляецца яе цесная сувязь з фалькло-
рам. Еўфрасіння параўноўваецца з галубкай, вярбой, жытнім коласам, бярозай. У 
названых параўнаннях – відавочная традыцыйная этнасімволіка. Хрысціянская харак-
тарыстыка даецца радком: “Лагодная. З ласкі ўся і дабра”. Тэматычна паэма “Даўніна” 
Л. Геніюш набліжана да аповесці “Прадыслава” В. Іпатавай. Тыпалагічнае падабенства 
дзвюх Еўфрасінняў узнікае праз сінтэзаванасць у вобразе язычніцтва і хрысціянства, 
праз акцэнтаванне імкнення Еўфрасінні спыніць княжацкія войны. Аднак у адрозненне 
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ад В. Іпатавай Л. Геніюш не пераўзвышае нацыянальнае над рэлігійным. Таму вобраз 
Еўфрасінні ў паэме “Даўніна” гарманічны, але ні ў якім разе не ідэальны. 

У большасці вершаў савецкага пакалення беларускіх паэтаў вобраз Еўфрасінні 
непарыўна звязаны з родным краем, з беларускім лёсам, таму ў іх іншы раз узнікаюць 
зусім не хрысціянскія знакі, сімвалы, што суправаджаюць вобраз святой. У адным са 
сваіх вершаў Р. Барадулін як лірычны герой натхняецца вобразам фрэсак 
Еўфрасіннеўскай царквы і разважае… аб самотнасці [4, с. 22]: 

На ветры часу стыне веры крыца. 
Красой падзольнай думку расцвялі. 
У крыжакрылай келлі Еўфрасінні 
Згадаецца акрайчык неба сіні 
І посах, што падаўся ў бабылі [1, с. 126]. 
Вобраз Еўфрасінні як асобы, што робіць гісторыю, узнікае ў вершы “Літанія” Д. 

Бічэль-Загнетавай. Паэтка слаўнай палачанцы прысвяціла вялікі цыкл вершаў пад 
агульнай назвай “Ефрасіння Полацкая”. Гэта своеасаблівы лірычны жыццяпіс нашай 
святой, яе гераізацыя і ўслаўленне: 

Сілай духоўнай узвысіла Полацк высока. 
Тым, хто імкнуўся да кнігі, свяціла, як зорка. 
Мове, адзінай дзяржаве шчэ толькі злучацца. 
Свет нас прымаў як народ па адной палачанцы. 
Жаночы аспект вобраза Еўфрасінні (яе выбар не замужняга, а манаскага шляху) 

вельмі распаўсюджаны ў 80–90-я гады ХХ ст. з эпатажным адкрыццём сэксуальнасці, 
фемінізму і гендэру. Новае пакаленне паэтаў ужо абвяшчае аб гэтым нават у назве: 
Людміла Рублеўская “Ефрасіння” (Балада аб жаночай волі)”. Святая абрала шлях Веры, 
хутчэй ад гонару, таму што жадала пазбегнуць жаночай долі [4, с. 22]: 

…Прадслава хоча стаць упарта 
Святой –  
І вольнаю, як вецер [2, с. 235]. 
Тэма волі ў сувязі з выбарам Еўфрасінні веры, волі як веры, была заяўлена яшчэ 

ў 60-я гг. А. Лойкам. У яго вершы таксама сустракаюцца рэмінісцэнцыі з “Жыція”: 
Праўды шукае, міру 
І жывым і магілам, 
Шчасця – ніцым, сірым, 
Бедным, галодным, хілых. [1, с. 119]. 
У цэлым у паэзіі вобраз Еўфрасінні сімвалізуе святасць, хрысціянскую веру, 

асвету і мінуўшчыну. Так, сімволіку святасці закранае ў вершы “Святы покрыў над Бе-
ларуссю” Алег Бембель, дзе вобраз Еўфрасінні ўвасабляецца ў знаку Святога Духу: 

Птушка белая над Краінай сіняй –  
то ахова наша і сіла… 
гэта дух святой Еўфрасінні…[1, с. 153]. 
Мяняюцца і жанравыя формы паэзіі: з’яўляюцца літанія, малітва. Адсюль і но-

вая мастацкая мова: асаблівая пяшчота эпітэтаў і параўнанняў, інтымнасць лірычнага 
споведу. 

Наша беларуская літаратура ў многім застаецца асветніцкай, што знайшло 
адбітак і ў паэзіі. Апошняя выступае сродкам аб’яднання людзей у пэўную маральна-
гуманістычную цэласнасць. Сёння, калі яна траціць нешта істотнае ў сваёй традыцы-
йнай духоўнасці, традыцыі вялікай Еўфрасінні набываюць асаблівую значнасць і акту-
альнасць. Менавіта вяртанне чалавека да рэлігійных духоўных каштоўнасцей у наш час 
з’яўляецца вынікам крызісу бездухоўнасці. Праявы апошняй выявіліся ў адсутнасці мэт 
і ідэалаў, сэнсу асабістага быцця, нізкай каштоўнасці чалавечай асобы, абсалютным 
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бязвер’і, страце сумленнасці, годнасці. Ва ўзаемаадносінах з іншымі людзьмі чалавек 
гоніцца за асабістымі выгодамі, прапагандуе прагматычную мараль. Вядучымі каш-
тоўнасцямі становяцца багацце, грошы, улада, а сродкамі іх дасягнення – насілле і пад-
ман. Беларуская паэзія другой паловы ХХ ст. ідзе шляхам да гістарычнага, нацыяналь-
нага і хрысціянскага Адраджэння. 
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Д.Р. Мышко (Гродна) 
                     

РОКАЙЛЬНАЯ АТМОСФЕРА В СТИХОТВОРЕНИЯХ С.ТРЕМБЕЦКОГО 
 

Польский классицизм XVIII века был неразрывно связан с именем Станислава 
Августа (1764 – 1795), с деятельностью сторонников королевских реформ, направлен-
ных прежде всего на преображение шляхтича из сармата в гражданина и патриота. В 
связи с этим классицизм в Польше был не столько литературной доктриной, сколько 
средством идеологической борьбы со шляхетским произволом. Король, организуя зна-
менитые обеды по четвергам, сплотил вокруг себя интеллектуальную элиту страны. 
Особой благосклонностью короля пользовался Станислав Трембецкий (1739 – 1812), 
жизнь, судьба и творчество которого являли классический образец придворного поэта. 

Среди тройки польских классицистов (АП.Нарушевич, И.Красицкий) 
С.Трембецкий выбрал особый путь. М.Климович связывает неповторимость класси-
цизма Трембецкого с отсутствием в его поэзии сатирического и дидактического начала, 
так свойственного польскому Просвещению, и приближением к придворному рококо 
[2, с.73]. В.Боровы отмечает не свойственное станиславовскому классицизму чувство 
элегантности, грациозности и деликатности, но в полной мере проявляющееся в поэзии 
Трембецкого и делающее ее специфическим вариантом польского просветительского 
классицизма [1, с.195]. «Специфический профиль» классицизма поэта С.Петрашко 
усматривает в «страсти к форме, культе слова и виртуозным владением им, вознесение 
категории привлекательности на вершину эстетических ценностей» [4, с.359]. Все это 
делало Трембецкого более современным и европейским, отделило его от основного те-
чения в просветительской мысли Польши. 

 Специфика положения С.Трембецкого среди станиславовских классицистов 
объясняется пониманием поэтом категории прекрасное. Программно за этой категорией 
было закреплено значение, выражаемое латинским pulchrum (то, что гармонично). Пре-
красное у классицистов ассоциировалось прежде всего с совершенным, возвышенным, 
тем, что подверглось селекции разума. Классицистический вкус был задан образцом. 
Трембецкий понимал прекрасное как латинское bellum (то, что нравится, то, что притя-
гательно). Прекрасное стало синонимом красивого, причем критерием разграничения 
становится индивидуальный вкус. Красивое сделало субъективность эстетической цен-
ностью, а эмоциональность оказалась возведенной в культ. В результате в 1770-х годах 
в классицистическую по функциям и заданиям поэзию С.Трембецкого начинают про-
никать рокайльные элементы. Если вспомнить тот факт, что поэт формировал и шли-
фовал свой вкус во Франции, среди галантных дам и кавалеров, то появление рокайль-
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ных ноток вполне мотивировано. Следует помнить и о стиле жизни поэта. Снискавший 
себе репутацию «najzuchwalszego burdy, najognistrzego pijaka, najzapamiętalszego 
miłośnika, najpiękniejszego gracza», Трембецкий не представлял себя вне большого све-
та, вне салонной жизни. Ощущение светскости, элегантности жизни прочно укорени-
лось в сознании поэта. Воспитанный на образцах французского либертинизма, эрудит 
Трембецкий ценил в жизни элегентность мысли, изящество манер, полноту чувств. Он 
ценил все, в чем проявляется вкус, – танец, игру, веселье, любовь. Действительность 
салонов и дамских будуаров требовала тонкости манер, поведения, жеста, слова. 
Трембецкому это дано было от природы. 

Он – автор первых рокайльных стихотворений в польской литературе. Наиболее 
художественно завершенным считается стихотворение «Коссовской во время танца» 
(«Do Kossowskiej w tańcu»). В поэтической форме описываются полные грации танце-
вальные движения Зофьи Коссовской. В духе классицизма Зофья представлена как 
«lube natury dzieło», она прекрасна в силу природного совершенства, она – воплощение 
гармонии. Но классицистический ореол, возникающий в первых строках, исчезает, как 
только появляется новая атрибутика: Купидон со своими стрелами, любовный ветерок 
Зефир. Зофья переносится в сферу прекрасного как красивого, элегантного. В описании 
внешности варшавской красавицы задействована рокайльная образная символика:  

śliczna w postaci, żywa jak łania, 
 oczki jak zorza, usta w rubinie [4, с.79]. 

Божественная Зофья играет, любуясь собой и доставляя удовольствие созерца-
ющим ее на редуте. Красавица ведет кокетливую игру, осознавая свою красоту и обая-
ние. 

Описание танца динамично. Словесное выражение недостаточно для передачи 
танцевального движения, и поэтому Трембецкий отдает право увековечить момент 
танца художнику Смуглевичу. Совершенство, по мнению поэта, должно быть види-
мым. Комплимент прекрасной Зофье вмещает в себя и восхищение, и восхваление. Од-
нако у Трембецкого комплимент содержит и культ привлекательности. Трембецкий 
присваивает польской шляхетской культуре, далеко еще не европейской, культ эле-
гантности, тонкости, эстетически развитый вкус, чувство совершенства. На фоне куль-
турной политики Станислава Августа, стремящегося цивилизовать польскую шляхту, 
поэзия Станислава Трембецкого как нельзя кстати. Да и сам король умел совместить 
просветительские нормы и нормы прекрасного. В польском Просвещении находилось 
место синтезу просветительской трезвости и изящества рококо. Король культивировал 
такой тип поведения и сознания. 

В соответствии с требованиями рококо лирическое «я» в стихотворениях 1770-х 
годов – это поэт-певец, не заинтересованный ни познавательными, ни дидактическими 
амбициями. Поэт отказывается от «высокой» и «ученой» поэзии, предметом его инте-
реса становятся «wdzięczne zapały i słodkie uśmiechy». Такая поэзия и читателем должна 
восприниматься как игра. В поэзии ценится не польза или поучение, а вопрос: нравится 
или не нравится, ответ на который и становится доминирующим при оценке роли поэ-
зии.  

В поэзии Трембецкого канонизируется культ игры. Игра уводит лирическое «я» 
от суеты социальной жизни в сторону гедонизма, удовольствий и наслаждений. Смыс-
ловое поле понятия «игра» включает разные нюансы значений. 

Игра может выступать как эквивалент разных эмоциональных состояний. Ино-
гда в значении слова актуализируется значение удовольствие. На это существительное 
«работает» глагол cukrować – делать сладким как сахар, подслащать.  

Pomimo nudów codziennych zbiory 
 Zabawy nasze cukrujesz [4,c.106 ]. 
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Героев окружает мир, который вызывает чувственное удовлетворение, создает 
приятное впечатление, т.к. сам мир обладает лишь позитивными раздражителями. Та-
кой мир нравится, он манит, он сладок. Причем критерием его ценности является инди-
видуальный вкус того, кто испытывает удовольствие. 

Иногда слово включается в синонимический ряд с доминантным значением раз-
влечение:  

Rozrywek, uciech, igrzyska 
Przychylnym gościom nie zabrania [4, с.63]. 

Жизнь становится чередой затей, утех, забав. Предложение строится как 
enumeratio, выражения близки по значению, нюансы значений актуализируются одно-
временно – увеселение (rozrywka), то, что забавляет (uciecha), игрища (igrzyska). Со-
зданные таким образом конструкции используются для того, чтобы вернуть слову кон-
кретное значение, максимально расширив его семантическое поле.  

Приобретая значения действия, существительное трансформируется в глагол 
bawić (развлекать, занимать), zabawić (развлечь, развеселить); igrać (играть, шу-
тить). Глаголы лишены всякой негативной коннотации, они эмоционально положи-
тельны и включены в семантическое поле увеселение, веселье. Игра предназначена для 
всех и должна веселить. Игра культивирует радость и удовольствие.  

Cóż to za bóstwo igrać zaczęło 
I świat cudownym bawić urokiem [4 с.79]. 
 
I tu na ziemi Kossowska nasza 
Umie śmiertelnych zabawić życie [4, с.80]. 

Прерогативой игры могут быть не только чувства. Предметом игры становится 
даже шелковая ткань на юбке дамы. Игре подвержен весь окружающий мир.  

У Трембецкого игра не приобретает налета жеманности, искусственности 
чувств. Поэт-либертин прививает польской шляхте новые ценности, прежде всего чув-
ство удовольствия, вызванное созерцанием красоты, испытываемое от игры и развле-
чения. Трембецкий учит шляхтича реагировать на красоту как на составляющую повсе-
дневности. Игра учит культуре манер, готовит поляка к выходу в столичный и европей-
ский салон. 

В рокайльной атмосфере стихотворений Трембецкого специфически функцио-
нирует образ огня. Этот образ (семантически равноценным является пламя, пожар, 
жар, искра) был наиболее распространенным в польской религиозной (С.Грабовецкий, 
Л.Баранович, К.Твардовский) и любовной (Ш.Зиморовиц) барочной лирике. Барочный 
поэт акцентировал уничтожающую силу огня, в том числе и любовного. Человек, им 
пораженный, сгорает дотла и превращается в пепел. Аллюзия к концу света и мысли о 
том, что мир и человек, появившись из пепла, в пепел обратятся, является гиперболой 
могущества огня любви. Трембецкий, как рокайльный поэт, находит огню равнодей-
ствующую, уравновешивающую силу – вулкан покрыт снегом, он «лысый от льда», 
«седой от снега» («Anakreontyka»). Такой огонь превращается в животворящую силу: 
всегда теплое дно вулкана порождает зеленую растительность: 

Tak Hekla siwa 
Śniegiem pokrywa 
Swoje ogniste pieczary; 
Wierzch ma pod lodem, 
Zielona spodem, 
I wieczne karmi pożary [4, с.107]. 

Более того, у лирического героя есть противоядие на уничтожающую силу огня: 
«przygaszam ogień oliwą». Любовный огонь не сжигает душу уже немолодого лириче-
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ского «я». Пораженный им, старый поэт чувствует себя по-прежнему молодым, спо-
собным на горячее чувство, на то, чтобы еще раз произнести заветное «люблю».  

Стихотворения Станислава Трембецкого формировали салонную культуру шля-
хетской Польши. Далекий от дидактизма и сатирической тенденции Просвещения, 
Трембецкий сумел выполнить требования эпохи  в легком и изящном стиле. 
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СЛАВЯНСКАЯ ПРОЗА ПРА МІНУЛАЕ Ў ТЫПАЛАГІЧНЫХ СЫХОДЖАННЯХ: 

ЯН БАРШЧЭЎСКІ І КАРЭЛ ЯРАМІР ЭРБЕН 
 

На працягу ХІХ–ХХ стагоддзяў асабліва плённымі ў плане далучэння грамадс-
касці да вялікіх духоўных здабыткаў народа сталі этапы паскоранага развіцця нацыяна-
льнай літаратуры, пад час якіх узрастала цікавасць да вывучэння беларускай гісторыка-
культурнай спадчыны. Тэндэнцыі паскоранасці яскрава выявіліся ў творчасці 
прадстаўнікоў рамантычнай традыцыі – Яна Баршчэўскага, Вацлава Ластоўскага, 
Уладзіміра Караткевіча, дзе мінулы час раскрываецца як цэласная сістэма на ідэйна-
праблемным і эстэтычным узроўнях. На этапах паскоранасці ў мастацкіх творах пра 
мінулае актуалізуецца не толькі нацыянальна-патрыятычная думка, якой здзяйсняецца 
вялікая місія кансалідацыі грамадства, але таксама знакавае ідэйна-мастацкае раскрыц-
цё знаходзіць ідэя асэнсавання гісторыі ў святле агульначалавечых, хрысціянскіх вар-
тасцей, што ўключае айчынную спадчыну ў агульнаславянскую. 

Як вызначае В.А. Каваленка, паскоранасць «суправаджаецца сцяжэннем і нават 
выпадзеннем асобных перыядаў эстэтычнай эвалюцыі, змяшэннем метадаў і стыляў, іх 
недастатковай выяўленасцю» [1, с. 54]. Згодна з канцэпцыяй даследчыка, паскоранасць 
прадвызначае ідэйна-мастацкае развіццё айчыннай літаратуры пачынаючы з першай 
паловы ХІХ стагоддзя. Аднак дыскрэтнасць і паскоранасць былі ўласцівы не толькі бе-
ларускай, але і чэшскай літаратуры. Як адзначае А.І. Мальдзіс, беларускім пісьмен-
нікам ХІХ стагоддзя, па сутнасці, прыходзілася пачынаць амаль на голым месцы. На 
працягу ХVІІ і ХVІІІ стагоддзяў абарваліся тыя традыцыі, якія ішлі ад Скарыны, Буд-
нага, Цяпінскага, іх сучаснікаў і паслядоўнікаў. У чэшскай літаратуры перыяд большай 
часткі ХVІІ і ХVІІІ стагоддзяў таксама быў неспрыяльны: контррэфармацыя, за якой 
стаялі іншаземцы, негатыўна ўплывала на традыцыі гусіцкага руху ХV стагоддзя і 
ўздым чэшскай культуры перыяду еўрапейскага Рэнесансу ХV–ХVІ стагоддзяў. 

На  ХІХ  стагоддзе  прыпадае  перыяд  актывізацыі  грамадска-культурнага  
жыцця  беларускага  і чэшскага  народаў,  які  лічыцца  нацыянальным  адраджэннем.  
У  чэшскай  гісторыі  характарызуецца  як  нацыянальнае  адраджэнне  эпоха  з  канца 
ХVІІІ  стагоддзя да 60-х гадоў ХІХ стагоддзя. Першая палова стагоддзя з’яўляецца 
значнай і для беларусаў: з гэтага часу пачынаецца станаўленне і развіццё новай бела-
рускай  літаратуры.  Агульным  для  беларускага,  і  чэшскага  прыгожага  пісьменства 
гэтага перыяду стаў зварот да фальклорнай спадчыны і хрысціянска-рэлігійнай трады-
цыі. Як падкрэслівае І.А. Чарота, менавіта на эпоху рамантызму прыпала абуджэнне 
ўвагі да вуснай народнай – калектыўнай – творчасці [4]. Спадчына Яна Баршчэўскага і 
Карэла Яраміра Эрбена яскрава адлюстроўвае зварот да фальклорнай думкі, аўтарскую  
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інтэрпрэтацыю і асэнсаванне фальклорных матываў і вобразаў, аднак з’яўляецца ўжо 
ўласна мастацкім здабыткам. Гістарычным лёсам беларусаў і чэхаў было прадвызнача-
на тое, што фальклорнае светаадчуванне вельмі доўга заставалася ўніверсальнай фор-
май грамадскай свядомасці народа, якая паступова злівалася з адзінай афіцыйнай гра-
мадскай думкай – хрысціянска-рэлігійнай.  

Абедзве адметнасці мастацкага асэнсавання мінулага ў першай палове ХІХ ста-
годдзя выразна выявілася ў спадчыне Яна Баршчэўскага, у прыватнасці, у яго кнізе 
«Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях». У творы асвятляюцца 
падзеі, што адлюстроўваюць жыццё паўночнага краю, і, хоць і не з’яўляюцца 
афіцыйнымі ў традыцыйным разуменні, аднак у пісьменніцкай інтэрпрэтацыі вызна-
чаюцца канкрэтна-гістарычным зместам: Ян Баршчэўскі імкнецца паказаць тагачасную 
гістарычную сітуацыю «знутры», праз прыватныя маральна-этычныя ўчынкі сваіх 
герояў. У чатырнаццаці творах асноўнай сюжэтнай лініі аўтар падае гісторыю выпадкаў і 
здарэнняў з жыцця паўночнага краю – Полацкага, Невельскага, Себежскага паветаў. 

Дзеючымі персанажамі кнігі становяцца героі рэальнай сферы, якія кантактуюць 
з чарадзеямі і чарадзейнымі істотамі, прыналежнымі да ірэальнага свету. Як вядома, 
падзеяй у тэксце з’яўляецца «перамяшчэнне персанажа праз мяжу семантычнага поля» 
[2, с. 282]. У навелах Яна Баршчэўскага семантычная мяжа ўяўляе сабой маральна-
рэлігійныя законы і традыцыі, якія не падлягаюць парушэнню, калі толькі чалавек хоча 
застацца прыналежным да рэальнага свету. Зварот героя да чараў або чараўніка, гэта 
значыць адмаўленне ад законаў Божых і ўсталяваных традыцый, несумненна 
з’яўляецца падзеяй. Ян Баршчэўскі перакананы, што чалавек павінен жыць сумленна і 
праўдзіва, шанаваць Бога, карыстацца вынікамі толькі сваёй працы і не шукаць дапа-
могі ў «нячыстай сілы», што пісьменнік і раскрывае праз тыя або іншыя прыклады лё-
савызначальных учынкаў сваіх герояў. 

У чэшскай літаратуры, якая з канца ХVІІІ да 50–60-х гадоў ХІХ стагоддзя прайшла 
шлях «ад сціплых літаратурных вопытаў да стварэння паўнавартаснай і цэласнай сістэмы 
нацыянальнага літаратурнага жыцця Новага часу» [3, с. 132], выкарыстоўваецца тыпа-
лагічна падобны прыём паказу гістарычнага мінулага ў маральна-этычных каардынатах. У 
50-я гады ХІХ стагоддзя найбольш значнай з’явай у літаратуры Чэхіі стала творчасць 
Карэла Яраміра Эрбена ў паэзіі і Бажэны Немцавай у прозе. 

Карэл Ярамір Эрбен, якому характэрны настрой агульнаславянскага патрыятыз-
му, для напісання сваіх балад выкарыстоўвае матывы народных легенд і казак, і, разам 
з тым, адвольна інтэрпрэтуе фальклор, імкнецца спазнаць праз яго народную філа-
софію. У аўтара шмат фантастычных вобразаў: цёмныя і светлыя сілы, міфалагічныя 
істоты, іншасвет, чарадзейныя рэчы. Як і Ян Баршчэўскі, Эрбен папярэджвае пра ма-
ральныя табу, якія не можа пераступіць чалавек, не рызыкуючы выклікаць помсту 
звышнатуральных сіл, аднак звяртаецца пры гэтым не толькі да хрысціянскай рэлігіі, 
але і да старажытных паданняў і народных забабонаў, што ўзыходзяць да язычніцтва. 

Галоўная гераіня балады «Скарб» – бедная ўдава, якая нечакана знаходзіць 
вялікае багацце. Каб прынесці дадому болей грошай, яна пакідае свайго сына ў пячоры. 
Вярнуўшыся забраць сына, яна не знаходзіць уваходу ў пячору, а прынесенае золата 
ператвараецца ў камяні. Удава пакарана за сваю сквапнасць, але аўтар дае гераіні 
магчымасць выправіцца: цэлы год яна моліцца, шкадуе пра свой учынак і таму 
знаходзіць сына. Фальклорнай асновай вызначаюцца і іншыя творы з цыкла балад «Бу-
кет народных паданняў». 

У вобразнай сістэме кнігі Яна Баршчэўскага акрамя рэальнага героя, на якога 
скіравана чараўніцтва, значнае месца адводзіцца чарадзею і чарадзейнай істоце. Вобра-
зы чарадзейных істот з навел Яна Баршчэўскага тыпалагічна блізкія героям казак Карэ-
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ла Яраміра Эрбена, дзе гарманічна спалучана маральна-рэлігійнае і нацыянальна-
міфалагічнае бачанне мінулага. Так, у казках чэшскага пісьменніка дзейнічаюць міфа-
лагічныя героі: жар-птушка («Жар-птушка і лісічка-сястрычка»); вадзянік (аднайменны 
твор); хатнік («Хатнікі»). Добрыя чараўніцы, якія прадказваюць лёс немаўляці («Тры 
залатыя валасы Дзеда-Усяведа»); чарнакніжнікі, якія трымаюць у палоне прыгожых ка-
ралеўнаў («Доўгі, тоўсты і зоркі»); лесавічкі (аднайменны твор), якія шкодзяць людзям; 
надзелены чалавечым маўленнем усе жывыя істоты («Царэўна-Залатавалоска»). У сваю 
чаргу Ян Баршчэўскі адлюстроўвае нацыянальны каларыт беларускай міфалогіі, які 
раскрываецца праз вобразы цмока (апавяданне першае кнігі «Шляхціц Завальня...»), 
лесуна (апавяданне другое), Вужовага караля (апавяданне трэцяе), ваўкалака (апавя-
данне чацвёртае), вогненных духаў (апавяданне сёмае). 

Ва ўсіх гэтых творах вырашаюцца важныя маральна-этычныя пытанні, якія 
асэнсоўваюцца абодвума пісьменнікамі неад’емна ад хрысціянскіх уяўленняў. Беларус-
кі і чэшскі пісьменнікі блізкія сваім хрысціянскім светасузіраннем. Так, хоча пазбавіц-
ца ад хатніка, якога лічыць «нячыстай сілай», адзін з эрбенаўскіх герояў – богабаязлівы 
Палічка: дзеля гэтага ён нават падпальвае сваю хату і пераязджае на новае месца. 
Палічка не шукаў дапамогі нячысціка: ён проста пашкадаваў мокрае чорнае кураняці, 
якое дрыжэла ад холаду. Гаспадар звяртаецца да хатніка з просьбай пакінуць яго 
сядзібу, інакш ніхто з работнікаў не застанецца ў яго працаваць, і шчасліва пазбаўляец-
ца ўплыву «нячыстай сілы». Хатнік Шацэк, наадварот, карае свайго гаспадара. Шацэк 
прыносіць шмат багацця, але чым больш багацее і так самы багаты ў вёсцы Піскачэк, 
тым больш грэбліва і зняважліва ставіцца да бяднейшых аднавяскоўцаў. Паводзіны 
хатніка прадвызначаюцца ўчынкамі чалавека: чым больш ганарыстым становіцца ба-
гацей, тым большую шкоду робіць яму той жа Шацэк. А пасля таго, як Піскачэк ад-
маўляе беднаму суседу ў пазыцы хлеба ды яшчэ спускае на таго сабаку, Шацэк забівае 
ў калысцы малодшага гаспадарскага сына. 

Хатнік Эрбена шмат у чым нагадвае цмока Яна Баршчэўскага: хатніка можна 
вывесці прыблізна гэтак жа, як і цмока, ён таксама можа прымаць аблічча вогненнай 
птушкі і за крыўду помсціць пажарам. Аднак у адрозненне ад герояў Яна Баршчэўска-
га, трагічны лёс якіх прадвызначаецца, як правіла, ужо самім узаемадзеяннем з «нячы-
стай сілай», Карэл Ярамір Эрбен пакідае сваім героям магчымасць змяніцца, вярнуцца 
да законаў Божых і такім чынам пазбегнуць пакарання. Узаемадзеянне з «нячыстай 
сілай» яшчэ не з’яўляецца для пісьменніка ўмовай канчатковага асуджэння героя, а той 
жа хатнік можа дапамагаць найбяднейшым з сялян. 

Такім чынам, маральна-рэлігійная мяжа акрэслівае дзве прасторы, два светы і ў 
Яна Баршчэўскага, і ў чэшскага пісьменніка Карэла Яраміра Эрбена. У беларускага 
творцы рэзка кантрастуюць рэальны свет, да якога належаць звычайныя людзі, і свет 
ірэальны (чарадзеяў і чарадзейных істот). Чаканым і звыклым з’яўляецца як выкананне 
маральна-рэлігійных законаў асобамі рэальнага свету, так і парушэнне гэтых законаў 
ірэальнымі персанажамі. Выключным, асаблівым, нетыповым у адносінах да наваколь-
най рэчаіснасці, што з’яўляецца падзеяй і прыцягвае ўвагу аўтара, выступае адмаўленне 
звычайных герояў ад маральна-рэлігійных нормаў. Зваротам да чараў або чарадзея яны 
парушаюць усталяваны хрысціянскім уяўленнем парадак, за што атрымліваюць заслу-
жанае пакаранне. Беларускі аўтар праз адмоўныя ўчынкі сваіх персанажаў падкрэслівае 
знікненне хрысціянскай дабрачыннасці даўно мінулага і ў выніку праз маральна-
этычную праблематыку раскрывае трагізм гістарычнай эпохі. 
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АБ ТЫПАЛАГІЧНЫХ ПАРАЛЕЛЯХ  
У ТВОРЧАЙ ЭВАЛЮЦЫІ Я. БРЫЛЯ  І  М. ГОГАЛЯ  

 
Сустрэча з творчай спадчынай М.Гогаля сталася адным з першых і надзвычай 

моцных чытацкіх уражанняў Я.Брыля. Перажыўшы ўжо ў дзяцінстве “ні з чым не 
параўнаны гогалеўскі запой” [1, c. 247], ён і надалей застаўся прыхільнікам таленту 
рускага класіка, працягваў перачытваць і асэнсоўваць яго творы. Вынікі гэтай працы 
душы захавала эсэістыка, а таксама лірычныя запісы ды іншыя аўтапрызнанні. З іх 
відаць, што М.Гогаль стаў для Я.Брыля не толькі адным з любімых пісьменнікаў, “бо-
гам смеху”, але і духоўна блізкім чалавекам.  

У эсэ “Нясмешны Гогаль” (1988) беларускі майстар нават паспрабаваў акрэсліць 
нейкія паралелі лёсу, якія падтрымлівалі гэтую блізкасць. Напрыклад: “Яму было двац-
цаць адзін – дваццаць два, калі ён пісаў «Сарочынскі кірмаш». А мне здаецца, нават 
нібы помніцца, хоць і невыразна, але шчасліва, што надрыўна, шчымліва журботнае 
заканчэнне гэтай сонечнай аповесці я адчуў яшчэ пастушком <…> : «А ці не так і ра-
дасць, цудоўная і няпэўная госця, адлятае ад нас, і дарэмна самотны гук думае выказаць 
весялосць? Ва ўласным водгуллі чуе ён сум і пустэчу і дзіка ўслухоўваецца ў тое рэха. 
А ці не так вясёлыя сябры бурнага ды вольнага юнацтва, кожны сабе, адзін за адным, 
разыходзяцца па свеце і пакідаюць, нарэшце, іх даўняга брата? Сумна пакінутаму! І 
цяжка, журботна тады на сэрцы, і няма чым яму памагчы»” [3, c. 127 – 128].  

На такой выключнай чуйнасці да слова грунтаваўся не толькі талент Брыля-
пісьменніка, але і ягоны дар сумоўя з людзьмі, тонкі густ чытача і майстэрства перак-
ладчыка. Верагодна, што гэтая чуйнасць да слова асабліва абвастралася ў абставінах 
этнічнага і культурнага памежжа, распаўсюджанага навокал двух- ці нават трохмоўя, і 
тут мы зноў павінны адзначыць пэўнае падабенства жыццёвых варункаў, у якіх 
фарміраваліся асобы будучых мастакоў, нават у такіх падрабязнасцях, як мэтанакірава-
нае самавыхаванне, самастойнае далучэнне да скарбаў сусветнай класічнай літаратуры, 
шлях з вясковага сямейнага гнязда ў вялікі свет, у сталіцу, прага падарожжаў, што за-
хавалася на ўсё жыццё.  

Абодва юнакі рыхтавалі сябе да творчасці як да высокага служэння. Вера 
М.Гогаля ў вялікую настаўніцкую і прароцкую місію валадара слова мела нават узнёс-
ла-містычны характар. На 25-м годзе жыцця ў чаканні новага года ён запісвае: “Таин-
ственный, неизъяснимый 1834! Где означу я тебя великими трудами? <…> Я совершу! 
Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступ-
ное земле Божество! Я совершу…” [4, c. 20-21]. У тым жа ўзросце Я.Брыль, вярнуўшы-
ся ў родную хату з нямецкага палону, “у жудасці і адчаі першых месяцаў акупацыі 
<…> нейкі прасвет, нейкую сувязь з родным светам знаходзіў у патаемнай працы над 
незакончанымі і новымі рэчамі” [1, c. 253]. Ён не сумняваўся ў тым, што гэтая праца 
своечасовая і патрэбная, як не сумняваўся і раней, у канцы 30-х гг., калі пад уплывам 
талстоўства разгортваў у роднай вёсцы асветніцкую дзейнасць, ладзіў аматарскія спек-
таклі, рабіў пераклады на беларускую мову, імкнуўся апублікаваць свае першыя творы. 
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Заўважым, што і Я.Брыль, і М.Гогаль, прыйшлі да свядомай літаратурнай дзей-
насці ў тым жа ўзросце (18 – 20 год). Абодва пачыналі з вершаў, аднак у далейшым ад-
далі перавагу прозе – верагодна, як больш свабоднай і арганічнай для іх форме мастац-
кага самавыяўлення. Увогуле сваё разуменне паэзіі Я.Брыль звязваў не з вершаванай 
формай, а са спецыфікай лірычнага светаўспрымання: “Паэты пачынаюцца, відаць, з 
тых дзён, калі яны наогул пачынаюць захапляцца хараством жыцця, шчасліва, яшчэ 
падсвядома, пакутаваць ад жадання выказаць свае пачуцці” [1, c.249]. Напэўна, 
М.Гогаль кіраваўся падобнай думкай, называючы сябе паэтам, таксама, як і яго су-
часнікі (А.Пушкін, М.Языкаў), якія адразу заўважылі паэтычнасць ягоных аповесцей.  

Усё гэта прыводзіць да высновы аб роднаснай прыродзе талентаў М.Гогаля і 
Я.Брыля. Яна вызначаецца тэндэнцыяй да ўвасаблення лірычнага светаўспрымання ма-
стакоў у маштабах пераважна эпічных форм і ў рытмах, набліжаных да паўсядзённасці, 
“прозы жыцця”. Яшчэ  больш  выразным пацвярджэннем таму служаць паралелі ў да-
лейшай творчай эвалюцыі рускага і беларускага пісьменнікаў, перш за ўсё – арганічная 
неабходнасць смехавога кампанента ў іх мастацкіх манерах.  

Менавіта гумар стаў для абодвух аптымальным сродкам суб’ектыўна-асобаснай 
інтэрпрэтацыі рэчаіснасці, выяўлення натуральнга, незададзенага адчування паўнаты 
жыцця, у якім ёсць месца і шчырай весялосці, і высокай гуманістычнай ідэйнасці, і 
неглыбока схаваным слязам шкадавання. Аднак кан’юнктура часу арыентавала хутчэй 
на сатыру, і пісьменнікі аддалі ёй пэўную даніну. Пры гэтым Я.Брыля, відавочна, натх-
няў прыклад рускага майстра, але не прываблівала роля “памяркоўнага сатырыка”, прыру-
чанага савецкай уладай. М.Гогаль у свой час таксама адмовіўся стаць палітычна заангажава-
ным пісьменнікам, што “проповедует любовь Враждебным словом отрицанья” 
(М.Някрасаў). Сваю пазіцыю крытыка заганаў людзей і настаўніка грамадства ён хацеў зас-
наваць не столькі на “адмаўленні”, колькі на разуменні і даверы да лепшых бакоў чалавечай 
натуры. І.Серман справядліва сцвярджае: “Концепция смеха как особой формы борьбы с за-
блуждениями человечества, смеха как особой формы воспитания, смеха как проявления 
любви к человеку, к его духовному миру, смеха как просветляющего и просвещающего 
<…>, самого глубокого понимания человека, – такая концепция смеха была необыкновенно 
новой и оригинальной формой оправдания права на смех” [5, c.168]. Яскравы прыклад яе 
М.Гогаль, на думку даследчыка, мог знайсці ў публіцыстыцы і філасофскай прозе Б.Паскаля, 
што цалкам верагодна і вельмі сімптаматычна. 

Відавочны паралелізм прасочваецца і ў жанравай стратэгіі пісьменнікаў. У адпа-
веднасці са спецыфікай свайго мастацкага мыслення абодва спачатку выпрабоўвалі ва-
рыянты лірычнага пераўтварэння традыцыйных эпічных жанраў. Кульмінацыйным 
пунктам гэтых пошукаў сталі такія эксперыментальныя творы, як празаічная паэма 
“Мёртвыя душы” і лірычны раман “Птушкі і гнёзды” (“раман-паэма”, паводле высновы 
У.Калесніка). Затым і рускі, і асабліва беларускі аўтары падышлі да зусім новых, “не-
стандартных” мастацкіх праектаў, каб дасягнуць у іх поўнай адкрытасці лірычнага са-
мавыяўлення. Менавіта такой была галоўная мэта М.Гогаля ў кнізе “Выбранные места из 
переписки с друзьями” (1847) і Я.Брыля ў яго лірычных нататках (першыя публікацыі – 
1964-1965). Вось як кожны характарызаваў свае першапачатковыя намеры: 

– Выбираю сам из моих последних писем, которые мне удалось получить  назад, 
все, что более относится к вопросам, занимающим ныне общество, отстранивши все, 
что может получить смысл только после моей смерти, с исключением всего, что могло 
иметь значение только для немногих. <…> Сердце мое говорит, что книга моя нужна и 
что она может быть полезна [4, c.184], – пісаў М.Гогаль у Прадмове. І далей, у адказе 
графіні <Віельгорск>ай: “… я отвечаю не только не по секрету, но, как вы видите, в пе-
чатной книге, которую, может быть, прочтет половина грамотной России. Побудило же 
меня к этому то, что, может быть, мое письмо послужит в то же время ответом и про-
чим, которые, подобно вам, смущаются теми же страхами” [4, c. 307]. 
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У “Сваіх старонках” Я.Брыля за 1963 г. чытаем:  
– У мяне многа цікавых запісаў. І вось я часта думаю цяпер пра іх: ці вас адразу 

аддаць чытачу, ці яшчэ ўсё захоўваць, як матэрыял? Прыклад і поспех адных, што 
апублікавалі такое <…>, спакушае мяне. Узрост мой – кажа пачакаць. Прыклад другіх, 
што дачакаліся старасці, права на публікацыю запісаў, пачалі рыхтаваць іх да друку і… 
не закончылі, – палохае [2, с.440]. І праз два гады: “Вартасць маіх мініяцюр вельмі ў 
многім залежыць ад іх незаданасці, шчырасці, сціпласці і прастаты. Я мала думаў пра 
тое, што сам калісьці дам іх на суд чытачу, рашэнне гэтае прыйшло пасля. Я буду 
дапаўняць, дасканаліць гэтую кнігу. І мне трэба баяцца, што можна і напсаваць, за-
пісваючы для гэтай кнігі, з думкай пра яе” [2, с.454] (курсіў аўтара – В.Н.). 

Як бачым, у сваіх новых творах абодва пісьменнікі свядома ўхіляліся ад мадэля-
вання карцін жыцця сродкамі мастацкай выдумкі. Яны паўставалі перад чытацкай 
аўдыторыяй непасрэдна і прапанавалі ёй уласныя прыватныя меркаванні “пра га-
лоўнае” (экзістэнцыяльныя праблемы, пытанні нацыянальна-гістарычнай і маральнай 
самасвядомасці асобы ці літаратурнага жыцця). Відавочнае падабенства было і ў тым, 
што абодва мелі на мэце стварэнне пэўнай ідэйна-мастацкай цэласнасці (кнігі) і дзеля 
гэтага выбіралі з таго, што пісалася для сябе альбо для вузкага кола тое, што ўяўлялася 
для ўсіх карысным і нават “душеполезным” (М.Гогаль), альбо цікавым, значным 
(Я.Брыль), усталёўваючы такім чынам тыповае для лірыкі адзінства асабістага і ўсе-
агульнага. Але ўстойлівая традыцыя “дазваляла” такое звычайна ў пасмяротных 
публікацыях дзённікаў, ліставання, запісных кніжак, як гэта, напрыклад, і адбылося з 
“Думкамі” Б.Паскаля. М.Гогаль (нездарма Л.Талстой, чытаючы “Выбранные места…”, 
назваў яго “нашым Паскалем”), бадай, першым з рускіх пісьменнікаў пайшоў насу-
перак гэтай традыцыі, але, адчуваючы неабходнасць лічыцца з ёю, звязваў сваё рашэн-
не апублікаваць новую кнігу з сітуацыяй чакання смерці ды ўсё ж не пазбег папрокаў 
ад сучаснікаў. Даводзілася чуць такія “заўвагі” і Я.Брылю.  

Прычына заключалася не столькі ў тым, што “службовым” ды “перыферыйным” 
формам нататкі ці пісьма была нададзена поўная самадастатковасць, колькі ў нязвыкла 
цесным асобасным кантакце пісьменнікаў з чытачом, якому прапанавалася роля сураз-
моўцы і нават друга рэальнага аўтара. Пры гэтым М.Гогаль вельмі настойліва наладжваў 
зваротную сувязь з сучаснікамі, верагодна, спадзеючыся яшчэ больш пашырыць ідэйныя 
далягляды сваёй кнігі  і абсяг яе ўплыву на грамадства. Аднак большасць аўдыторыі была 
маральна непадрыхтаваная да такога скарачэння дыстанцыі. Гэта ў значнай ступені абу-
мовіла цяжкасці ўваходу “Выбранных мест…” у рускую літаратуру. Насуперак таму, лёс 
лірычных запісаў Я.Брыля склаўся куды больш шчасліва. Усё ж 120 год развіцця сусветнай 
літаратуры паўплывалі і на традыцыі, і на чытацкую свядомасць. 

Адзначаныя тыпалагічныя паралелі дэманструюць адзіную логіку творчай эва-
люцыі М.Гогаля і Я.Брыля. Абодва пісьменнікі зрабілі важкі ўнёсак у развіццё айчын-
най лірычнай прозы. З сённяшняга пункту погляду асабліва перспектыўнымі бачацца іх 
эксперыменты ў галіне так званай “нявыдуманай літаратуры” і формах інтэрактыўных 
сувязей з сучаснікамі і сучаснасцю.   
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В.Ф. Падстаўленка (Віцебск) 
 

ПАЭТЫКА ПРЫТЧАЎ Я.СІПАКОВА 
 

Зварот Янкі Сіпакова да прытчы быў заканамерны, бо менавіта гэтая жанравая 
форма дазваляла па-філасофску маштабна, без факультатыўнай рэалістычнай дэталіза-
цыі, па-новаму раскрыць галоўную тэму творчасці гэтага аўтара, названую ім самім у 
адным з інтэрв’ю: “Я – пісьменнік адной тэмы. І тэма гэтая – чалавек” [1, 4].  

Большасць прытчаў Сіпакова была прадстаўлена ў кнізе “Тыя, што ідуць” 
(1993). Выключна багатай з’яўляецца антрапалагічны аспект мастацкай тэматыкі 
зборніка. Ён уключае цэлы комплекс канцэптуальных пытанняў: антынамічныя пачаткі 
чалавечага быцця (стваральнасць і разбуральнасць, грахоўнасць і вялебнасць і г.д.), на-
дэпахальныя сітуацыі чалавечага жыцця, гістарычна ўстойлівыя формы існавання 
людзей (канфліктныя і гарманічныя пачаткі рэальнасці, грамадская дзейнасць і прыват-
нае жыццё) і інш. Аўтар па-мастацку асэнсоўвае асобу ў сістэме сацыяльна-духоўных 
складнікаў быцця, яго разнастайных феноменаў: прыгажосць, справядлівасць, вера, 
адзінота, смерць, любоў і г. д.   

Кожная прытча адлюстроўвае дуалістычнасць пісьменніцкага светапогляду. Так, 
збавенне і пакаранне, таленавітасць і бяздарнасць, радасць і гора знаходзяцца ў ідэй-
ным (вонкава абсурдным) адзінстве. На парадоксах трымаюцца паводзіны персанажаў 
у апавяданнях, парадоксы раскрываюць таямнічую складанасць іх жыцця. У творах 
Я.Сіпакоў шмат разважае пра дыялектычныя законы быцця і неспасцігальнасць ча-
лавечай істоты. Больш таго, гэтае спасціжэнне, паводле аўтара, мае перманентны, 
няспынны характар:  “Усе ведаюць, што вакол нас – бязмежжа, але ніхто не ведае, што 
ў нас саміх - яшчэ большае бязмежжа” [ 2, 75].  

Пераважна цэнтральныя персанажы са зборніка “Тыя, што ідуць” супярэчлівыя ў 
сваіх учынках і думках, бо яны – носьбіты антаганістычных пачаткаў, апалагеты Дабра 
і Зла адначасова. 

Я.Сіпакоў сцвярджае, што ўсё – у самім чалавеку. І толькі ён адзін - творца 
ўласнага шляху. Дакладней, кожны чалавек сам ёсць шлях, шлях да супольнага шчасця, 
духоўнага і светапогляднага ўдасканалення ці да ўсеагульнай згубы, планетарнай дэст-
руктыўнасці. Беларускі аўтар вельмі глыбока зразумеў і адлюстраваў маральны стан 
грамадства, яго надзеі, трывогі, прадчуванні. Відавочна, што задума кнігі падпарадка-
вана ідэі, некалі выказанай самім творцам: “асноўная, глабальная, пастаянная задача 
пісьменніка – будзіць чалавека ў чалавеку” [3, 343]. У выніку, кніга Я.Сіпакова дапо-
ўніла магістральную для сусветнага мастацтва і літаратуры звыштэму – асоба ў яе раз-
настайных формах выяўлення. 

Мастацкая тэматыка філасофскіх твораў Я.Сіпакова адлюстравала наступныя 
з’явы: анталагічныя і антрапалагічныя універсаліі, лакальныя культурна-гістарычныя 
працэсы, феномены індывідуальнага жыцця ў іх самакаштоўнасці, аксіялагічныя пы-
танні. На падставе гэтага зноў вынікае, што акумулюючым сэнсавым ядром у прытчах 
стала асоба чалавека з яе маральна-этычнымі арыентацыямі.  

Мастацкімі канцэптамі ў зборніку выступаюць чалавецтва, народ і асоба. Таму 
натуральным падаецца той факт, што празаік акцэнтуе ўвагу на агульназначных для со-
цыуму пытаннях, але з праекцыяй на культурна-гістарычны план. Паказальным 
з’яўляецца завяршэнне кнігі творам, дзе асэнсоўваецца пытанне вечнага шляху бела-
русаў у гісторыі, шляху да самасцвярджэння і самараскрыцця (“Тыя, што ідуць”). 

Разам  з тым  у  даследуемага  аўтара  спосаб  пазнання  рэчаіснасці  універсаль-
ны,  усеахопны. Кожны мастацкі твор пісьменніка непасрэдна ці апасродкавана 
адлюстроўвае размаітыя карціны свету (упарадкаванага або дысгарманічнага), пэўныя 
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аспекты быцця, сацыякультурныя або прыродныя феномены. У сувязі з гэтым трэба 
адзначыць наступныя праблемна-тэматычныя групы прытчаў: духоўнасць і рэлігія 
(“Выгнанне дэманаў”, “Гумно”), нацыянальнае пытанне (“Яма”, “Тыя, што ідуць”), ма-
ральна-этычны выбар асобы (“Адзін з нас”, “Абсурд”, “Заложнік”), роля эстэтычнага 
для чалавека (“Партрэт сонца і мора”) і інш. Пры гэтым важна падкрэсліць, што ў ад-
ных творах тэматыка раскрываецца адкрыта, у іншых яна выяўляецца  імпліцытна, 
падтэкстава.  

У творах “Дарога”, “Слабыя і моцныя”, “Наперад, наперад”, “Пластылінавыя 
людзі” заўважаецца трагізм аўтарскіх разваг і моцны сатырычны падтэкст, асабліва ў 
эпізодах, дзе пісьменнік аналізуе праблемы стварэння вакууму ў міжасабовых ад-
носінах, усталявання сістэмы механічнага жыцця, дзе ўсё запраграмавана і адны 
ажыццяўляюць абсалютнае кіраванне іншымі. Між тым, пісьменнік не песімістычна 
вырашае вышэй названыя праблемы, а падставай для аптымізму з’яўляюцца справы 
персанажаў-антаганістаў (“Рухомага”, “Смельчака”, “Цікаўнага”), якія супрацьстаяць 
сістэме і  за кошт асабістага жыцця, разрываюць кола падпарадкаванасці і зададзенасці. 

У стылявых адносінах творы Янкі Сіпакова –  сінтэз разнастайных (у большасці 
сваёй антаганістычных) элементаў. Лірызм і эпічнасць, метафарычнасць і рэалізм, 
міфалагемы і біблейскія матывы, гутарковасць і спавядальнасць знітаваны нават у 
межах аднаго твора. Стыль Я. Сіпакова  зменлівы, лабільны.  

Стылявы алгарытм у прытчах Я.Сіпакова складаецца з наступных кампанентаў:  
- шматаспектнасць праблематыкі, 
-  сюжэтны дынамізм, 
- ужыванне зваротнай формы гутаркі з чытачом, аўтарскіх філасофскіх разваг і 

рытарычных пытанняў, 
- фантастычная топіка часткова фальклорнага (міфалагічнага) паходжання,  
- шырокае выкарыстанне сродкаў мастацкай умоўнасці (вобразнай сімволікі, 

сітуацый містыфікацыі і г.д.), 
- сінтэз рэальнага і абсурднага, дробязнага і глабальнага ў мастацкай тканіне 

твораў, 
- шматпрыкладная сюжэтна-кампазіцыйная незавершанасць, 
- мантаж часавых і храналагічных межаў. 
Вырашэнне анталагічных праблем у інтэлектуальнай прозе, безумоўна, 

дэтэрмінуе аўтарскі зварот да жанравай мадыфікацыі прытчы, якая сваёй формай і 
паэтыкай дапамагае рэалізаваць адпаведныя мастацкія задачы: асэнсаваць маральна-
этычныя і філасофкія праблемы шляхам выкарыстання сродкаў мастацкай умоўнасці. 
Нельга не заўважыць, што творы з кнігі “Тыя, што ідуць” з’яўляюцца прыкладамі жан-
рава-стылявой дыфузіі. У асобных публікацыях пісьменнік дадаваў слова “метафары”: 
“Прытчы і метафары”. Гэта справядліва, бо не ўсе прытчы Сіпакова адпавядаюць пры-
павесційным канонам. Некаторыя творы са зборніка можна  ахарактарызаваць як ма-
ральна-філасофскія навелы з выкарыстанне сродкаў мастацкай умоўнасці.  

Між тым, вызначальныя элементы прытчы (сюжэтны лаканізм, алегарычнасць і 
сімвалізм вобразаў і сітуацый, завостранасць і канцэптуалізм пісьменніцкай думкі і 
інш.), бясспрэчна, уласцівы  творам са зборніка “Тыя, што ідуць”. Выразная прыпа-
весційнасць асабліва заўважаецца ў апавяданнях, насычаных аўтарскімі развагамі, 
кшталту: “Калі ёсць пакуты, трэба, каб было і выйсце з іх. Калі ёсць тупік, трэба, каб і 
сцежка ад яго нарадзілася.” [2, 14] “У простым і зразумелым часам месціцца ўсё скла-
данае і невымоўнае” [2, 40].  

У большасці твораў адсутнічаюць такія пісьменніцкія абагульненні, няма такса-
ма і дыдактызму. Таму ў адносінах да асобных прыкладаў Я.Сіпакова справядлівым 
будзе выкарыстанне жанравага тэрміна “парабала”. Парабалічнымі можна назваць 
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апавяданні “Гармонік”, “Тыя, што ідуць”, “Пажар”, у якіх мастацкія абстракцыі, алего-
рыі, сімвалы знітаваны з рэальным светам. У апошнім прыкладзе ўмоўна-міфалагічны 
свет галоўнага фальклорнага вобраза хатнічка спалучаны з фактамі жорсткай, прагма-
тычнай рэальнасці. Іншыя адзнакі парабалічнай літаратуры (філасафічнасць, актуаль-
насць маральных праблем, прыярытэт рацыянальнага, эксперыментальнасць 
абставінаў, адсутнасць выразнага дыдактызму, фантастычнасць абставін) таксама ха-
рактарызуюць названыя творы.  

У празаічным стылі Я.Сіпакова метафарыстычнасць і рэалістычнасць (як дзве 
плыні мастацкага асэнсавання рэчаіснасці) арганічна ўзаемадзейнічаюць, нават у межах 
аднаго мастацкага твора. Фантастычнасць абставінаў не перашкаджае адлюстраваць 
глыбінны сэнс асабістых і грамадскіх канфліктаў. Спалучэнне ўмоўна-фантастычнага і 
фальклорна-міфалагічнага, біблейскіх рэмінісцэнцый і дэталяў сучаснасці дазваляе га-
варыць пра такую жанрава-стылёвую адметнасць кнігі Я.Сіпакова, як сінкрэтычная 
прырода ўмоўнасці. Своеасаблівасць дыскурсу пісьменніка ўзнікае як вынік узаемадзе-
яння палярных мастацкіх элементаў,  рэалістычных і ўмоўна-фантастычных сістэм.  
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А.М. Петрушкевіч (Гродна) 
 

ВОБРАЗНЫ СВЕТ ПАЭЗІІ ЖЭНІ МАРТЫНЮК 
 
Сярод набытку вядомых творцаў, сяброў літаратурнага аб’яднання “Белавежа” 

беларускіх пісьменнікаў Польшчы, такіх, як Ян Чыквін, Сакрат Яновіч, Алесь Барскі, 
Віктар Швед, Надзея Артымовіч і інш., паэзія Жэні Мартынюк займае сціплае, але 
вельмі адметнае месца. Аўтарка двух паэтычных кнігаў “На парозе” (1999 г.) і “Белы 
гарлачык” (2004 г.), што выдадзены ў Бібліятэцы беларускага літаратурнага аб’яднання 
“Белавежа”, адразу вылучылася сваім асаблівым успрыняццем свету. Талент гэты нату-
ральны, стыхійна-прыродны, народжаны імкненнем выказаць сябе ў паэтычным слове. 
Паэтка не мае непасрэднага дачынення да прафесійнай літаратурнай працы. Яна тво-
рыць свой па-жаночы вытанчаны, эмацыйна насычаны свет, дзе валадараць светлыя па-
чуцці дабрыні і пяшчоты, дзе сцішана ўспрымаюцца боль, ростані і страты. Гэты свет 
незвычайны, напоўнены каштоўнасцямі іншага плану, чым тыя, што запаўняюць  
штодзённую мітусню. Ён насамрэч нагадвае казку, як тое было заяўлена на самым 
пачатаку творчага шляху ў адным са своеасаблівых вершаў-маніфестаў “Казачны свет”:  

Мой казачны свет 
краіна мроі 
я каралева 
я чарадзейка 
у маім уладанні 
зла ні кропелькі 
дабратою 
можна захліснуцца [1, с. 5]. 

Нельга не згадзіцца з літаратуразнаўцай Галінай Тварановіч, якая слушна выз-
начыла асноўныя мастацка-паэтычныя, вобразна-зместавыя прыярытэты бельскай 
паэткі, рэцэнзуючы яе першы зборнік “На парозе”: яна “не спаборнічае, не гуляе ў хо-
ванкі з наканаваннем, а сумленна, даверліва кладзе сцежку свайго жаночага лёсу скрозь 
радасць, боль, горыч. Радкі Жэні Мартынюк арганізуюцца ў паэтычную матэрыю свет-
лай усёпрабачальнасцю, верай у трыумф дабрыні” [2, с. 217]. 
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Вершы гэтай паэткі часцей уяўляюць сабой лірычныя замалёўкі-мініяцюры, сэн-
сава і кампазіцыйна падзеленыя на дзве часткі, калі напачатку паўстаюць зрокавыя во-
бразы-малюнкі, што толькі далікатна пазначаюць абсягі лірычнага дзеяння і ўводзяць у 
кантэкст лірычнага перажывання, а пасля на аснове іх паўстае, вырастае сам вобраз-
пачуццё, выказаны эмацыйна, часцей як просьба, заклінанне пра самае неабходнае, без 
чаго жыццё не можа надалей існаваць: 

  На тваю шчаку 
  ўпала сняжынка 
  і скацілася па маёй 
  слязою. 
 
  Дай прагным вуснам  
  хоць кропельку  

вады крынічнай [3, с. 12]. 
Не апошняе месца ў паэзіі Жэні Мартынюк займаюць фларыстычныя вобразы, 

цэнтральны між якіх белы гарлачык – сімвал чысціні. Недарэмна ж другая кніга паэткі 
названа гэтай кветкай. А яшчэ яна выступае сімвалам недасяжнасці, немагчымасці 
дайсці да намаляванай, а па сутнасці створанай ва ўяўленні гармоніі: 

 На маім малюнку    
нябесны блакіт 
і хмары поўныя мараў. 
Ды мне да цябе 
ніяк не дайсці  
хоць слоў трэба нам мала [3, с. 20]. 

Сыход у іншую існасць, як адзіную мажлівасць застацца надалей, у іншыя час і 
прастору малюецца традыцыйна, праз вобраз адцвітання – страту ранейшай сутнасці і 
набыццё новай: 

Выцвіцеш маем, 
мой белы гарлачык, 
і разам увойдзем 
у новы наш дзень [3, с. 20]. 

Цалкам безнадзейна гучыць матыў развітання з каханнем, з каханым у вершы 
Жэні Мартынюк “Ростані”, уся прастора якога напоўненая вобразамі, што пад-
свечваюць незваротнасць, трагізм страты. І вобразы гэтыя не проста зрокавыя, а насы-
чаныя пачуццём, эмацыйным, болева-роспачным зрухам: выплаканыя вейкі, развіталь-
ныя ружы. Лірычнае дзеянне эмацыянальна-вытанчанае, яно падкрэслівае наканаванасць 
завершанасці, незваротнасць, трагізм страты. Верш кампазіцыйна выбудаваны такім чы-
нам, што галоўныя, знакавыя словы, што ўтвараюць аднапланавы сэнсава-вобразны рад 
(ростані, сумота, сэрца), вылучаныя ў асобныя радкі, як бы прыцягваюць да сябе астатнія 
і накіроўваюць рух пачуцця згодна са сваёй асноўнай сутнасцю. Адначасна яны стано-
вяцца для жывых, рухомых пачуццяў мяжой, на якой усё раптоўна абрываецца: 

Ростані 
на маіх дарогах да цябе, 
сумота 
на выплаканых вейках. 
Сэрца тваё  
завешана, як вакно. 
На супольным парозе 
развітальныя ружы [3, с. 18]. 



204 

Іншае, драматычна напружанае, дзеянне ў сюжэце лірычнага верша-абразка “На 
парозе”. У рамках дзвюх першых кароткіх трохрадковых строфаў паэтка сутыкае неру-
хомае, застылае, стан знешняга спакою і адчайны ўнутраны рух, напружаны, аднак 
вонкава ніяк не выражаны, не выказаны, бо “стаім”, “маўчым”, бо ні руху, ні гуку, усё 
схавана ў зрухах душэўных, у насычаным глыбокім, неспатольным болем сэрцы, што 
падсвечваецца суб’ектыўна-ацэначным эпітэтам. Цікавы вобраз – думкі, загорнутыя ў 
белую паперу. Каб не праступіў ні адзін знак душэўнай драмы, каб схаваць яе надзейна, 
далей, каб не можна было хоць гэтак, праз паперу, выказаць тое, што на душы. Але ж 
прызначэнне паперы адносна думак быць не абгорткай, а правадніком: 

Стаім побач  
і думкі згортваем 
у белую паперу. 
 
Маўчым. 
І сэрцы крычаць 
балючым рытмам [3, с. 18]. 

Часта асноўную зместавую прастору вершаў напаўняюць вобразы- водгукі 
рэальнага, тым самым адводзячы чытача ў незвычайны, пазамежны свет. Гэта рэха, 
цень, як у вершы “Адклікніся…”, у якім таксама гучыць матыў страты – адзін з ас-
ноўных у паэзіі Жэні Мартынюк. З гэтай стратай не мірыцца сэрца, таму і шукае 
магчымасці вярнуць былое. Вярнуць праз аднаўленне той лучнасці, што выклікалася 
даверам, што надзейна звязвала дваіх. Паэтка выкарыстоўвае прыём адлюстравання 
ўнутранага стану асобы праз канкрэтныя прадметы, якія ў паэтычным кантэксце стано-
вяцца яркімі мастацкімі дэталямі. Гэта ўдзячны прыём: дзякуючы прадметнаму вобра-
зу, у дадзеным выпадку кладкі, выказванне пазбаўляецца непасрэднага напластавання 
эмоцый. Тонкія зрухі чалавечай душы выказваюцца далікатна, на паказ не вы-
стаўляюцца глыбока інтымныя пласты, “смакаванне” асабістых пачуццяў, што ляжыць 
у аснове адной з заган нашай жаночай паэзіі – “нястрыманага суб’ектывізму” (Тамара 
Чабан):  

Адклікніся 
даверам у словах. 
Яны кладкай праляглі 
да майго сэрца [3, с. 17]. 

 Але ўсё гэта адбіваецца толькі ў водгуку-рэху, бясплотным цені ды ў беспатоль-
ным жаданні адшукаць страчанае назаўжды: 

Лясным рэхам,  
з якім я бегала 
навыперадкі. 
Ценем, 
якога дагэтуль 
непаўторна шукаю  [3, с. 17]. 

 Адна з асаблівасцяў лірыкі бельскай паэткі, што даволі пашырана ў жаночай 
лірыцы, – вымярэнне часу праз прыродныя з’явы, калі, да прыкладу, падзеі і згадкі пра 
іх вызначаюцца парою красавання і адцвітання кветак: “На кусочкі разбітыя ўспаміны 
– / яшчэ нядаўна цвілі язміны” [3, с. 40]. Гэты ж верш можа быць прыкладам той 
надзвычайнай роздумнасці, засяроджанасці на пэўных эмацыйных станах, што выяўля-
ецца праз сцішанасць, запаволенасць рытмічнага малюнка. І нават зместава дынамічная 
карціна не  змяншае гэтага адчування ўнутранай стрыманасці: 

Час канём ляціць белагрывым, 
ляціць ключ гусей крыклівых [3, с. 40].  
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 Часам у балючую, але адначасна прасветленую лірычную споведзь паэткі ўры-
ваецца адчуванне ненадзейнасці, няўстойлівасці свету. Ягоныя парадоксы выклікаюць 
экзістэнцыянальныя настроі, дзе пануюць холад адзіноты, адчужанасць, неўладкава-
насць, калі ўсё вакол бессэнсоўна перакрыжоўваецца, калі цалкам супрацьлеглыя, роз-
наякасныя сутнасці падмяняюць адна адну: 

Гуляю ў хованкі  
сама з сабою. 
Дзе праўда, дзе мана? 
Перакуліўся свет 
уверх нагамі. 
Абяцанак спакуслівых 
адной не ўзняць…[3, с. 48] 

Відавочна, такія радкі і сапраўды народжаныя “тужлівым – смуткам расчараван-
ня, здрады, вечнай ростані” [2, с. 217]. 

Абрыў, умаўчанне – гэтыя прыёмы паэтычнага сінтаксісу паэтка выкарыстоўвае 
надзвычай часта, бо яны павялічваюць творчую прастору суаўтара-чытача. Творца, аб-
рываючы сваю думку, пашырае магчымасці сутворчасці і, апроч таго, пазначае моман-
ты найбольшага эмацыйнага напружання. Пачуццё выяўляецца на мяжы слова і 
маўчання. Дзеля разумення ў такім выпадку дастаткова кантэксту і інтуіцыі чытача. 
Наогул, у такіх выпадках “маўчанне набывае статус вышэйшай формы камунікацыі ў 
іерархіі сродкаў зносін: маўчанне больш красамоўна, чым словы, бо яно дае магчы-
масць адказу на кожнае з пытанняў” [4, с. 217]. 

Вершы Жэні Мартынюк нараджаюцца гэтак жа натуральна, як дыханне, яе 
паэтычныя радкі і сапраўды дапамагаюць жыць у суладдзі і дабрыні. 
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А.У. Русецкі, Ю.А. Русецкі (Віцебск) 
 

ШЧАСЦЕ Ў НАВУЦЫ І ЖЫЦЦІ, КАЛІ МЭТА ДАСЯГАЕЦЦА 
 

Для такой назвы, на наш погляд, ёсць пэўныя высновы. Наша зямлячка Марга-
рыта Барысаўна Яфімава нарадзілася ў Оршы (25.12.1927 г.) у настаўніцкай сям’і і ўжо 
з дзяцінства адчувала паўсядзённы клопат бацькоў аб дзецях, моладзі, тых шляхах, якія 
яны выбіраюць. І пайшла Маргарыта бацькоўскімі шляхамі – скончыла філалагічны 
факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя У.І. Леніна, а потым усё жыццё 
прысвяціла моладзі, працуючы выкладчыкам беларускай літаратуры ў розных ВНУ 
рэспублікі. Адначасова актыўна вывучала гісторыю беларускай літаратуры, пытанні 
спецыфікі дзіцячай літаратуры, пісьменніцкага майстэрства, праблемы эстэтычнага вы-
хавання, методыкі выкладання літаратуры і правядзення літаратурных вечароў па тво-
рах беларускіх пісьменнікаў. 

Вызначальнай кропкай жыццёвага адліку для М. Яфімавай стаў 1960 год, калі з 
друку выйшла яе першая буйная праца “Янка Маўр. Жыццё і творчасць”. У беларускім 
літаратуразнаўстве так дэталёва творчасць заснавальніка айчыннай дзіцячай літаратуры 
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даследавалася ўпершыню. І вывады і тлумачэнні, якія зрабіла М. Яфімава, як нам зда-
ецца, ніхто не аспрэчваў. Што ж у іх было цікавага? 

Па-першае, тое што Я. Маўр заўсёды імкнуўся трымаць сувязь з чытачом, пры-
мушаючы яго разважаць, актыўна адносіцца да падзей, аб якіх пішацца; па-другое, 
творчасць Я. Маўра другой паловы 1920-х – першай паловы 1930-х гг. не проста 
знаходзілася ў рэчышчы афіцыяльных патрабаванняў аб удасканаленні інтэрнацыяна-
льнага выхавання ў дзіцячым і юнацкім узросце, але і  ўмацоўвала яго пазіцыі зваротам 
да класікаў прыгодніцкага жанру (Ф. Купера, Ж. Верна, Дж. Лондана). Уражлівыя кар-
ціны жабрацкага існавання дзяцей у каланіяльных і залежных краінах рабілі творы Я. 
Маўра (“Амок”, “У краіне райскай птушкі”, “Слёзы Тубі”, “Лаццароні”, “Звяры на ка-
раблі”) і прыцягваючымі ўвагу, і запамінальнымі; па-трэцяе, пісьменнік ніколі не 
навязваў чытачам сваіх думак і вывадаў – развіццём сюжэта, майстэрскім стварэннем 
вобразаў ён дапамагаў ім самім арыентавацца ў апісваемых падзеях;  
па-чацвёртае, Я. Маўр не толькі пашыраў тэматыку беларускай дзіцячай літаратуры, 
але фактычна даў пачатак развіццю навукова-папулярнага і прыгодніцкага жанраў, ужо 
на пачатковым этапе абагаціўшы яго такімі элементамі жанру, як тайна, загадкавасць, 
інтрыга, нечаканы абрыў дзеяння і г.д.; па-пятае, Я. Маўр умела выкарыстоўваў такую 
неад’емную якасць літаратуры і мастацтва, як дыдактызм, але дыдактызм асаблівы, які 
выцякаў не з раней закладзеных рэцэптаў і павучэнняў, але з самога зместу кнігі; па-
шостае, уменне пісьменніка ярка, у выразных малюнках, праўдзіва і пераканаўча рас-
крыць мастацкімі сродкамі прыроднае хараство і сацыяльныя супярэчанні не толькі да-
лёкіх краін і кантынентаў (Інданезія, Італія, Кітай, Новая Гвінея, Цэйлон, Вогненная 
Зямля), але і сучаснае яму жыццё, раслінны і жывёльны свет роднай Беларусі (аповесці 
“Палескія рабінзоны”, “ТВТ”); калі весці размову аб перадапошнім тэзісе М. Яфімавай – 
па-сёмае, то, перш за ўсё, патрэбна ўспомніць В. Бялінскага, які ў сваіх педагагічных 
працах адзначаў: “Патрэбна нарадзіцца, а не рабіцца дзіцячым пісьменнікам. Тут 
патрэбен не толькі талент, але і свайго роду геній. Так, шмат, шмат неабходна ўмоў для 
таго, каб стаць дзіцячым пісьменнікам: тут неабходна душа шырокая, тая, якая любіць, 
мяккая, спакойная, па-дзіцячаму няхітрая” [1]. Менавіта такімі якасцямі (шчырая лю-
боў да дзяцей, цеплыня, сардэчнасць, пранікненне ва ўспрымальны свет душы дзіцяці, 
жывая паэтычная фантазія і г.д.) насычаны творы Я. Маўра як даваеннага, так і пасля-
ваеннага перыяду яго дзіцячай прозы; нарэшце, па-восьмае, паспяховы зварот дзіцяча-
га пісьменніка да іншых, далёка не дзіцячых жанраў, якія дапамагалі юнаму чытачу 
ўспрымаць свет у яго шматлікіх абліччах і праяўленнях. 

Вывучэнне М. Яфімавай творчасці Я. Маўра, яе вывад аб тым, што з яго про-
звішчам непарыўна звязана станаўленне і развіццё ўсёй беларускай савецкай дзіцячай 
літаратуры, на наш погляд, сталі тым фундаментам, той магутнай асновай, на якой буд-
зе будавацца мэта яго жыцця – стварэнне кнігі, прысвечанай комплекснаму вывучэнню 
развіцця беларускай савецкай дзіцячай літаратуры. Мэта рэалізавалася ў сярэдзіне 
1960-х гг., калі з друку выйшла шматгадовая даследніцкая праца М. Яфімавай “Бела-
руская дзіцячая літаратура” (у 1966 г. будзе выдадзены вучэбны дапаможнік для студэ-
нтаў “Беларуская дзіцячая літаратура”. Тут М. Яфімава выступае не толькі ў якасці са-
аўтара, але і як рэдактар выдання). 

А  цяпер  аб  галоўным:  “Беларуская  дзіцячая  літаратура”  М.  Яфімавай – літа-
ратуразнаўчая работа, упершыню выкананая ў Беларусі (толькі праз некалькі год 
з’явіцца аналагічная кніга Э. Гурэвіч). З пазіцый сённяшняга дня, у ёй можна знайсці 
недахопы, нават “ідэалагічную зашоранасць”, як можна пачуць у нашы дні. Але мы 
будзем зыходзіць з пазіцый таго часу, у які кніга з’явілася ў друку і ў які яна была 
надзвычай неабходнай для настаўнікаў агульнаадукацыйных школ і студэнтаў ВНУ 
(асабліва для філалагічных і педагагічных факультэтаў). Па сутнасці, да з’яўлення ў 
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друку кнігі М. Яфімавай спецыфіка дзіцячай літаратуры (памятаеце, як у В. Бялінскага: 
“Дзіцячыя кнігі пішуцца для выхавання, а выхаванне вялікая справа, ім вызначаецца 
лёс чалавека”) ні ў вучэбнай, ні ў выкладчыцкай дзейнасці не падкрэсліваліся, а 
дзіцячая літаратура вывучалася ў адзіным літаратуразнаўчым патоку. Уласнай працай  
М. Яфімава правяла раздзяленне паміж агульнай літаратурай і літаратурай для дзяцей і 
юнацтва. Лейтматывам даследавання, так сцвярджае М. Яфімава, з’яўляецца вывад: 
спецыфіка літаратуры для дзяцей выяўляецца, перш за ўсё, ва ўліку дзіцячага ўспры-
мання. Аналізуючы творы для дзяцей і юнацтва, даследчыца сцвярджае (на наш погляд, 
зусім аб’ектыўна і пераканаўча), што толькі той літаратурны вобраз дасягне дзіцячай 
свядомасці, які ў прывабна-мастацкай форме перадае малюнак падзей, з’яў ці нават 
учынкаў людзей. 

М. Яфімава праводзіць чытача праз усе вытокі і этапы развіцця беларускай 
дзіцячай літаратуры, якая значна адставала ў сваім развіцці ад братніх славянскіх літа-
ратур – рускай і ўкраінскай. І знаходзіць для кожнага з этапаў у паслякастрычніцкім 
развіцці беларускай літаратуры свае адметныя моманты. Да прыкладу: 

– да пачатку ХХ стагоддзя ў беларускай літаратуры быў назапашаны багаты ду-
хоўны матэрыял для развіцця дзіцячай літаратуры ў Беларусі, які змог рэалізавацца 
толькі пасля Кастрычніка; 

– 20-я гг. – гэта пошук развіцця літаратуры для дзяцей праз друкаванне ў 
перыядычных выданнях (“Зорка”, “Беларускі піянер”, “Іскра Ільіча”), пры гэтым у 
дзіцячых выданнях актыўна ўдзельнічалі Зм. Бядуля, Я. Купала, Я. Колас, М. Чарот,  
А. Якімовіч, М. Зарэцкі, У. Дубоўка і інш.; 

– у пасляваенныя гады ідзе актыўны пошук на разуменне змястоўнага боку 
дзіцячай літаратуры (тэма Вялікай Айчыннай вайны, тэма школы, вучобы, развіцця 
піянерскага руху, тэма дзіцячай працоўнай дзейнасці, тэма гістарычнага мінулага 
нашай Радзімы). Можна спаслацца на саму М. Яфімаву, якая сцвярджае, што 
“…беларуская дзіцячая літаратура пасляваеннага часу вызначаецца ўзбагачэннем тэма-
тыкі, жанравай разнастайнасці твораў, увагай да праблем працоўнага выхавання, да 
праблемы фарміравання чалавека-калектывіста, да тэмы мінулай вайны. 
…пасляваенная беларуская літаратура для дзяцей з’явілася той трывалай асновай, якая 
забяспечыла яе далейшы рост, ідэйнае ўдасканаленне” [2]; 

– 50–60-я гг. вызначаюцца тым, што беларускія пісьменнікі “па-мастацку дасле-
дуюць найбольш важныя падзеі ў гісторыі беларускага народа, імкнуцца дапамагчы 
дзецям зразумець гістарычную абумоўленасць і гуманістычны пафас Вялікай Каст-
рычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі, паказаць, што з ёй звязаны ўсе дасягненні 
нашай краіны” [3]. 

Аб тым, что даследаванне М. Яфімавай “Беларуская дзіцячая літаратура” было 
не толькі актуальным, але і грамадска неабходным сведчыць і такі факт, што менавіта 
на яго выснове ў 1966 г. распрацоўваецца і зацвярджаецца Міністэрствам вышэйшай і 
сярэдняй спецыяльнай адукацыі (менавіта так называлася міністэрства ў другой палове 
1960-х гг. – А.Р., Ю.Р.) вучэбны дапаможнік (заўважым – першы ў вучэбна-
педагагічнай літаратуры Беларусі. – А.Р., Ю.Р.)  для факультэтаў пачатковых класаў 
педагагічных інстытутаў. Дапаможнік аказаўся настолькі патрэбным, што праз 15 гадоў 
ён адрасуецца студэнтам ужо філалагічных факультэтаў і выдаецца другім, дапрацава-
ным выданнем. 

Потым будуць цікавыя метадычныя распрацоўкі і рэкамендацыі (на наш погляд, 
яны не згубілі актуальнасці і па сённяшні дзень. – А.Р., Ю.Р.), скіраваныя на дэталёвае 
азнаямленне школьнікаў з творчасцю карыфеяў беларускай літаратуры [4]. 

Талент М. Яфімавай у адстойванні чысціні беларускай літаратуры, гісторыі яе 
развіцця, прапагандзе яе класічных асноў, творчасці беларускіх аўтараў праявіўся і ў, 
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здавалася б, не зусім творчай працы – кнізе “Народу свайму служачы”. Хоць яна 
з’яўлялася толькі складальнікам, але якая была выканана праца: умясціліся пад адным 
радком 48 аўтараў, якія мелі адносіны да жыцця і творчасці Ф. Скарыны. З яе вывадам 
нельга не пагадзіцца, таму што творы, па яе разуменні, павінны “крануць сэрца чы-
тачоў, абудзіць цікавасць да роднай гісторыі, спадчыны, да нашай велічнай і спеўнай 
мовы, каб мы “забыць не маглі свайго радаводу”. 

А яшчэ былі шматлікія рэцэнзіі, крытычныя артыкулы, пазаўрочныя мерапры-
емствы і са студэнтамі, і са школьнікамі і іх настаўнікамі, актыўная дзейнасць па пера-
дачы багацця беларускай мовы і літаратуры не толькі да моладзі, але і да самых шы-
рокіх слаёў беларускай грамадскасці. І ўсё гэта канцэнтравалася на галоўнай мэце: што 
яшчэ трэба зрабіць, каб дзеткі беларусаў ведалі сваю мову і літаратуру, адчувалі сябе, 
як паўнапраўныя беларусы. 
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В.І. Русілка (Віцебск) 
 

МАСТАЦКАЕ АСЭНСАВАННЕ ГІСТАРЫЧНАГА ЛЁСУ БЕЛАРУСА  
Ў РАМАНАХ У. ГНІЛАМЁДАВА 

 
З’яўленне гістарычнай тэтралогіі У. Гніламёдава “Уліс з Прускі” (2006), “Расія” 

(2007), “Вяртанне” (2007), “Валошкі на мяжы” (“Полымя”, 2009, № 8-9) стала годным 
адказам на заканамернае пытанне пра наяўнасць у сучаснай беларускай літаратуры тво-
раў, якія можна было б паставіць у адзін шэраг з неаспрэчнай класікай – раманамі 
Я.Коласа, К.Чорнага, І.Мележа. Гэтую думку можна падмацаваць спасылкамі на незвы-
чайна актыўнае для сённяшняга літаратуразнаўства асэнсаванне і аднадушна высокую 
ацэнку твораў пісьменніка ў перыядычным друку (даследаванні В.Локун, 
Я.Гарадніцкага, М.Мішчанчука, З.Драздовай, інтэрв’ю з пісьменікам М. Мікуліча, 
В.Паклонскай, У.Давыдава, ацэнка твораў у артыкулах В.Жураўлёва і А.Раманчука і 
інш.). Для У.Гніламёдава-акадэміка, доктара філалагічных навук, аўтара паўтара дзе-
сятка манаграфій і звыш трох з паловай соцень артыкулаў, зварот да мастацкай твор-
часці і да вялікіх эпічных форм быў усвядомленай неабходнасцю. Справа ў маштаб-
насці задачы, якую паставіў перад сабой аўтар: стварыць у раманах гісторыю беларус-
кага народа праз гісторыю сваёй сям’і, паказаць, як гаворыць сам  
У. Гніламёдаў, “чалавека ХХ стагоддзя, ці, дакладней, чалавека ў плыні часу мінулага 
стагоддзя” [1, с. 4] Справа і ў тым, што вырашэнне гэтай звышскладанай задачы атры-
малася сапраўды высокамастацкім, таленавітым і цікавым для чытача.  

Пагодзімся з вывадам В.Жураўлёва аб тым, што нават у эпоху глабальнага 
наступлення Інтэрнэту роля вялікіх эпічных твораў не губляецца. Прызнаючы  папу-
лярнасць малых празаічных форм, адзначым, што“сечкі-зацемкі” – гэта ўсё ж для 
філалагічна падрыхтаванага чытача, выхаванага на брылёўскім лірызме. Для звычайна-
га чытача больш запатрабаваным застаецца класічны добры эпас з цікавай і новай 
тэмай, падрабязна выпісаным сюжэтам, героямі, подыхам часу і дакладнасцю побыта-
вых, пейзажных, партрэтных малюнкаў, з пазнавальным зместам. Менавіта такімі 
асаблівасцямі вызначаецца гістарычная хроніка У.Гніламёдава. 
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Раман “Уліс з Прускі” пачынаецца з назвы – удалай, інтрыгуючай, густа заме-
шанай на класічнай антычнай традыцыі і беларускім каларыце. Канцэптуальнай, бо ад-
разу заяўлены ўласцівы ўсім творам Гніламёдава – празаіка прыём цытацыі (Уліс – 
Адысей, а чацвёртая і пятая частка рамана якраз і расказваюць пра поўнае прыгод 
сямігадовае падарожжа беларуса Лявона Кужаля, прататыпам якога стаў дзед пісьмен-
ніка Лявонцій Міхайлавіч Сцепанюк, ў Амерыку). Аднак гаварыць, што змест твора 
вызначаецца менавіта гэтымі часткамі, было б не зусім правільна, хоць яны, безумоўна, 
самыя займальныя, лёгкія для ўспрымання і напісаны на абсалютна новым для нашай 
літаратуры фактычным матэрыяле. Большая ж частка рамана, тры яго першыя раздзе-
лы, прысвечаны няспешнаму, спрадвечнаму ў сваёй  усталяванасці і традыцыях жыццю 
палескай вёскі Пруска напачатку ХХ стагоддзя.  

Першая, палеская частка рамана выклікае паралель з Коласам і па часе, які 
апісваецца, і па этнаграфічнай дакладнасці і эпічнай немітуслівасці думкі. Аднак най-
больш яўная сувязь гэтай часткі твора – з мележаўскімі “Людзьмі на балоце”. Акрамя 
відавочных паралеляў у вобразнай і сюжэтнай сістэме твораў, багацця этнакультурных 
звестак, гэтыя творы аб’ядноўвае галоўнае – погляд на гісторыю з пункту гледжання 
беларуса-селяніна, асэнсаванне зямлі і працы на ёй як асновы чалавечага жыцця. І ў 
гэтым сэнсе вобраз Лявона Кужаля безумоўна нацыянальны архетып, які стаіць упора-
вень з героямі беларускай класічнай літаратуры – Міхалам з паэмы Я.Коласа “Новая 
зямля” і Васілём Дзятлам з “Палескай хронікі” І.Мележа. 

З вобразам галоўнага героя неадрыўна звязаны топас дарогі, спачатку блізкай – у 
Камянецкае народнае вучылішча, якое дало веды і пазнаёміла з нелегальнай літарату-
рай; затым далёкай, – у Амерыку, якая канчаткова сфарміравала характар, і, з трывогай 
і няпэўнасцю, – назад ў Пруску. Гэта ў першай кнізе. У другім рамане, “Расія”, канцэпт 
дарогі набывае больш трагічны і змрочны сэнс (ён нечым нагадвае шлях купалаўскіх 
“Паязджан”) – гэта горкі шлях бежанцаў з Прускі ў далёкую Самарскую губернію, 
жахлівыя і бессэнсоўныя дарогі салдата Першай сусветнай вайны і, нарэшце, зноў па-
кутлівае вяртанне да парога бацькоўскай хаты. Яно і дало назву трэцяму раману “Вяр-
танне”, але ў ім, як і ў раздзелах з “Валошак на мяжы”, немалады ўжо Лявон ужо менш 
знаходзіцца ў дарозе рэальнай, затое больш шукае духоўна.  

Раман “Расія” ў часопісным варыянце публікаваўся з падзагалоўкам “Сямейная 
хроніка ў духу барока” і мае дакладныя храналагічныя межы: 1915 – 1922 гады. Аўтар 
расказвае пра чалавека ў віры лёсавызначальных для славянскіх народаў падзей – Пер-
шай сусветнай вайны, Лютаўскай і Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 года, калектывіза-
цыі і грамадзянскай вайны. Наватарства У. Гніламёдава ў тым, што ён узнаўляе добра-
вядомыя і апісаныя ў літаратуры падзеі з пункту гледжання сучаснага лёсу двух братніх 
народаў – рускага і беларускага, бо прускаўскія бежанцы перажываюць цяжкія часы ў 
патрыярхальным самарскім сяле Запалонне, дзе іх прынялі як братоў, з цеплынёй і ўва-
гай. 

Ідэя “агульнасці славянскага дому” (В.Локун) [2]  знаходзіць сваё канкрэтнае 
ўвасабленне ў тым, што сям’я Кужалёў жыве ў хаце “буйнога стэпавага гаспадара” Ільі 
Платонава. Аўтарская ўстаноўка на сцвярджэнне еднасці рускага і беларускага народа 
ўвасабляецца і праз тое, што запалонаўская Фёкла становіцца лёсам і адзіным каханнем 
Лявона.  

Самыя трагічныя старонкі рамана прысвечаны падзеям Першай сусветнай вайны 
і рэвалюцыі, надыход якіх успрымаецца як страшнае насланнё, выпрабаванне чалавеч-
насці. Безумоўна, У. Гніламёдаў абапіраецца на вопыт сусветнай літаратуры, якая 
асуджае вайну (Э.- М. Рэмарк, А.Барбюс, Э.Хэмінгуэй, М.Горкі), працягвае традыцыі 
М.Гарэцкага (“На імперыялістычнай вайне”). “Вайна перакрэсліла ўсе ўяўленні аб 
жыцці. Яна была вялікім прыніжэннем для чалавека” [3, с.273].  
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Рэвалюцыйныя падзеі падаюцца праз хранікальна-дакладнае аўтарскае апісанне 
палітычнага становішча, уключэнне рэальных дакументаў часу, якія У. Гніламёдаў вы-
вучаў у самарскіх архівах, і іншых пазасюжэтных элементаў (дзённікі, рэфлексіі ге-
рояў). У дачыненні да той часткі рамана, якая расказвае пра падзеі рэвалюцыі і гра-
мадзянскай вайны, як і ў дачыненні да наступнага рамана “Вяртанне”, робіцца асабліва 
відавочным вывад  В. Локун пра падзел раманнага поля на дзве стылёва адрозныя 
апавядальныя лініі, “вобразна-псіхалагічную і хранікальна-падзейную” плыні [2]. 

 Раман “Вяртанне” прысвечаны жыццю народа Заходняй Беларусі пад уладай 
Польшчы, пра якое аўтар з уласцівай яму дасведчанасцю і ўвагай да факта расказвае як 
вуснамі Лявона і яго аднавяскоўцаў,  так і мовай дакументаў. Часцей, у параўнанні з 
папярэднімі творамі, аўтар перадае функцыі наратара бальшавіку Андрэю Кляновіку, і 
тады мяняецца аўтарская мова, болей жорсткімі і адназначна бунтарскімі становяцца 
ідэйныя акцэнты. Хоць аўтар неаднаразова называе Кляновіка і Кужаля сябрамі, адзін-
ства поглядаў у іх няма: у спрэчцы пра класавую барацьбу Лявон гаворыць, што бела-
русаў выратуе працавітасць і адчувае штучнасць і  рызыкоўнасць праграмы Кляновіка. 
Часцей жа Лявон у такіх размовах проста маўчыць.  

Багаты фактычны матэрыял, як ні дзіўна, не шкодзіць лёгкасці ўспрымання тво-
ра, як і апублікаваных раздзелаў рамана “Валошкі на мяжы”. Грамадска-палітычная 
падзейнасць ўдала дапаўняецца цікавымі фактамі з сямейнай хронікі і новымі, 
арыгінальнымі звесткамі пра побыт вяскоўцаў, звычаі, сельскагаспадарчую працу. 

Арыентуючыся на класічную эпічную традыцыю, пісьменік узбагачае яе ў адпа-
веднасці з дасягненнямі сучаснай апавядальнай паэтыкі. Так, будуючы сюжэт, аўтар 
выкарыстоўвае, побач з традыцыйным лінейным апавяданнем, прыёмы вяртання, за-
бягання наперад, “шахматнага” размяшчэння фабульнага часу, вядзе нарацыю ад імя 
розных асоб (у тым ліку і праз дзённікі, ліставанні). Гэта, безумоўна, ажыўляе чытац-
кую ўвагу, як і прыём загадкі (так, у першым рамане мы даведаліся пра трагічную 
смерць Ганны, аднак толькі ў “Вяртанні” аўтар адназначна гаворыць пра тое, што 
Трахім бязлітасна штурхнуў жонку пад колы цягніка). Увядзенне аўтарскіх разваг, цы-
таванне гістарычных дакументаў, апісанне побыту ўдала спалучаецца з дынамічнымі, 
лёгкімі, неабцяжарнымі аўтарскай мовай дыялогамі. Асаблівым майстэрствам вызна-
чаюцца разнастайныя, адпаведныя аўтарскай ідэйнай устаноўцы, паэтычныя пейзажы, 
насычаныя вобразна-выяўленчымі сродкамі і мясцовай канкрэтыкай. Сапраўднай уда-
чай аўтара стала сістэма выдатных вобразаў-персанажаў, прычым і героі, і другарод-
ныя, і дапаможныя, і нават выпадковыя персанажы падаюцца праз разнастайныя споса-
бы экспазіцыі і характарыстыкі (у прыватнасці, праз яркія дэталі партрэту, моўную 
індывідуалізацыю, унутраныя маналогі).  

Моўнае майстэрства У.Гніламёдава заключаецца ў зайздросным лексічным ба-
гацці, ва ўмелым стварэнні мясцовага каларыту, мэтазгодным увядзенні іншамоўнай 
лексікі (рускай, англійскай, польскай, яўрэйскай, украінскай). 

У.Гніламёдаў называе сябе наратыўшчыкам і постмадэрністам. З тым, што гэта 
постмадэрнізм, адназначна не згодна В.Локун, менш катэгарычна – З. Драздова. 
М.Мішчанчук звяртае ўвагу на інтэртэкстуальнасць і прыёмы модульнай паэтыкі, аднак 
таксама не вызначае мастацкі метад, якім карыстаецца пісьменнік, як постмадэрнізм. 
На нашу думку, цытацыя, відавочная ў творах У.Гніламёдава, не мае дачынення да 
постмадэрнізму, тыпалагічнай прыкметай якога з’яўляецца іронія, сцвярджэнне ана-
мальнага становішча традыцыйных форм у сённяшняй літаратуры. Для постмадэрнізму 
ўласціва эклектыка любых форм традыцый, У.Гніламёдаў цытуе пераважна класіку 
рэалістычнай літаратуры. Выкарыстанне гатовых форм, сітуацыя мастацкага запазы-
чання выкарыстоўваецца постмадэрністамі пераважна з мэтай кампенсаваць недахоп 
уласнага зместу, што У.Гніламёдаву не пагражае. Пра постмадэрнізм у яго творчасці 
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можна гаварыць хіба ў сэнсе рэабілітацыі мастацкай традыцыі, перш за ўсё рэалізму. 
Мы б вызначылі мастацкі метад У.Гніламёдава як новы рэалізм, што на сучасным 
эстэтычным узроўні выкарыстоўвае дасягненні беларускага і сусветнага класічнага 
рэалізму. 

Творы У.Гніламёдава ўжо сталі самай значнай з’явай сучаснага літаратурнага 
працэсу. Калі дадаць, што хутка будуць апублікаваны новыя часткі рамана “Валошкі на 
мяжы” і аўтар закончыў новую кнігу, у якой адлюстраваны падзеі Другой сусветнай 
вайны, то можна канстатаваць новы ўздым беларускай прозы, якая годна асэнсоўвае 
гістарычны лёс свайго народа. 
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І.В. Саматой (Віцебск) 
 

АСВЕТНІЦКАЯ І ЛІТАРАТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ АНДРЭЯ ЗЯЗЮЛІ 
 
У горадзе Сянно Віцебскай вобласці пражыў апошнія гады і быў пахаваны 

Зязюля Андрэй (Астрамовіч Аляксандр Сцяпанавіч) – ксёндз, беларускі паэт-
адраджэнец. Нарадзіўся 26 лістапада 1878 года ў сялянскай сям’і Сцяпана і Ганны Аст-
рамовічаў, у вёсцы Навасады Гальшанскай гміны Ашмянскага павета (цяпер Астра-
вецкі раён). Калі арыентавацца на прыхадскі спіс Гальшанскага рымска-каталіцкага 
касцёла за 1884 год, то датай нараджэння будучага паэта можна лічыць 1880 год. 
Пачатковую адукацыю атрымаў у Гальшанах. У 1892 годзе заканчыў Ашмянскае павя-
товае вучылішча. Пасля працаваў на гаспадарцы бацькоў. З 1 студзеня 1901 да 14 
верасня 1903 года служыў у 160-м пяхотным Абхазкім палку ў Гомелі і ў Барысаве. За-
кончыў службу ў званні малодшага афіцэра. 

Мара стаць святаром прыводзіць маладога Астрамовіча ў Вільню. Але пас-
тупіць у духоўную семінарыю перашкодзілі  ўлады, якія не прынялі беларускасці Аст-
рамовіча. Не пакідаючы надзеі, ён едзе ў студзені 1906 года ў Пецярбург, дзе здае экза-
мены на званне аптэкара, чым засведчыў веданне асноў лацінскай мовы, неабходнае 
для паступлення ў Пецярбургскую духоўную каталіцкую семінарыю, якую паспяхова 
скончыў у 1910 годзе і быў пасвечаны ў святары. 

Душапастырскую дзейнасць пачаў вікарыем ракаўскага касцёла і першую 
сваю імшу адправіў 2 лютага 1911 года ў вёсцы Трабы Валожынскага павета. З 2 ліпеня 
1912 і да лютага 1915 года служыў у парафіі Анопаль Мінскага дэканата. Пазней быў 
прызначаны вікарыем у Бабруйскую парафію. Са снежня 1916 года служыў у мястэчку 
Смілавічы Ігуменскага павета. З 9 верасня 1914 года ксёндз Астрамовіч служыць на 
Віцебшчыне: пробашч касцёла ў Абольцах Аршанскага дэканата. З 1919-1921 гг.  
А. Астрамовіч – апошні ксёндз касцёла Святой Троіцы ў мястэчку Сянно, дзе і памёр  
17 студзеня 1921 года. Лічыцца, што пахаваны ён на мясцовых каталіцкіх могілках, але 
магіла не была знойдзена. Магчыма, што Астрамовіч як ксёндз пахаваны на дзядзінцы 
касцёла, які, на жаль, быў разбураны ў 1961 годзе. З 29 лістапада 2003 года ў час свят-
каванняў 125-годдзя з дня нараджэння беларускага паэта Андрэя Зязюлі, на Сенненскіх 
могілках адбылося асвячэнне сімвалічнай магілы паэта. 

Андрэй Зязюля быў вядомым культурным і грамадскім дзеячам пачатку  
ХХ ст. Літаратурная і асветніцкая дзейнасць яго была звязана з вытокамі беларускага 
хрысціянскага руху першай трэці ХХ ст., мэтай якога было адраджэнне дэмакратычнай, 
незалежнай Беларусі. Лідэр руху – публіцыст, тэолаг, філосаф, ксёндз Адам Станкевіч у 
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сваёй манаграфіі “Родная мова ў святынях” (1929) згадвае А. Астрамовіча з ліку іншых 
свядомых святароў-беларусаў і называе іх вернымі сынамі касцёла і свайго народа. Ка-
таліцкія ўлады негатыўна ставіліся да беларускага святара, які ў паўсядзённым абіходзе 
і ў касцёле выкарыстоўваў родную для паствы беларускую мову і займаўся актыўнай 
прапагандай нацыянальнай культуры ў духоўным асяродку. Па гэтай прычыне ён не 
затрымліваўся надоўга на месцах сваёй працы, яго пастаянна пераводзілі з парафіі ў 
парафію. Але вымушаныя вандроўкі спрыялі той самаадданай працы, якую ён 
праводзіць на карысць сваёй радзімы і народа. У прадмове да пасмяротнага выдання 
выбраных твораў Андрэя Зязюлі Адам Станкевіч пісаў: “Усе тыя куткі Ашмяншчыны і 
Валожыншчыны, як Гальшаны, Трабы, Вішнёва, Баруны, Крэва, дзе часта бываў Зязю-
ля, помняць яго і сёння. Нёс ён туды прамень праўды, святла беларускай народнай 
свядомасці як жывым словам, так і праз родную кніжку і газету, Зязюля – гэта 
праўдзівы ідэаліст, гэта мучанік за родную ідэю” [1, с. 3].   

Пісаць вершы А. Астрамовіч пачаў у семінарыі. Стасункі са свядомым бела-
русам-каталіком ксяндзом А. Ластоўскім, які пазнаёміў будучага паэта з творчасцю 
пачынальнікаў нацыянальнай літаратуры Ф. Багушэвічам, з беларускімі катэхізмоўкамі 
ксяндзоў С. Дзенісевіча і Ф. Будзькі, абудзілі цікавасць да паэзіі. Падчас вучобы ён 
наведвае беларускі гурток вядомага вучонага і грамадскага дзеяча Б. Эпімах-Шыпілы, 
садзейнічае арганізацыі беларускай секцыі пры казнадзейскім гуртку ў семінарыі. Ме-
навіта ў гэты час малады паэт абірае сабе псеўданім Андрэя Зязюлі. Фальклорным во-
бразам прарочай птушкі зязюлі паэт усведамляе сваю паэтычную творчасць як пра-
роцтва – прароцтва свабоды, чысціні, лепшай, шчаслівай долі для народа. 

Першы верш “Песня дзяўчаці” быў надрукаваны ў газеце “Наша Ніва” за 1909 
год. Твор засведчыў паэтычную сталасць творцы, які валодае майстэрствам псіхалагіч-
най характарыстыкі лірычнага героя. 

Большасць ранніх вершаў 1909-1912 гг. друкавалася ў адражэнскай “Нашай 
Ніве”. Падчас супрацоўніцтва з ёй А. Астрамовіч знаёміцца і распачынае сяброўскія 
стасункі з Янкам Купалам. Пасля заснавання першай беларускай каталіцкай газеты 
“Беларус” (“Bielarus”, 1913-1915) вершы Зязюлі сталі візітнай карткай гэтага адраджэн-
ска-асветніцкага выдання. У 1914 годзе ў выдавецтве “Беларуса” быў апублікаваны 
адзіны прыжыццёвы зборнік вершаў А. Зязюлі на лацінцы “З роднага загону”. Друка-
ваўся таксама ў газетах “Светач” (1916). “Вольная Беларусь” (1917-1919), “Беларуская 
крыніца” (1917, 1918, 1921), “Беларуская рада” (1917), “Беларускае жыццё” (1919) і 
інш. Асобным выданнем пры жыцці паэта была апублікавана яго асветніцкая паэма 
“Слова праўды аб мове і долі беларусаў” (Петраград, 1917). Пасля смерці паэта у 1923 
годзе ў Вільні друкуецца поўны збор твораў Андрэя Зязюлі “З роднага загону”.  
У прадмове да выдання А. Станкевіч адзначаў, што шмат вершаў паэта-святара не 
ўвайшлі ў яго. Нявыяўленыя творы засталіся ў рукапісах і захоўваліся ў архівах  
Б. Эпімах-Шыпілы, Янкі Купалы, архіў якога згарэў разам з домам у першыя дні вайны. 
У 1993 годзе выйшла рэтапрынтнае выданне апошняга зборніка твораў паэта. 

Адметная асаблівасць паэзіі Андрэя Зязюлі – у выяўленні пафасу ўзнёслага 
творчага мыслення паэта, у мастацкай перадачы субліміравана ўспрымаемай ім 
рэчаіснасці, усвядомленых ідэалаў, пачуццяў. Асэнсаванне рэчаіснасці базіруецца пе-
раважна на эстэтычных прынцыпах. У вершах адлюстроўваецца імкненне аўтара і 
лірычнага героя да свету красы і прыгажосці, вяршыняй якога ёсць Бог. Чалавек ў вер-
шах А. Зязюлі паўстае не ў праявах сваёй грахоўнасці, а ў патэнцыі святасці. Ён здоль-
ны наблізіцца да ідэальнага свету дабра і прыгажосці, а, значыць, і да Бога. Гарманічнае 
суіснаванне двух пачаткаў Боскага і зямнога прысутнічае ў чалавеку, але яно дасягаец-
ца толькі праз хрысціянскія маральныя каштоўнасці. 
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Усе творы А. Астрамовіча паводле зместу і стылю – хрысціянскія і 
асветніцкія: гэта гутаркі добрага пастыра са сваімі духоўнымі дзецьмі. Сутнасць яго 
філасофіі адлюстроўваецца ў любові да Бога і чалавека, як божага тварэння. Але най-
перш адлюстравана любоў да Беларусі, роднага народа, беларускай мовы, культуры, 
народнага побыту. Афарыстычна яна выражаецца ў назве вершаванага зборніка “З род-
нага загону”. 

Па змесце зборнік складаецца з шасці раздзелаў: вершы рэлігійныя, народ-
ныя, пра беларускае жыццё, беларуская прырода, родныя настроі і розныя. 

Для твораў рэлігійнай тэматыкі характэрна глыбокая набожнасць, хрысціян-
ская змірэнне духа, элегічны настрой. Але элегічны сум паэта не бывае безнадзейным, 
ён прасветлены верай у лепшую будучыню, што дапамагае выйсці са стану журбы, які, 
у разважаннях аўтара, аддаляе чалавека ад  Бога. Хрысціянскія ідэі служэння Богу і 
людзям выразна адлюстраваны ў вершах Зязюлі. Здольнасць пачуць гора чалавека, 
прыйсці яму на дапамогу ўспрымаецца паэтам за асабістае шчасце. А хрысціянскі сім-
вал крыжа разумеецца не толькі як цярплівае перанясенне жыццёвых выпрабаванняў і 
асабістага лёсу, а найперш як актыўная праца на ніве духоўнага адраджэння і са-
маўдасканалення. 

Хрысціянскія матывы служэння Богу спалучаюцца ў лірыцы Зязюлі з глы-
бокім патрыятызмам, любоўю да роднага краю, да народа, з жывым хваляваннем за лёс 
Беларусі. Творы нацыянальна-патрыятычнай тэматыкі вызначаюцца публіцыстычным 
гучаннем, што выражаецца ў пафасе адмаўлення рэгрэсіўных тэндэнцый у беларускім 
грамадстве, у глыбокай пашане да Радзімы і верай у лепшую будучыню краіны. Элегіч-
ны сум змяняюць мажорныя ўзвышэнскія матывы, распачатыя ў беларускай паэзіі Ян-
кам Купалам. 

У паэме “Слова праўды аб мове і долі беларуса” аўтар уздымае праблемы 
гістарычнага развіцця роднай мовы і культуры беларусаў. Найбольш акцэнтуецца ўвага 
на тэндэнцыях паланізацыі і русіфікацыі народа праз касцёл і царкву, у чым для аўтара 
бачыцца прычына малавер’я, скажэння маральных нораваў у людзях. Выразнасць зме-
сту ўзмацняюць трапная метанімізацыя і народная лексіка. 

У творах тэматычнага раздзела “Беларускае жыццё” выяўляецца пранікненне 
паэта ў рэальнасць сялянскага побыту. У вершах А. Зязюлі зафіксавана самабытная 
традыцыйная культура беларускай вёскі, што ўяўляе не толькі эстэтычную, але і эт-
награфічную каштоўнасць. Гэта ўзор паэтызацыі цяжкай сялянскай працы. 

У паэме “Аленчына вяселле” паэт звяртаецца да рэдкай па тым часе тэмы жа-
ночага лёсу. Створаны ім вобраз – абагульненая сімвалічная тыпізацыя вобраза ся-
лянскай дзяўчыны, карані якога – у народна-песеннай і казачнай традыцыі беларускага 
фальклору. Вобразную яскравасць твора ўзмацняе фальклорны прыём псіхалагічнага 
паралелізму, суаднесенасць асноўных перыядаў жыцця чалавека з адпаведнай парою 
года, ужыванне фальклорнай сімволікі. 

Для пейзажнай лірыкі А. Зязюлі характэрна ўнутраная медытатыўнасць, якая 
выяўляецца ў эмацыйнай экспрэсіўнасці мастацкай мовы і ў выразным “прадметным” 
выяўленні. У вершах адчуваецца не толькі глыбокая еднасць, адзінства чалавека з пры-
родай, але і пачуццё залежнасці жывой істоты ад навакольнага асяроддзя. Паэт стварае 
дынамічную кампазіцыю гадавога цыкла жыцця прыроды і жыцця селяніна з традыцы-
йным народным мастацкім досведам быцця, для якога характэрны сінкрэтызм хрыс-
ціянскіх і язычніцкіх уяўленняў пра навакольны свет. У стварэнні цыкла аўтар арыен-
туецца на беларускі народны каляндар, у якім канцэпцыя быцця выяўляецца ў знітава-
насці Боскага і зямнога ў светаўспрыняцці чалавека, своеасаблівы эстэтычны мастацкі 
пантэізм. 
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Андрэя Зязюля – паэт, у першую чаргу, народны, сялянскі. Менавіта ў сялян-
стве ён бачыць аснову адраджэння роднага краю. Адраджэнне ў людзях веры, надзеі, 
любові да Беларусі, яе культуры, абуджэнне нацыянальнай самасвядомасці, 
праўдзівасці, імкненне да хрысціянскіх ідэалаў – галоўныя мэты жыцця і творчасці 
Андрэя Зязюлі.      
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Т.Г. Симонова (Гродно) 
 

ЖАНР МЕМУАРНОЙ ХРОНИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ В. БЫКОВА  
(«ДОЎГАЯ ДАРОГА ДАДОМУ») 

 
Одной из заметных тенденций современной литературы является усиленное 

внимание к мемуаристике как возможности запечатлеть черты былого, отраженные со-
временником и участником минувших событий сквозь призму его личностного воспри-
ятия. Интерес к прошлому закономерен для переходного периода, в ситуации которого 
развивается литература сегодня, поэтому многочисленные воспоминания в большой 
степени определяют характер словесности нашего времени.  

Среди жанрового разнообразия мемуарных книг выделяется мемуарная хроника 
– объемное и фундаментальное исследование минувшей эпохи. История развития лите-
ратуры убеждает, что мемуарная хроника – результат всего жизненного и творческого 
опыта писателя, подведение итогов значительному историческому отрезку времени. 
Таковы книги И.Эренбурга «Люди, годы, жизнь», А.Солженицына «Бодался теленок с 
дубом», «Угодило зернышко промеж двух жерновов», Р.Гуля «Я унес Россию», 
Н.Берберовой «Курсив мой» и др.  

В.Быков – первый белорусский писатель, реализовавший в рамках националь-
ной литературы жанровые возможности мемуарной хроники, что вызвало к жизни про-
изведение широкого исторического диапазона «о времени и о себе». Мемуарная хрони-
ка чрезвычайно емка и насыщенна. Она включает в себя большинство жизненных впе-
чатлений, оказавшихся в поле зрения писателя: судьба советской белорусской деревни 
в 20–30-е годы, война, положение в послевоенной армии, литературная жизнь, участь 
писателя в советском государстве, политическая действительность в СССР. История, 
политика, частная жизнь в свете авторской оценки прошлого образуют тот сплав, из 
которого создается широкая панорама  исторического бытия. Жизнь а, тех автобиогра-
фического героя предстает на историческом фоне. Автобиографическая и историческая 
линии сосуществуют на равных, действенно дополняя одна другую. Объединяя еди-
ничное, частное и значительное, исторически важное, мемуарная хроника отражает 
движение действительности в ее многообразных проявлениях. 

Воспоминания тяготеют к хронологической последовательности рассказа, тем не 
менее повсеместно она не выдерживается. Хотя основной мемуарный сюжет подчиняется 
общему поступательному движению времени, введение дополнительных эпизодов, тема-
тических направлений обусловливает временную инверсию – свободное чередование раз-
новременных пластов и связанных с ними фактов. Чтобы дополнить или завершить заяв-
ленную тему, писатель обращается к освещению прошлого, выходящего за пределы кон-
кретного обстоятельства, забегает вперед, показывая, что произошло в будущем, за преде-
лами основного рассказа. Поток повествования дробится, в нем выделяется ряд самостоя-
тельных фрагментов. Это обеспечивает завершенность отдельных тематических линий и в 
конечной мере предопределяет целостность всего произведения.  
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Рассказ Быкова о военной поре, о боевых действиях в Румынии и Австрии вклю-
чает упоминание мимолетного обстоятельства, через двадцать лет воплотившегося в по-
вести «Альпийская баллада». Однажды в австрийском городке будущий писатель обра-
тил внимание на девушку, разыскивающую русского пленного Ивана, с которым она бе-
жала из концлагеря. Было очевидно, что в водовороте войны ее поиски обречены на не-
удачу. Освещение творческой истории самого произведения еще впереди, но проекция на 
будущее обосновывает значимость мелкого эпизода в контексте военной темы.  

Магистральная сюжетная линия включает в себя ряд микросюжетов, имеющих 
свою особую тему, соотносимую с общей направленностью воспоминаний, продолжа-
ющую основной сюжет или в чем-то дополняющую его. Такова, например, история 
мытарств гродненского писателя Алексея Карпюка в изложении Быкова.  

Многообразие проблемно-тематического содержания мемуарной хроники це-
ментируется сквозным сюжетом, который повторяет линию жизни автора мемуаров. 
Основной сюжет включает в себя те звенья биографии мемуариста, те общественные 
события и персонажей, рассказ о которых входит в намерение писателя, отвечает его 
видению действительности. Даже крупная мемуарная форма не способна охватить все, 
что открылось человеку в мире. Вступает в свои права принцип отбора, порождающий 
не тождественную действительности картину прошлого. Мемуары Быкова, вмещающие 
все значимые вехи его биографии, не являются исчерпывающими. Он умалчивает о 
многом из области личных отношений, скупо отзывается о людях, вовлеченных в их 
орбиту. Воспоминания Быкова информационно насыщены (обилие фактов, имен, собы-
тий), что делает их ценным документальным источником, однако природа жанра требу-
ет не только информационного многообразия, но и аналитического осмысления жиз-
ненного материала, которое осуществляется как в рассказе о событиях, так и совокуп-
ностью рассуждений, комментариев, реплик. Длительный контакт с эпохой сначала как 
жизненное взаимодействие, затем в плане творческой рефлексии побуждает к завер-
шенности оценок, подведению итога, который экстраполируется на будущее – загадоч-
ное, неясное, гипотетически прогнозируемое. 

Воспоминания Быкова стали его итоговой книгой не только из-за привходящих 
причин (смерть писателя), но и вследствие изначальной авторской интенции, о чем 
свидетельствует «классический» вариант мемуарного повествования: от истоков (све-
дения о родителях, о ранних детских впечатлениях) к зрелости и, наконец, к обстоя-
тельствам недавнего прошлого. Воспоминания логично завершаются публицистически-
философским эссе о главной ценности человечества – свободе. «Каб у поўнай меры 
спазнаць і адчуць яе неабходнасць, яму (человеку – Т.С.) наканавана прайсьці праз 
хітрасплецены лябірынт жыцьця, а то і застацца ў адным зь яго тупікоў» [1, с. 535]. По-
добная тема фокусирует в себе конкретный опыт автора, опыт человечества, дает выход 
в будущее, за пределы текста: каковы пути реализации принципа свободы? 

Движение времени, личного и исторического, сопровождается изменением про-
странственных координат. Белоруссия, Россия, Европа в их конкретных населенных 
пунктах (Ушача, Гродно, Минск, Москва, София и др.) – такова география книги  Бы-
кова. 

Мемуарная хроника всегда тяготеет к описанию, повествовательности, избегает 
беллетризации, связанной со сценической имитацией процесса жизни. Автобиографи-
ческий план служит сюжетным стержнем, скрепляющим движение истории, в автобио-
графии выделяется прежде всего исторически значимое (участие в известных событиях, 
литературное творчество), а собственно личное обозначено бегло, пунктирно. Чувства 
уведены в подтекст, о них скорее можно догадываться, чем узнать со слов писателя. 
Последнее обстоятельство не столько признак жанра, сколько проявление индивиду-
альности мемуариста, показатель его темперамента, готовности к исповедальности. 
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Быкова отличает исключительная сдержанность в выражении чувств, в оценках людей, 
с которыми сводила его судьба. Он подчеркивает, что «ня меў жаданага памеру каго-
небудзь абразіць, што-конечы скрывіць ці знарок падаць у неадэкватным святле» [1, с. 
5] Можно предположить и «фигуры умолчания», вызванные нежеланием выносить на 
всеобщее обозрение некоторые обстоятельства. Писатель не склонен к ораторско-
политической патетике, недовольство советской действительностью вызывает у него 
горькую иронию, которой пронизаны многие страницы книги.  

В мемуарной хронике вокруг автора-повествователя сосредоточивается множе-
ство лиц, образующих разветвленную систему персонажей, выстроенную от центра к 
периферии. Это персонажи первого плана, имеющие важное значение для автора 
(А.Карпюк, А.Адамович); лица, появляющиеся в ходе развития биографических собы-
тий – средний план (сослуживцы по армии, люди из круга служебного и личного обще-
ния в Гродно); персонажи, о которых бегло или изредка упоминается, т.к. знакомство с 
ними было поверхностным или рассказ о них не входит в авторскую задачу (люди из 
сферы личной, семейной жизни) – периферия персонажного круга; наконец, люди, 
названные по праву опосредованного знакомства, включенные в информационный по-
ток, который освоен сознанием мемуариста. 

Обилие персонажей подготавливает создание литературных портретов, что ха-
рактеризует мемуарную хронику как синтетический жанр, объединяющий в себе эле-
менты разных модификаций мемуаристики. Изображение человека претворяется или в 
развернутое описание, или в беглый очерк, или в портретную зарисовку, а то и в просто 
мимолетное упоминание. Пространность портретного изображения определяется ав-
торскими намерениями в отношении данного человека и общей задачей мемуаров. 
Портрет в составе мемуаров может концентрироваться в определенной их части как от-
носительно автономное образование, может быть дисперсивным, рассредоточенным в 
разных временых и сюжетных параметрах произведения. Вариант деконцентрирован-
ного портрета находим в изображении А.Карпюка, образ которого периодически появ-
ляется на страницах книги, связанный с разными обстоятельствами жизни самого рас-
сказчика. Из совокупности отдельных эпизодов складывается характеристика яркого, 
неординарного человека, естественность поведения которого выглядит экзотической на 
фоне нормированного советского стиля жизни.  

Литературный портрет – не единственная возможность мемуарной хроники 
охватить огромный, порой в целую человеческую жизнь отрезок истории. Она исполь-
зует возможности исторической и социально-психологической прозы, дневника, эпи-
столярного и публицистического наследия. Пережитое в годы войны, армейская служба 
на Дальнем Востоке, гродненская страница биографии в книге Быкова образуют не 
просто узловые тематические линии, но являются своего рода социально-
психологическими повестями. Фрагменты, прямо выражающие авторский взгляд на 
вещи, приобретают форму публицистических заметок.  

Воспоминания Быкова наглядно демонстрируют богатые возможности и литера-
турные перспективы самого сложного в исполнении и самого информационно насы-
щенного жанра мемуаристики. 
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В.У. Таранеўскі (Віцебск) 
 

“БАРКУЛАБАЎСКАЯ ХРОНІКА” ЯК ПРАДВЕСНІК МЕМУАРНАГА ЖАНРУ  
Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ пач. XVII ст. 

 
З’яўленне новай, сінкрэтычнай літаратурнай формы “летапіс-мемуары” канста-

туе “Баркулабаўская хроніка”, вельмі арыгінальны і рэдкі ў славянскім свеце помнік 
пісьменства. Невядомыя яе аўтары, хоць многія даследчыкі і называюць іх канкрэтныя 
прозвішчы, Аляксей Мсціславец і Фёдар Магілявец, паставілі перад сабой мэту раска-
заць пра багатае на падзеі жыццё вёскі Баркулабава і яго ваколіц, пераказаць яго леген-
ды і паданні, падаць дакументы, каб яны не зніклі. У якасці зыходнага матэрыялу 
тэксту “Хронікі…” яны абралі пагадовыя запісы старажытнарускіх і, несумненна, бела-
руска-літоўскіх летапісаў XV – XVI стст. Вычытваем мы ў ёй два варыянты іх абаз-
начэння: першы – тыпу “лета божого нароженя 1545…” як бы ўзяты ў рускіх лета-
пісцаў, другі – “…року 1587, месяца октября 1 дня…” – як бы пераходзіць з польскіх 
хронік, а ўзаемадзеянне гэтых двух планаў тлумачыцца  яшчэ жывой агульнаўсходнес-
лавянскай гістарыяграфічнай традыцыяй і польскімі ўплывамі, якія сталі ўжо адчуваль-
нымі ў пачатку  XVIІ ст. 

Апавяданне “Баркулабаўскай хронікі” пачынаецца не з апісання дзеянняў і под-
звігаў легендарных герояў, не з біблійных часоў, што было ўласціва творам гіста-
рыяграфічнага жанру, а рэальнай айчыннай гісторыяй. Традыцыя старажытнай гіста-
рыяграфіі тут парушана, экспазіцыя “Хронікі…” мае лакальны падзейны характар, які 
вытлумачваецца цікаўнасцю яе аўтара (аўтараў) найперш да таго, што датычылася 
канкрэтна сяла Баркулабава або што праз яго праламлялася. 

Традыцыйным, як ужо было адзначана вышэй, застаўся пагадовы запіс і сухая, 
лаканічная намінацыя гістарычных падзей (Берасцейскі сейм 1544 г. з пералічэннем 
рэальных гістарычных асоб, якія на ім прысутнічалі). Гэты сейм цікавіў аўтара 
“Хронікі” толькі як факт дзяржаўнага значэння, які павінен быў застацца ў памяці, але 
які не меў ніякага дачынення да душы. Гэтая ж самая традыцыя вычытваецца і ў апо-
ведзе пра паходжанне Магілёва, узяцце ў 1563 годзе Іванам Грозным Полацка і зас-
наванне замка “Баркулабов” Баркулабам Іванавічам Корсакам. Аўтар гэтых запісаў, 
строга прытрымліваючыся летапіснага этыкету, падаў іх у храналагічным парадку, су-
ха, быццам статыст, увёў у аналы гісторыі падзеі, прозвішчы, назвы мясцовасцяў. Нія-
кага імкнення да дэталізаванага, якаснага, эмацыянальна-вобразнага апавядання тут 
няма, хіба што ў запісах пра заснаванне Магілёва і ў характарыстыцы Баркулаба Корса-
ка, “ротмистра и старосты дисненского”, які “…на лесе глухом, на кгрунте лесном, на 
врочищу, прозываемом Брус…” [1, 114] заклаў замак, летапісец пастараўся быць больш 
гаваркім, аднак і тут ён не ставіў перад сабой мастацкай мэты: пісаў гісторыю без вы-
думкі і фантазіі – факты, падзеі, асобы. У “Баркулабаўскай хроніцы” гэтыя факты, 
падзеі і асобы самыя розныя. А.Коршунаў, напрыклад, дзяліў іх у свой час на чатыры 
групы. Да першай аднёс “уласныя назіранні аўтара апошніх запісаў над жыццём сяла 
Баркулабава і яго ваколіц”. Да другой – “запісы, лісты і пераказы іншых асоб”. Да 
трэцяй – “афіцыйныя дзяржаўныя і прыватныя дакументы”. І да чацвёртай – “легенды і 
паданні фальклорнага паходжання” [1, 26]. 

Як бачна нават з гэтага падзелу, “Баркулабаўская хроніка” – твор шырокага 
дыяпазону, шматслойны па задуме, можна сказаць, энцыклапедычны. Гісторыя, эт-
награфія і фальклор, дакументальная проза, самі дакументы з’яўляюцца складнікамі яе 
тэксту. Менавіта не толькі асабістасцю летапісца гэты твор наватарскі, але і рознаха-
рактэрнасцю матэрыялу. Можа, ад гэтага ён не такі гарманічны, як аповед пра Альгер-
да, і ўсеахопленасць у ім не дае адзінага па ўзроўні стылю, пазбаўляе акрэслена вытры-
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маных жанравых рамак, тым не менш гэта такія недахопы, якія ў цэлым уздымаюць 
“Баркулабаўскую хроніку” на новы ўзровень. 

Парушаючы храналогію і логіку лічбаў, звернемся найперш да чацвёртай групы. 
Думаем, што А.Ф.Коршунаў не меў рацыі, вылучаючы ў “Баркулабаўскай хроніцы” 
асобна “легенды і паданні фальклорнага паходжання”. Як вядома, легенда – гэта пра-
заічны фальклорны ці літаратурны  жанр, у аснове якога фантастычная з’ява або во-
браз, што падаюцца як верагодныя. Рэальныя падзеі ў легендзе цесна пераплятаюцца з 
фантастычнымі матывамі і ўтвараюць мастацкае адзінства, дзе дамінуе незвычайнае. 

У адрозненне ад легенды, паданне – гэта жанр, у якім з элементамі меншай ці 
большай фактычнай дакладнасці тлумачыліся рэальныя з’явы навакольнага жыцця, 
расказвалася пра значныя гістарычныя падзеі роднага краю, пра народных герояў. Па-
данні, як і легенды, блізкія да казак, але вызначаюцца не толькі займальнасцю, у своеа-
саблівай форме яны неслі людзям веды пра навакольны свет і гісторыю краю. У “Бар-
кулабаўскай хроніцы” няма ні легендаў, ні паданняў у іх чыстым выглядзе. Несумнен-
на, што яе аўтары, якія жылі сярод народа, напэўна ведалі мясцовыя легенды і гіста-
рычныя паданні. Аднак іх у сваю працу яны не ўключылі, найперш пішучы пра тыя 
падзеі, якія станоўча або адмоўна ўплывалі на рэальнае жыццё сяла Баркулабава. 
Падзей было даволі: войны і бунты, царкоўныя сіноды і шляхецкія рокашы, неўраджаі і 
прыродныя катаклізмы, голад, паморкі і многае іншае. Іх канстатацыя якраз і перава-
жае. Самая ж галоўная падзея, якая адлюстравана на старонках “Хронікі…” – гэта вы-
хад на авансцэну паспалітага, простага чалавека сяла з яго паўсядзённымі клопатамі і 
праблемамі аб хлебе існым, з яго смуткам, горам, рэдкай радасцю. Мы маем тут віда-
вочны працэс дэмакратызацыі героя ў сярэднявечнай беларускай літаратуры: ад святога 
ў агіяграфіі, князя – у летапісах, да domusa, чалавека зямлі, сапраўднага  яе гаспадара, 
жыццё якога было цяжкім, часам невыносным. Голад і холад былі яго бацькамі і бра-
тамі, а лыжка сырога варыўца – сястрыцай, якая ратавала яго ад галоднай смерці. Не 
радасць, а людское гора прымусіла аўтараў “Баркулабаўскай хронікі” адкрыць сваю 
душу, выказаць сваё “я” ў сувязі з эканамічным становішчам, якое склалася ў Вялікім 
княстве Літоўскім на пераломе XVI – XVIІ стст. 

Узрушальным, жорсткім, але дакладным па сваёй страшнай праўдзе выглядае 
апісанне голаду пачатку XVIІ ст., які прывёў да масавай пагібелі бяднейшых слаёў. 
Асабліва вясной 1602 года. Храніст стварае апакаліпсічную карціну агульнанароднага 
гора, беручы за герояў па лініі родавы лік (“маці-бацька”, “сын-дочка”), і хавае па ім 
(“отец сына, сын отца, матка детки, детки матку, муж жену, жена мужа…”). Ад свая-
коў, родных, сямейных ідзе адлік да агульначалавечага гора ў маштабе народа. Бяду-
плач зноў жа ўвыпукляе пералічэнне: “…а так мерли одны при местах, на вулицах, на 
дорогах, во лесах, на пустыни, при роспутиях, по пустых избах, по гумнах померли…” 
[1, 145]. 

Пералік – гэта ўвогуле летапісны прыём, па наяўнасці ў летапісах ён даўні, але 
як спецыяльны тройчы ўжыты ў тэксце, ён па-наватарску просты, уяўляе сабой развіц-
цё традыцыі. Урэшце, не тройчы, бо і чацвёрты раз скарыстоўвае гэты прыём хранікёр і 
як надзвычай удала, прыгожа выходзіць у простую мову: “А коли тот находив у ворот, 
албо в дому у кого стояли хлеба просили, отец з сыном, сын со отцем, матка з дочкою, 
дочка з маткою, брат з братом, сестра з сестрою, муж з жоною тыми словами мовили 
силне, слезне, горко мовили так: “Матухно, зезюлюхно, утухно, панюшко, сподариня, 
солнце, месец, звездухно, дай крошку хлеба!” [1, 145]. 

Але простая мова, просьба хлеба, з’яўляецца не ўласна-асабовай, нібы ад асобы, 
– яна мностваасабовая (“мовили силне, слезне горко мовили”), у ёй праламляецца 
нарастанне народнага гора ізноў праз пералік-паўтарэнне, якое становіцца для лета-
пісца  суб’ектыўным і асабістым. 
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У цэлым “Баркулабаўская хроніка” – твор панарамны, які без агаворкі можна 
назваць liber vitae  (парадак рэчаў) і які найперш датычыцца subsidium memorias, або 
запісаў пра важнейшыя падзеі, што адбыліся пры жыцці аўтараў. Найперш было паве-
дамленне пра Берасцейскі сінод 1596 г. Да уніі баркулабаўцы ставіліся негатыўна, па-
добна казацкім войскам, што рабавалі іх і ўсё Вялікае княства Літоўскае. Негатыўныя 
адносіны да уніі выказваюцца адкрыта. Як прыклад нагадаем запіс пра службу ў гонар 
уніі, якую езуіт адправіў у царкве, а Іпаці Пацей у касцёле, то “там же у олтара руского, 
где служил римлянин, в келиху вино у кров барзо шпетную, смродливую обернулася, 
же тот езуита не поживал. А у олтара римского у Потея вино обернулося у простую 
горкую воду…” [1, 130]. 

Не патрыярхальная забабоннасць, не міфалагічныя ўяўленні кіравалі аўтарам 
гэтых слоў, а яго стан душы, яго маральны лад жыцця і вера ў  свайго Бога, яго разу-
менне сэнсу уніі. Гэта яго пазіцыя і погляд на рэлігійныя справы, што адбываліся ў 
канцы XVI ст. на тэрыторыі сённяшняй Беларусі, выказаныя словам, якое ідзе ад фаль-
клору, ад простанароднай вуснай традыцыі. 

Асобна баркулабаўцы падаюць у “Хроніцы…” афіцыйныя дзяржаўныя і пры-
ватныя дакументы, узбагачаючы яе фактуру і ставячы шмат якія пытанні. Храналагічна 
першым дзяржаўным дакументам у ёй ідзе “Лист от послов князя великого московско-
го”, які з’яўляецца папрокам польскаму каралю ў вераломстве ад імя “цара и великого 
князя Ивана Василевича”. У ім маскоўскія паслы абвінавачваюць стырнавога Рэчы 
Паспалітай у парушэнні перамір’я 1578 г. і ў захопе Полацка ў 1579 г. Пра апошняе ін-
фармацыя асобная: “Року 1579 господарь король Стефан Батура, кроль полский, княжа 
седмикгродское, под князем великим московским, князем Иваном Василевичом Пол-
теск замок взял с поляцми литвою…” [1, 116]. Прыведзены запіс – гэта рэакцыя аўтара 
“Хронікі…” на ваенныя падзеі, якія адбываліся падчас Лівонскай вайны на тэрыторыі 
Беларусі. А ў частцы, якая называецца “Москва Могилев выжгла в Петров пост” даюц-
ца паведамленні і пра ўзяцце ў 1580 г. Стэфанам Баторыем Пскова, і пра спальванне 
Магілёва, пра спусташэнне Шклова і Копыся, пра бітву між маскоўцамі і ліцвінамі пад 
тым жа Магілёвам, у выніку якой “страшно было трупу московского гледъти; реку 
Днепр силным трупом язовища загородили, иж колко недель днепровое рыбы не ядали 
и воды не пивали для великого гнюсу трупу московского”  [1, 116]. 

Лівонская вайна была адной з трагічных падзей у жыцці Беларусі другой паловы 
XVI ст. Нашы землі сталі месцам крывавых гульняў (дастаткова ўспомніць бітвы і сутычкі 
пад Полацкам (1563), Оршай (1564), Улай (1564), Азярышчам (1564) і зноў Полацкам 
(1579). На старонках “Баркулабаўскай хронікі” няма спісаных з аўтапсіі або з пераказу ба-
талістычных карцін, прысвечаных вышэйназваным падзеям. Гэта лагічна, бо яе аўтары не 
былі баталістамі ці паэтамі героіка-эпічнага складу. Яны былі летапісцамі, найперш скіра-
ванымі на інфармацыю, таму гістарычны, фактаграфічны матэрыял у іх пераважае, і 
асабліва там, дзе размова ідзе пра справы цэлай дзяржавы. Менавіта гэтай скіраванасцю 
вытлумачваецца наяўнасць у “Баркулабаўскай хроніцы” і іншых афіцыйных 
дзяржаўных дакументаў: “Ліста Жыгімонта ІІІ ад 11 сакавіка 1592 года”; “Духоўнага 
прывілея Нікіфара” ад 10 кастрычніка 1596 года; “Листа от пана некоторого з рокошу 
выписаного о новинах рокошовых”; “Универсала рокошового Року 1606, месеца сен-
тебря 25 дня” і “Ассекурации, то ест вольности”. 

Большасць  з  вышэйназваных  дакументаў  маюць гістарычную, гіста-
рыяграфічную  значнасць,  а  некаторыя,  як,  напрыклад,  “Ліст  Жыгімонта  ІІІ”, і 
юрыдычную, бо ліст з’яўляецца не чым іншым, як каралеўскім прывілеем епіскапам-
уніятам Кірылу Тарлецкаму, Гедэону Балабану, Лявону Збаражскаму і Гермагену (Ры-
гору Загароўскаму) на зраўнанне ў правах грэка-каталіцкага духавенства з рымска-
каталіцкім, аб вечнай падтрымцы каралеўскай уладай уніяцкай царквы і яе епіскапаў 
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“…яко верных подданых и богомольцов”, -  “…паки остатнего живота их ставати бу-
дет”. 

“Ліст Жыгімонта” змешчаны ў “Баркулабаўскай хроніцы” перад апісаннем Бе-
расцейскага праваслаўнага сінода, які пачаўся 6 кастрычніка 1596 г. (аўтар памылкова 
падаў 1593), і гэта ў пэўным сэнсе сімвалічна. Па-першае, у ім вельмі ярка выражана 
пазіцыя польскага караля адносна уніі і яе духоўных бацькоў; па-другое, гэта своеа-
саблівы, падмацаваны каралеўскім подпісам і кароннай пячаткаю пралог, уступ у спра-
вы уніі і падзеі, з ёю звязаныя. І апошняе , “Ліст Жыгімонта”, як і ўсё афіцыйна-
дзяржаўнае, што было ўключана ў тэкст “Баркулабаўскай хронікі” ў аўтэнтычным вы-
глядзе, паказвае на імкненне аўтараў чым паўней насыціць яе часавую прастору гіста-
рычнай інфармацыяй самага рознага кшталту. Іншы раз нават не звярталася ўвага на 
храналагічную паступовасць. Так паступілі і аўтары гарадскіх летапісаў, віцебскага – 
М.Панцырны і С.Аверка і магілёўцы Т.Сурта і Ю.Трубніцкі. Першыя, акрамя звестак 
пра мясцовыя падзеі, уключылі ў сваю працу мноства выпісак з твораў знаных у свеце 
гісторыкаў і летапісцаў (Марціна Бельскага, Яна Длугаша, Пурыуса Пяткевіча, Мацея 
Стрыйкоўскага). А аўтары “Магілёўскай хронікі” змясцілі у ёй нават літаратурныя тво-
ры: вершаваныя пасквілі невядомых пісьменнікаў на польскага прымаса Міхаіла Радзя-
ёўскага і караля Аўгуста Другога, таксама “Замежны карнавал у Польшчы  
ў 1701 – 1705 гг.”, скіраваны супраць каранаванай асобы і “саксончыкаў” з яго 
акружэння. Навідавоку працэс алітаратурвання гістарыяграфічных твораў, пашырэнне 
іх жанравага канону, адыход ад гістарыяграфічнага этыкету ў бок гістарычнай прозы і 
нават паэзіі. Падобнае ёсць і ў “Баркулабаўскай хроніцы”. Праўда, няма ў ёй “чужых” 
літаратурных твораў, затое ў многіх месцах яна настолькі літаратурна здатная, што бы-
ло б вялікім грахом не аддаць належнага яе аўтарам, не назваўшы іх аднымі з лепшых 
пісьменнікаў – гісторыёграфаў канца XVI- пач. XVIІ стст., пачынальнікамі гістарычнай 
прозы ў нашай літаратуры, пачынальнікамі мемуарнай традыцыі. 

Мемуарныя прыкметы – фактаграфічнасць, рэтраспектыўнасць, непасрэднасць 
аўтарскіх сведчанняў – у “Баркулабаўскай хроніцы” адшукваюцца няцяжка. І асабліва ў 
тых частках тэксту, якія А.Коршунаў назваў “уласнымі назіраннямі аўтара апошніх за-
пісаў над жыццём сяла Баркулабава і яго ваколіц”. 

Яны яшчэ не абсалютна выразныя, перадмемуарныя, аднак аўтарскі погляд, 
аўтарская пазіцыя адносна падзей ясна вычытваюцца ўжо ў самым пачатку твора.  
У запісе за 1579 год, дзе ідзе аповед пра няўдалыя аблогу і штурм літоўскім, мясцовым 
войскам, на чале якога стаяў баркулабаўскі ўраднік Андрэй Гудоўскі, Смаленска. Тут 
пазіцыя аўтара, ліцьвіна, паспалітага высокапатрыятычная. Ён на баку сваіх суай-
чыннікаў, радуецца, што яны “под Смоленском и Рославлем… места выжгли, волости, 
села попустошили. Под замъком Смоленским моцно и охотне штурм мели…”, шкадуе, 
што “не дал им господь бог его достати албо выняти; з ласки божое з добычею великою 
до домов своих здоровы з доброю славою приехали…” [1, 117]. У той жа час у “Барку-
лабаўскай хроніцы” зусім адсутнічае in nomine Domini omen (жыццё пісьменніка). Для 
літаратуры канца XVI – пач. XVIІ стст. самым важным была падзея, “падзея палітыч-
ная, ваенная, сямейная, метэаралагічная” (А.Мальдзіс). Аўтарская асоба, яе прыватнае 
жыццё выяўляліся рэдка, і гэта было звязана з пераходным перыядам у літаратурнай 
творчасці: ад летапісу да мемуараў, ад фіксацыі падзей да іх белетрыстычнага 
адлюстравання, у якім ужо прыватнае жыццё мемуарыста як бы канструявала гра-
мадскае  і  якое  абавязкова  падавалася  праз  прызму  аўтарскай  філасофіі  і  маралі. 
Такія творы з’явіліся ў нас пазней, і найлепшыя з іх – мемуары С.Маскевіча, 
Я.У.Пачобута-Адляніцкага, К.Завішы, М.Матушэвіча. У палякаў непараўнальным узо-
рам такога твора з’яўляюцца “Мемуары” Я.Х.Пасека. А пакуль вернай прыкметай пе-
радмемуарнага пачатку ў “Баркулабаўскай хроніцы” служаць аўтарскія пачуцці,       
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эмоцыі, перажыванні, праяўленне ўнутранага аўтарскага “я”, якое было характэрным 
для новага, рэнесансавага светабачання чалавека канца XVI – пач. XVIІ стст. 
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ПАЭМЫ “РАГВАЛОД” І  “УСЯСЛАЎ ЧАРАДЗЕЙ” АЛЕСЯ РАЗАНАВА: 
ДА ПЫТАННЯ АБ ЖАНРАВАЙ ПРЫРОДЗЕ ТВОРАЎ 

 
Імя і творчасць А.Разанава, вядомага беларускага паэта, перакладчыка стала 

ўвайшло ў літаратуру рубяжа ХХ-ХХІ стагодзяў. Гэта творца, якога па праву можна 
назваць заканадаўцам асобных мастацкіх працэсаў у сучаснай літаратуры. Прызнаны 
паэт-наватар, А.Разанаў знакавым чынам праявіў сябе і ў жанры паэмы 

Творы А.Разанава паэмнага жанру вядомы аматарам беларускай літаратуры най-
перш па зборніку “Каардынаты быцця”(1976), у якім, па азначэнні Г.Кісліцынай, “ пе-
рад намі не проста новы ўзровень паэзіі, а новае бачанне свету” [4,с.73]. Паэмам з 
наступнага зб.”Шлях-360” (1981) таксама дадзена высокая ацэнка крытыкаў, у іх, па 
сведчанні А.Івашчанкі, “з пункту гледжання стылёвых прыёмаў і сродкаў вобразнасці, 
у імкненні да пераасэнсавання самой сутнасці верша А.Разанаў працягвае творчы по-
шук, распачаты ў папярэднім зборніку…”[3,с.51]. Паказальнымі сталі паэмы 
А.Разанава “Гліна” (1994), “Камень” (1995,1998), “Жалеза” (2000), якія, “ па сваіх фар-
мальна-жанравых адметнасцях можна аб’яднаць у адну тыпалагічную групу”, бо яны, 
сцвярджае той жа даследчык, “утвараюць канцэптуальную трылогію” [3,с.54]. 

Нізка з трох паэм са зборніка А.Разанава “Паляванне ў райскай даліне” (1995) 
яшчэ раз прадэманстравала дасканаласць пісьменніка ў валоданні паэтычным словам.  

Магчыма радкамі свайго верша з гэтага зборніка паэт абвяшчаў з’яўленне сваіх 
наступных паэм -“Рагвалод” (1999), “Усяслаў Чарадзей” (1994, 1998, 2006), апошніх па 
часе напісання:  

 Дзіўна, але часта паставы нашых па- 
пярэднікаў нам бачацца лепш, выразней, чым 
 паставы сучаснікаў, і нават нястача біягра- 
фічных і творчых звестак як бы спрыяе  
гэтаму… [7,с.173]. 
 Натуральна, названыя паэмы ўвабралі ў сябе многія рысы папярэдніх твораў 

пісьменніка, з розніцай у тым, што на гэты раз аб’ектам мастацкага асэнсавання для 
паэта сталі лёсы знакамітых асоб беларускай гісторыі. 

 Ацэнка  мастацкіх  набыткаў  паэм  А.Разанава  давалася  ў  працах  такіх 
даследчыкаў, як Е.Лявонава, Г.Кісліцына, А.Івашчанка і інш. Побач з вызначэннем 
стылёвых адзнак імі закраналася пытанне аб жанравай адметнасці твораў. І хаця сам 
паэт большасці сваіх паэм ужо ў назвах надаваў жанравае вызначэнне, напрыклад 
“Паэма калодзежа” , “Паэма чырвоных вяровак” і інш., пытанне аб жанравай прыродзе 
твораў застаецца мала даследаваным. Так, А.Івашчанка часам называе некаторыя з іх 
“паэмамі ў прозе”, і сцвярджае, што “…гэта таксама свайго роду эксперыментальныя 
формы, для якіх аўтар яшчэ не шукае спецыяльнай жанравай пазнакі, але пэўнае 
канцэптуальнае аб’яднанне робіцца праз загаловак: “Паэма” плюс назоўнік у родным 
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склоне” [3,с.49]. Уцэлым, названы даследчык аналізуе паэмы А.Разанава найперш па-
водле такіх фармальных паказчыкаў, як рытм, ступень рыфмаванасці і празаізацыі. 

 Е.Лявонава таксама звяртае ўвагу на жанравы бок паэм А.Разанава ў сваім 
артыкуле “Паэзія не хлеб надзённы, але – надзейны”: Алесь Разанаў і постмадэрнізм”. 
У прыватнасці творы, што ўвайшлі ў кнігу “Паляванне ў райскай даліне”- “Паэма па-
гашаных люстэрак”, “Паэма парушанай мяжы”, “Паэма чырвоных вяровак”, - яна 
лічыць магчымымі вызначаць “ і як лірычныя споведзі, і як філасофскія паэмы, і як 
своеасаблівыя антыутопіі” [6,с.43]. Пры гэтым даследчык робіць агаворку: 
“…постмадэрнісцкія творы маюць характар, у пэўным сэнсе, эклектычны, што ніяк не 
стасуецца ні з паэмамі, ні з мініяцюрамі А.Разанава…” [6,с.44]. 

 Пра жанравую форму апошніх па часе напісання паэм А.Разанава “Рагвалод”, 
“Усяслаў Чарадзей” крытыка выказалася больш чым сціпла. Так А.Івашчанкам ўсяго 
толькі зазначана, што названыя творы належаць да таго ж “структурнага тыпу”, што і 
“архетыповая трылогія” – паэмы “Гліна”, “Камень”, “Жалеза”. Таму паставіць пытанне 
аб жанравай прыродзе твораў уяўляецца важным і актуальным, паколькі яно застаецца 
да канца невывучаным. 

 З’яўляючыся працягам багатых літаратурных традыцый, паэмы А.Разанава 
прыкметна выдзяляюцца сярод твораў падобнага жанра, што і было адразу заўважана 
крытыкай: так В.Вітка ўдала падкрэсліў, што “гэты жанр у яго свой, асаблівы. Кожная 
паэма – згустак пачуцця, асабіста перажытага, часта супярэчлівага, драматычнага, 
нават трагедыйнага” [4,с.73]; іншы навукоўца дапаўняе: “…і ў гэты здаўна любімы бе-
ларускімі пісьменнікамі жанр паэт здолеў унесці свежы струмень” [4,с.109].  

 Можна з упэўненасцю сказаць, што імкненне надаць яркую самабытнасць сваім 
творам падштурхнула пісьменніка ўнесці такія ўдакладненні, што дазволілі б паўней 
выявіць мастацкія магчымасці жанру паэмы. 

 Зважаючы на назву твораў “Рагвалод”, “Усяслаў Чарадзей”, на заяўленую гіста-
рычнасць, паэмы можна б было аднесці да адной з жанравых разнавіднасцей гістарыч-
ных паэм, якія прапануе даследчык Лапцева А.А.-паэмы-біяграфіі ці гісторыка-
філасофскай паэмы. Але абедзве разнавіднасці, як правіла, будуюцца на сюжэтна-
падзейнай аснове, і таму выяўляюць значна большую ступень апавядальнасці, чым 
паэмы А.Разанава. З гісторыка-філасофскай паэмай творы пісьменніка збліжаюцца імк-
неннем да “спасціжэння філасофіі гісторыі і сувязі часоў, асэнсавання месца і ролі асо-
бы ў гістарычным працэсе…” [5,с.195]. У той жа час відавочна, што А.Разанаў у сваіх 
паэмах “Рагвалод”, “Усяслаў Чарадзей” не проста спяшаецца падаць гістарычную ін-
фармацыю, а ставіць перад сабой больш складаную задачу: узнавіть не аб’ектыўную 
рэальнасць, а рэальнасць іншага роду – унутраныя інтуітыўныя працэсы “Я” суб’екта, 
носьбіта думкі. Яго канцэпцыя быцця сусвету і чалавека ў ім у значнай меры пераважае 
над аб’ектыўным паказам падзей жыцця славутых герояў – князёў Рагвалода і Усясла-
ва, а эпізоды іх біяграфіі з’яўляюцца толькі элементамі плыні разважанняў “Я” 
суб’екта. 

 Думаецца, пастаўленая пісьменнікам задача і вызначыла асаблівасці жанравай 
формы твораў. 

 Нягледзячы на тое, што ў іх назвах паняцце “паэма” не ўжыта, сумнення ў іх 
жанравым вызначэнні няма. Тут прысутнічаюць такія адзнакі паэмнага жанра, як да-
статкова вялікі аб’ём тэксту, вершаваная форма, выяўленне поліфанічнай, складанай 
дынамікі пачуццяў, настрояў, думак. І ў той жа час паэмы А.Разанава з’яўляюцца узо-
рам асобай жанравай мадыфікацыі. Вызначыць яе адметнасць магчыма, звярнуўшыся 
да разгляду некаторых жанраваўтваральных адзнак. 
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 Адным з важных жанраваўтваральных элементаў з’яўляецца канфлікт. Як свед-
чаць назіранні, у паэмах А.Разанава свая нюансоўка канфлікту.  

 У тэорыі літаратуры “канфлікіт – супярэчнасць, сутыкненне (калізія) паміж вы-
яўленымі ў творы групамі дзуючых асоб, героем і грамадствам, проціборства характа-
раў, ідэй, настрояў” [1,с.217]. Але такога роду канфлікт больш адпавядае кананічнай 
паэме. У творах паэмнага жанру А.Разанава “Рагвалод” і “Усяслаў Чарадзей” такога 
варыянту не назіраецца, бо аўтар акцэнтуе ўвагу не на гістарычных калізіях, а на тым, 
што можа быць успрынята як нейкая пазачасавая дамінанта пэўнай чалавечай свядо-
масці. Канфлікт трэба шукаць ва ўнутраным свеце “Я” суб’екта, у яго адносінах з 
рэчаіснасцю. Для перадачы той рухомай чалавечай думкі, якая “імкнецца агарнуць са-
бой увесь Сусвет” [4,с.110], аўтар будуе адметную канфліктную сітуацыю, ў якой зы-
ходзяцца разуменне жыцця чалавека на зямлі і светаадчуванне вечнасці. 

 Гэтак жа варта прызнаць, што ў арганізацыі мастацкага свету такога твора важ-
ную ролю адыгрывае не сюжэт, а кампазіцыя, у якой першаснае значэнне мае ідэйна-
эмацыйны настрой героя. 

 Паэмы А.Разанава складаюцца з асобных фрагментаў-частак (у паэме “Рагва-
лод” іх – 14, у паэме “Усяслаў Чарадзей” (2006) - 81), якія аказваюцца рознымі па фор-
ме і аб’ёме, але пазначаны сваім унутраным адзінствам. Тэматычную цэласнасць за-
бяспечвае “Я” суб’ект, які ацэньвае, аналізуе, успамінае. Яго пачуцці і перажыванні 
раскрываюцца ў суаднесенасці з той сістэмай каштоўнасцей, якія з’яўляюцца агуль-
напрынятымі для ўсёй людской супольнасці. Медытатыўныя адступленні спалучаюцца 
з апавядальнымі элементамі, паміж якімі няма строгіх межаў. Напрыклад, у паэме “Раг-
валод”: “Магчымасць /пярэчыць магчымасці /і брат – брату.//І тое, што настае, /вышэй і 
важчэй за тое, /што ўжо настала.// Але табе з дзвюх магчымасцяў /трэба /выбраць адну 
/і з двух /аддаць аднаму перавагу.” [8,с.82]; ці ў паэме “ Усяслаў Чарадзей”: “ Уклаў у 
Сафію / Сваю душу, /І калі /Звоняць званы, /Дзе б ні быў, /Усё роўна чуеш. //У нама-
ганнях і ў спробах / Жыццё /Набывае ўсё больш аблічча, /Што даспадобы/ Яму самому” 
[8,с.103]. Так канкрэтны факт жыцця героя пад уплывам аўтарскай свядомасці ста-
новіцца носьбітам новага зместу, фактам-сімвалам, фактам-легендай. 

Думаецца, што і заяўленыя аўтарам у назве паэм імёны героеў “Рагвалод”, 
“Усяслаў” можна лічыць ключавымі словамі-сімваламі, якія “з’яўляюцца зыходнымі 
пунктамі тэкстаўтварэння” [3,с.55]. 

Заўважана, што вобразы і матывы, заяўленыя пісьменнікам ў папярэдніх творах 
паэмнага жанру маюць свой працяг і развіццё ў наступных. Лейтматывам, які працінае 
паэмы А.Разанава, з’яўляецца дарога, шлях: “вобраз шляху адзін з самых распрацава-
ных у паэзіі Разанава”[4,с.74]. Сваё ідэйнае напаўненне ён мае і ў паэме “Рагвалод”: “ 
Плыў у наступнасць- /да Кіева і да самога /Цар-горада-/ і ўзрушаў прастору крывіцкай 
гаворкаю,// а цяпер/ мусіш ісці і высільвацца,/ і цягнуць/ волакам човен…”[8,с.85]. Да-
рога, шлях выступае як метафара чалавечага жыцця з непрадбачанымі сустрэчамі, 
нечаканымі паворотамі лёсу. У паэме “Усяслаў Чарадзей” сустракаем падобны матыў: 
“Накрэсліваюць шляхі /У кнізе свайго жыцця/ Свае думныя ўзоры” [8,с.98]. Але ў 
іншым выпадку прамаўляецца: “Чалавек- /Гэта шлях, /Які трэба прайсці, /Магчымасць,/ 
Якую трэба ўвасобіць?!” [8,с.110]. Тут вобраз шляху ўспрымаецца як “вобраз чалавеча-
га развіцця, у якім адлюстравана бясконцасць самога чалавека” [1,с.160]. Для таго, каб 
стварыць мастацкую карціну жыцця Сусвету паэт карыстаецца цэлай групай скразных 
вобразаў і матываў: сну, стралы, рэха і інш. Яны пераплятаюца, набываюць шырыню, 
выяўляючы неаслабны драматызм быцця чалавека. 
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 Такім чынам, паэмы А.Разанава “Рагвалод” і “Усяслаў Чарадзей” сведчаць пра 
майстэрства пісьменніка ўдала сінтэзаваць класічныя формы і новыя мастацкія прыёмы 
літаратуры. Ён стварае сваю паэму, свой жанр. Улічыўшы характар відавых складнікоў 
названых твораў А.Разанава, іх можна разглядаць як узор сімволіка-філасофскай 
паэмы, якая ўяўляе сабой складаную, шматзначную жанравую мадыфікацыю.  
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Г.А. Флікоп (Мінск) 
 

ГРАВЮРЫ КУЦЕІНСКІХ СТАРАДРУКАЎ  
ЯК КРЫНІЦА БЕЛАРУСКАГА ІКАНАПІСУ: ПЕРАГЛЯД ІСНУЮЧЫХ ВЕРСІЙ 
 

Узнікненне кнігадрукавання на славянскіх землях, безумоўна, спрыяла ста-
наўленню літаратурнай мовы і развіццю літаратуры ўвогуле. Буйным асветніцкім і дру-
карскім цэнтрам на Віцебшчыне ў ХУІІ стагоддзі быў Куцеінскі Богаяўленскі мана-
стыр, які знаходзіўся недалёка ад Оршы.  Пры манастыры ў 1631-1654 дзейнічала дру-
карня, якая за гэты час выдала каля 15 найменняў кніг богаслужбовага, малітоўнага, 
павучальнага характару на царкоўна-славянскай і старабеларускай мовах [7, с. 172-
173]. Аднак трэба падкрэсліць, што старадрукаваная кніга з’яўляецца не толькі 
помнікам літаратуры і пісьменства, але і мастацкай спадчынай. Тым больш, што наву-
коўцы неаднаразова адзначалі ролю ілюстрацый куцеінскіх выданняў у развіцці бела-
рускага тагачаснага іканапісу.  

Першым з беларускіх даследчыкаў, хто звярнуў увагу на іканаграфічную ўзае-
масувязь гравюры і абраза, быў М. Шчакаціхін. У сваіх публікацыях 20-х гадоў  
ХХ стагоддзя навуковец такія звесткі прыводзіць адносна двух латыгаўскіх абразоў 
сярэдзіны ХУІІІ ст.: “Каранаванне Маці Божай” і “Нараджэнне Хрыстова”. Крыніцай 
для першага М. Шчакаціхін называе дрэварыт з магілёўскага выдання 1698, а прато-
графам для “Нараджэння Хрыстова” – з куцеінскага “Трыфалагіёна” 1647 г. Менавіта 
другі прыклад узаемасувязі гравюры і абраза і датычыцца нашага разгляду. У дадзеным 
выпадку версія М. Шчакаціна выклікае сумненні, паколькі адрозненняў досыць шмат, 
што назіраецца ў кампазіцыйным размяшчэнні фігур, асобных прадметах, дэталях. 
Пэўнае падабенства тлумачыцца іканаграфічным канонам, аднак казаць пра непасрэд-
ную сувязь твораў у дадзеным выпадку немагчыма [11]. Выявіць іншую больш 
набліжаную выяву пакуль не ўдалося. З вядомых нам амаль 20 аднасюжэтных гравюр 
кірылічных выданняў размяшчэнне Марыі і Іосіфа з правага боку сустракаецца толькі 
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на двух: клеймы ў застаўках з кніг Дзмітрыя Растоўскага “Жыцці Святых” (Кіеў, 1695) 
[10] і “Богагалосніка” (Пачаеў, 1825) [3]. Другая з названых храналагічна крыніцай 
быць не можа, паколькі была выдадзена пазней. А першая – сапраўды мае агульныя 
рысы з латыгаўскім абразом, аднак адназначна сцвярджаць, што менавіта яна паслужы-
ла першаўзорам, не прадстаўляецца магчымым.  

Пра выкарыстанне гравюры “Нараджэнне Хрыстова” з куцеінскага “Трыфа-
лагіёна” для іншага беларускага абраза пісала сучасная беларуская даследчыца ста-
ражытнага мастацтва Н.Ф. Высоцкая: “Популярен среди белорусских изографов был 
Кутейнский “Трефологион” (1647). Гравюра “Рождество Христово”, помещённая в нём, 
послужила кужбушком для односюжетной иконы середины 17 в. из Пружан. Другая 
гравюра из этой книги была известна мастеру, создавшему в последней четверти 17 в. 
“Успение” из Кричева” [4, с. 13]. Абодва прыклады з'яўляюцца досыць спрэчнымі: 
дрэварыт і абраз “Успенне” маюць вельмі адноснае падабенства. Што датычыцца “На-
раджэння Хрыстова”, то на названай гравюры і абразе, безумоўна, ёсць агульныя рысы: 
размяшчэнне фігур, анёлы ў аблоках. Аднак і адрозненні таксама відавочныя: на дрэва-
рыце (як і на большасці адпаведных твораў) сюжэт разгортваецца на фоне будынка, а 
на абразе – на фоне пячоры [малюнак 1, 2].  

Для іншага беларускага абраза з такой жа назвай “Нараджэнне Хрыстова” (пер-
шая палова ХУІІ ст.), Н.Ф. Высоцкая прыводзіць як аналогію названую вышэй гравюру 
з куцеінскага “Трыфалагіёна” [5, c. 87, № 40]. Аднак дадзеныя творы не вельмі падоб-
ныя між сабой [малюнак 3]. Адноснае падабенства абраз мае і з дрэварытам “Анфа-
лагіёну” (Кіеў, 1619) [2], а асабліва іх аб’ядноўвае адна дэталь, якая больш не сустрэла-
ся нам на творах дадзенага сюжэту: маленькая выява Арханёла Міхаіла. Акрамя гэтага, 
нават храналагічна гравюра з апошняга магла паслужыць крыніцай. Аднак пэўныя ад-
розненні твораў не дазваляюць сцвярджаць пра іх непасрэдную ўзаемасувязь.   

    

               
малюнак 1    малюнак 2    малюнак 3 

 
А вось меркаванне даследчыцы пра выкарыстанне дрэварыту “Праабражэнне” з 

гэтай жа кнігі для твора, выяўленага ў царкве Маларыты, выглядае абгрунтаваным: 
кампазіцыйнае і стылістычнае падабенства відавочнае. Агульнасць назіраецца таксама і 
ў шматлікіх дэталях. Адрозніваецца толькі фігура Маісея, а таксама ў абразе мастаком 
дададзены сцэны ўзыходжання і сыходжання Хрыста з вучнямі [6, №20].  Верагодна, 
ікона магла мець іншы пратограф, на якім прысутнічалі і пералічаныя дэталі. Гэта ж 
твор мог быць узорам і для куцеінскай ілюстрацыі, што, у такім выпадку, тлумачыць 
падабенства паміж маларыцкім абразом і ілюстрацыяй “Трыфалагіёну”.   

Пра ўплыў гравюры з гэтай жа кнігі на магілёўскі абраз “Апостал Павел” адзна-
чала даследчыца Н. Я. Трыфанава: “По типажу и особенностям драпировки одежд апо-
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стола (гиматий с крупными, четко очерченными складками) икона близка воспроизве-
дению святого на гравюре из книги «Трефологион» (Кутеинская типография, 1647). В 
то же время положение руки апостола, держащей меч, ступней ног подобны положе-
нию на ксилографиях из «Пречистых Акафистов всеседмичных» (Киево-Печерская 
лавра, 1677) и, что особенно интересно, из одноименного издания 1698 года могилев-
ской братской типографии” [9]. Пра адпаведнасць тыпажу выяве з куцеінскага “Трыфа-
лагіёна” з Н.Я. Трыфанавай пагадзіцца ніяк нельга. [малюнак 4, 5]. У іканапіснай выявы 
якраз-такі больш агульнага з дрэварытамі названых выданняў Кіева і Магілёва [малю-
нак 4, 6, 7]. Што датычыцца падабенства драпіровак вопраткі, пра якія даследчыца 
зноў-такі адзначае сувязь з ілюстрацыяй “Трыфалагіёну”, то дзіўна, што яна не заўва-
жае такога ж падабенства абраза з дрэварытамі, зноў-такі, кіеўскіх і магілёўскага вы-
данняў. Увогуле, на ўсіх гравюрах складкі аднолькавыя, што сведчыць пра агульную 
крыніцу для іх. А палажэнне рук і ног апостала на іконе, сапраўды падобна да названых 
кіеўскай і магілёўскай гравюр і адрозніваецца ад куцеінскай. Абагульняючы вышэй 
сказанае адносна меркавання Н.Я. Трыфанавай, варта яшчэ раз адзначыць, што най-
большае падабенства паміж магілёўскім абразом назіраецца з гравюрамі кіеўскага і 
магілёўскага выданняў, а не куцеінскага.  

 

 
малюнак 4   малюнак 5   малюнак 6   малюнак 7 

 
Таксама патрабуюць удакладнення звесткі, датычныя іншых твораў беларускага 

іканапісу: царскай брамы канца ХУІІ ст. з адлюстраваннем сюжэту Дабравешчання і 
евангелістаў, якая паходзіць з сяла Пінкавічы Пінскага раёну, Брэсцкай вобл. На думку 
Н.Ф. Высоцкай: “Адлюстраванні  евангелістаў створаны па гравюрах “Новы запавет” 
(Куцейн, 1652, с. 535, адв.) і “Актоіх” (Куцейн, 1646, тытул)” [6, № 50]. Аднак 
параўнанне  жывапісных  выяваў  з  названымі  творамі  графікі  сведчыць  пра  адва-
ротнае: тут не назіраецца ніякага падабенства па-за іканаграфічным канонам. Інакш 
кажучы, на царскай браме намаляваны паясныя выявы евангелістаў з кнігай (Марк) або 
пергаментам (Лука, Матфей) у прынятай пры іх адлюстраванні вопратцы. Аднак няма 
элементаў, што сведчылі б пра выкарыстанне названых вышэй гравюр куцеінскіх вы-
данняў як крыніцы. Напрыклад, на клеймах тытульнага аркуша “Актоіха” усе еван-
гелісты паказаны з кнігай у руках, іх ад жывапісных “аналагаў” адрознівае паварот га-
лавы, жэсты рук і ўвогуле размяшчэнне [1]. Тое ж самае датычыцца і гравюр з “Новага 
запавету”. У гэтай кнізе ёсць як старонкавыя выявы евангелістаў, так і клеймы ў         
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застаўках. Але ні першыя, ні другія не з’яўляюцца іканаграфічна набліжанымі творамі 
да роспісаў царскай брамы [8].    

Падводзячы высновы, у цэлым трэба адзначыць, што пра выкарыстанне гравюр 
куцеінскіх выданняў як крыніцы беларускага іканапісу даследчыкамі адзначалася до-
сыць часта. Большасць такіх звестак сустракаецца ў публікацыях Н.Ф. Высоцкай, а 
ўпершыню ў беларускім мастацтвазнаўстве такая думка прагучала больш за 80 гадоў 
таму ў артыкуле М. Шчакаціхіна. Аднак пры спецыяльным вывучэнні фактычна нівод-
ная версія не пацвердзілася, што ставіць перад даследчыкамі новыя пытанні: чаму ў ма-
стацтвазнаўчай літаратуры так укаранілася меркаванне пра папулярнасць ілюстрацый 
куцеінскіх выданняў сярод іканапісцаў? І чаму, усё ж, пры такім высокім узроўні ку-
цеінскіх гравюр яны, як паказала дадзенае даследаванне, амаль не выкарыстоўваліся ў 
якасці крыніцы? Магчыма, далейшая праца ў дадзеным накірунку прывядзе да адказаў 
на пастаўленыя пытанні, а можа і сапраўды будуць знойдзены бясспрэчныя прыклады 
ўздзеяння куцеінскіх ілюстрацый на іканапіснае мастацтва. 
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Г.П. Харошка (Віцебск) 
 

РУПЛIВЫ ЗБIРАЛЬНIК I ДАСЛЕДЧЫК  
ДУХОУНЫХ СКАРБАЎ ВIЦЕБСКАЙ ЗЯМЛI 

 
Для многіх пакаленняў беларускай інтэлігенцыі духоўная спадчына продкаў бы-

ла пуцяводнай  зоркай  на  шляхах  яе  ўласных  творчых  пошукаў.  Аднак  мы  яшчэ 
недаравальна мала ведаем пра жыццё і дзейнасць многіх руплівых збіральнікаў ву-
снапаэтычных скарбаў. Плён іх працы часткова знішчаны часам, а тое, што засталося ў 
архівах і рэдкіх выданнях, якія сталі ўжо бібліяграфічнай рэдкасцю, яшчэ не сабрана, 
не ўпарадкавана і не ўведзена ў шырокі навуковы ўжытак. У дадзеным выпадку мы 
гаворым пра фалькларыстаў ХІХ – пачатку ХХ стагоддзяў, якія ўнеслі значны ўклад у 
станаўленне і развіццё беларускай фалькларыстыкі як навукі, але на сённяшні дзень іх 
                                                           
1 Для старадрукаў у дужках пасля бібліяграфічных звестак пазначана бібліятэка і шыфр асобніка, з якім 
нам непасрэдна і давялося працаваць. ЦНБ – Цэнтральная Навуковая Бібліятэка імя Якуба Коласа 
Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі, НББ – Нацыянальная Бібліятэка Беларусі.  
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імёны аказаліся маладаследаванымі. Сярод іх К.Фалютынскі, І.Храпавіцкі, Т.Заблоцкі, 
І.Савініч, І.Пачопка, С.Сахараў, Г.Марцінкевіч, І.Гарбачэўскі, А.Пшчолка і інш. Імі 
былі запісаны шматлікія святы і абрады, песні і павер’і, легенды і паданні Віцебска, 
Полацка, Лепеля, Суража, Глыбокага, Гарадка, Оршы і іншыя мясцовасцей Віцебшчы-
ны. 

Асаблівай увагі заслугоўвае сёння і дзейнасць Ігната Яўстахавіча Храпавіцкага – 
самабытнага збіральніка і даследчыка народных скарбаў ХІХ стагоддзя, сапраўднага 
знаўцы не толькі мясцовай, але беларускай духоўнай і матэрыяльнай культуры ўвогуле. 

Нарадзіўся І.Я.Храпавіцкі ў мястэчку Кахановічы Дрысненскага павету Віцеб-
скай губерні (сучасны Верхнядзвінскі раён) 31 ліпеня 1817 года і памёр на Каляды 25 
снежня 1893 года, пражыўшы доўгае і змястоўнае жыццё. Адукацыю атрымаў дамаш-
нюю, у доме бацькі – Яўстаха Іосіфавіча – камергера Двара яго імператарскай 
Вялікасці. Шмат вандраваў, быў Рыме, але большую частку жыцця пражыў у Каха-
новічах і рана стаў гаспадаром маёнтка. 

У 1844 годзе быў абраны на грамадскую пасаду наглядчыкам сельскіх ссыпных 
магазінаў і тады блізка пазнаёміўся з жыццём сялян. У 1850 годзе Храпавіцкі рас-
працаваў праект ліквідацыі прыгоннага права і правёў яго на губернскім з’ездзе, які 
праходзіў у Віцебску. Аднак крамольны праект не атрымаў сілу закона, а яго  аўтар 
аказаўся ў апале, доўгі час быў пазбаўлены магчымасці ўдзельнічаць у грамадска-
палітычным жыцці. Пра Храпавіцкага ўспомнілі ў 1858 годзе і ўвялі ў састаў губерн-
скага Камітэта па скасаванні прыгоннага права, дзе ён плённа працаваў каля чатырох 
гадоў. Быў узнагароджаны за гэта медалём. У 1859 годзе Ігнат Храпавіцкі абіраецца 
маршалкам дваран Дрысненскага павета, а ў 80-я гады становіцца прадвадзіцелем два-
ран Віцебскай губерні. 

І.Я.Храпавіцкі быў вядомы не толькі як прагрэсіўны грамадскі дзеяч, але і як 
паэт, фалькларыст, энограф, асветнік. Асаблівую цікавасць І.Храпавіцкі праявіў па збо-
ры і вывучэнні шматаспектнасці фальклору не толькі віцебскага рэгіёну, але і ўсёй Бе-
ларусі. Пачынаў сваю дзейнасць з актыўнага супрацоўніцтва з грамадска-палітычным і 
краязнаўчым часопісам “Рубон” (на старажытнай назве ракі Дзвіна), які выдаваў Казімір 
Андрэевіч Буйніцкі. Будучы фалькларыст змяшчаў там свае вершы, пераклады, публікаваў 
гістарычныя дакументы і фальклорныя матэрыялы. Аднак асветніцкая дзейнасць і сенты-
ментальная паэзія прываблівала яго нядоўга. Асноўным полем дзейнасці І.Храпавіцкага 
становіцца беларускі фальклор. Збіральнік добра ведаў гісторыю беларускага народа, 
асабліва захапляўся яго вуснапаэтычнай спадчынай. Будучы даследчык цікавіўся аграрным 
календаром жыхароў Прыдзвіння, захапляўся іх бытам і норавамі. Прываблівалі Храпавіц-
кага народныя песні, надаючы ім адпаведную сістэматызацыю па відах: зімовыя, жніўныя, 
купальскія і інш. Вучоны асаблівае значэнне надаваў песні, якая выконвалася ў натураль-
ных умовах, а не спецыяльна, па чыйсці просьбе. Ён лічыў, што песню трэба не толькі 
чуць, а і бачыць яе ў імправізацыі, калі яе часта суправаджалі танцамі, забавамі. “У той 
песні і глухі адчуе прывабнасць”, - сцвярджаў І.Я.Храпавіцкі. Вось чаму збіральнік любіў 
рабіць запісы песень у час спеваў, калі можна ацаніць дасканаласць выканання, музыч-
насць песень, гаварыць аб іх прызначэнні.  

І.Я.Храпавіцкі не толькі быў збіральнікам фальклору, а і яго даследчыкам. Пра 
гэта сведчыць яго навукова-тэарэтычная праца “Погляд на паэзію беларускага народа”. 
Па ацэнцы бібліёграфа Рамуальда Падбярэзскага, гэта быў “першы самастойны філа-
софскі погляд на паэзію беларускага народа, першае набліжэнне да ўсведамлення сябе 
ў сутнасці сваёй паэзіі” [1, с.55]. У ёй вучоны дае высокую ацэнку вуснапаэтычнай 
творчасці беларускага народа ўвогуле. Як прызнаваўся сам Храпавіцкі, “праца ўяўляе 
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сабою ахоп тэмы, пранікненне ў глыбіню і высвятленне паэзіі, песні, глыбокія даследа-
ванні і самыя смелыя высновы пра паэзію простага народу” [2, с.239]. У працы аўтар 
дастаткова грунтоўна і глыбока аналізуе зімовую, жніўную і купальскую паэзію. 
Звяртае ён увагу і на лірычныя песні, якія, на яго думку, вызначаюцца дакладнасцю, 
адраснасцю выканання. Спыняецца даследчык і на адметнасцях паэтычнага стылю, 
народных твораў: фальклорны гістарызм, паралелізм, сімволіка. 

У сваіх тэарэтычных і эстэтычных поглядах на народную творчасць Храпавіцкі 
зыходзіў з супастаўлення беларускага фальклору з фальклорам іншых народаў, а гэта 
давала яму права сцвярджаць пра жыццяздольнасць народнага мастацтва і ўплыў яго на 
літаратуру. Хаця даследчык прапаведваў ідэю разумнага выкарыстання фальклору ў 
літаратуры, катэгарычна выступіў супраць яго шаблоннасці не толькі ў творчым пе-
райманні ў літаратуры, але і ў самім працэсе даследавання. 

Тэарэтычная праца І.Я.Храпавіцкага “Погляд на паэзію беларускага народа” ме-
ла ў свій час нямалы рэзананс сярод маладых інтэлігентаў Беларусі. Яго праца зрабіла 
адпаведны ўплыў на наступныя пакаленні вучоных, у прыватнасці на дзейнасць 
Я.Ф.Карскага. Даследчыцкі вопыт Храпавіцкага аказаўся трывалым і жыццёвым для 
беларускай фалькларыстыкі. Думкі і палажэнні, выказаныя вучоным, і сёння 
з’яўляюцца важнымі і актуальнымі. 

Такім чынам, жыццёвы і творчы шлях удумлівага фалькларыста з’яўляецца ўзо-
рам сапраўднага патрыятызму, адданасці сваёй Радзіме. 
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ПРАБЛЕМЫ ВЫКЛАДАННЯ 
 МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ Ў ВНУ І ШКОЛЕ 

 
 

Н.В. Абазоўская (Віцебск) 
 
ДЗЕЛАВЫЯ ЗНОСІНЫ СПЕЦЫЯЛІСТА І КУЛЬТУРА МАЎЛЕННЯ 
 
Сучасны падыход да належнай падрыхтоўкі спецыялістаў абапіраецца на неаб-

ходнасць ведання асаблівасцей выкарыстання спецыяльнай лексікі і правільнага выка-
рыстання беларускай мовы ў афіцыйна-справавой сферы. 

Адукаваны спецыялiст павiнен валодаць мовай, ведаць яе законы, правiльна i да 
месца карыстацца яе сродкамi, умець выбраць прыёмы, неабходныя ў пэўнай сiтуацыi, 
для перадачы пэўнага зместу i з пэўнымi мэтамi. Спецыялiст у залежнасцi ад таго, з кiм 
гаворыць, пра што вядзе размову, у якiх умовах яна адбываецца, павiнен прадумаць, 
што i як сказаць, паколькi маўленне чалавека, адбор iм моўных сродкаў, афармленне 
маўлення рознае ў залежнасцi ад многiх фактараў, з якiх перш за ўсё неабходна адзна-
чыць сiтуацыю, месца, мэту i субяседнiка (адрасата). 

Усе вышэйадзначаныя задачы моўнай рэалiзацыi i вырашаюцца ў курсе “Бела-
руская мова (прафесійная лексіка)”, які выкладаецца ў ВНУ Беларусі. Гэты курс прыз-
начаны дапамагчы будучым спецыялістам больш дакладна і ўсвядомлена ўжываць раз-
настайныя сродкі мовы і ў прыватнасці – спецыяльную лексіку ў прафесійнай дзей-
насці. Спалучэнне тэарэтычнага матэрыялу i практычных заданняў скiравана на 
сiстэматызацыю ведаў аб моўнай культуры i моўным этыкеце, на развiццё навыкаў 
правiльнага маўлення, павышэнне моўнай культуры студэнтаў. Асноўная ўвага на за-
нятках надаецца пастаяннаму ўдасканаленню навыкаў правільнага маўлення і пісьма як 
адной з умоваў паспяховага выканання чалавекам сваіх прафесійных абавязкаў. 

Улiчваючы тое, што ўменне правiльна, пiсьменна i своечасова складаць разна-
стайныя дзелавыя паперы адносiцца да абавязковых прафесiйных навыкаў i патрэб бу-
дучага спецыялiста, у курсе “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” удзяляецца на-
лежная ўвага пiсьмовым дакументам у сферы дзелавых зносiн i ўзорам iх афармлення. 
Асноўная мэта – пазнаёміць студэнтаў з асноўнымі рысамі і моўнымі сродкамі, якія 
выкарыстоўваюцца ў афіцыйна-справавых дакументах. 

Асаблівая ўвага на практычных занятках надаецца культуры маўлення як аднаму 
з найважнейшых аспектаў жыцця кожнага чалавека. Маўленне з’яўляецца неад’емнай 
часткай асобы і таму прадстаўляе сабой важны сродак, з дапамогай якога людзі здоль-
ныя супрацоўнічаюць на лакальным, нацыянальным і міжнародным узроўнях. Уменне 
правільна, пісьменна, даходліва выказваць думкі – абавязковая перадумова поспеху як 
у паўсядзённых зносінах з іншымі людзьмі, так і ў прафесійнай дзейнасці. У першую 
чаргу гэта мае дачыненне да прафесій, якія паводле сваёй спецыфікі патрабуюць добра-
га ведання правілаў культуры маўлення, дасканалага валодання вуснай і пісьмовай мо-
вай наогул.  

Культура маўлення з’яўляецца вельмі шырокім, ёмістым паняццем, якое звязана 
не толькі з уменнем правільна, пераканальна і прыгожа гаварыць, але і з агульнай куль-
турай чалавека, з уменнем лагічна і дакладна мысліць і аптымальна выражаць думкі, 
правільна, без памылак складаць і афармляць разнастайныя дакументы, дарэчна і ўмела 
выкарыстоўваць усе рэсурсы мовы. 

Культура маўлення – гэта валоданне нормамі вуснай і пісьмовай літаратурнай 
мовы (правіламі вымаўлення, націску, словаўтварэння, граматыкі і г.д.), а таксама 
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ўменне выкарыстоўваць разнастайныя сродкі ў адпаведнасці з мэтамі і зместам 
маўлення. Яна ўключае ў сябе і правільнасць маўлення, і моўнае майстэрства, і ўменне 
выбіраць з некалькіх варыянтаў выказвання найбольш дакладны ў сэнсавых адносінах, 
даступны, стылістычна выразны. І ўсё гэта – дзеля забеспячэння аптымальных вынікаў 
камунікатыўных зносінаў паміж людзьмі, якія, у сваю чаргу, могуць быць дасягнуты 
толькі пры безумоўным выкананні асноўных якасцей маўлення: правільнасці, даклад-
насці, лагічнасці, чысціні, дарэчнасці, выразнасці, багацця.    

На практычных занятках студэнтам прапануюцца наступныя віды заданняў: 
вызначэнне парушаных норм літаратурнай мовы ў прапанаваным тэксце і выпраўленне 
недакладнасцей у сказах; пераклад словазлучэнняў, фразеалагізмаў, услойлівых спа-
лучэнняў і афарызмаў; вызначэнне адметнасцей беларускай мовы ў параўнанні з рускай 
на прыкладзе літаратурных тэкстаў.  

Пры вывучэнні дадзенага курса звяртаецца ўвага і на працэс дзелавых зносін 
спецыяліста, бо галоўным у дзелавой камунікацыі з’яўляецца ўменне аб’ектыўна 
ўспрымаць і разумець іншых людзей, умець будаваць адносіны з рознымі людзьмі. 
Пошук аб’ектыўных адносін да людзей і далейшае іх успрыняцце і разуменне 
з’яўляецца самым важным у працэсе дзелавых зносін. Тое, як чалавек адносіцца да са-
мога сябе, таксама накладвае адбітак на працэс камунікацыі, таму на занятках прапа-
нуюцца заданні для развіцця такіх якасцей, якія будуць садзейнічаць уменню весці дзе-
лавыя перагаворы, будаваць адносіны з партнёрамі, канкурэнтамі і кліентамі. Для гэта-
га студэнтам прапануюцца тэмы для індывідуальных выступленняў (“Мова і іншыя 
сродкі камунікацыі”, “Асаблівасці публічнага выступлення: маўленчы аспект”, “Рэкла-
ма ў нашым горадзе: моўны аспект”, “Новыя тэхналогіі і іх адлюстраванне ў мове”, 
“Беларуская мова – мова прафесійнай дзейнасці”). Характэрна, што студэнцкая моладзь 
недаацэньвае магчымасцей свайго асабістага ўплыву на іншых людзей з дапамогай 
маўлення. Студэнты часта спасылаюцца на сваю сціпласць і баязлівасць, таму не жа-
даюць выступаць вусна. Такія выступленні дапамагаюць аргументавана адказваць на 
пытанні, якія ўзнікаюць падчас абмеркавання пачутага, смела выказваць і ўмела 
адстойваць свае думкі. 

У выніку вывучэння дадзенага курса студэнты не толькі авалодваюць нормамі 
сучаснай беларускай мовы, спецыяльнай лексікай у галіне эканомікі, фінансаў, кіра-
вання дзейнасцю прадпрыемстваў, але і выпрацоўваюць уменне ажыццяўляць ка-
мунікацыю на беларускай мове ў прафесійнай сферы. 
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ДА ПРАБЛЕМЫ НАВУЧАННЯ НАПІСАННЮ САЧЫНЕННЯ 
Ў ГАЗЕТНЫХ ЖАНРАХ НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

 
Адной з асноўных задач навучання мове з’яўляецца развіццё маўлення школь-

нікаў шляхам далучэння іх да моўнага багацця беларускага народа. Пераацаніць 
значэнне развіцця маўлення вучняў у школе нельга. Штодня на ўроках і ў разнастайных 
формах ідзе развіццё маўлення дзяцей [3, с. 24]. Вучэбнай праграмай прадугледжана 
праца па развіцці звязнай пісьмовай мовы, вучэбныя дапаможнікі і падручнікі змяшча-
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юць адпаведныя практыкаванні: праца з дэфармаваным тэкстам, складанне тэкстаў на 
пэўную тэму, вусныя і пісьмовыя пераказы, сачыненні і інш. 

Навучанне вуснаму і пісьмоваму маўленню ў методыцы называецца развіццём 
звязнага маўлення, пад гэтым паняццем мы разумеем – працэс (маўленчая дзейнасць) і 
пэўны вынік акта камунікацыі (разгорнуты адказ вучня па матэрыяле вучэбнай дыс-
цыпліны, вусны і пісьмовы выклад тэксту, складзены вучнем рэферат, артыкул у сцен-
газету, апісанне, разважанне, даклад і г.д.) – пэўны маўленчы твор, тэкст [1, с. 278]. 
Такім чынам, звязнае маўленне – гэта і працэс (дзейнасць таго, хто гаворыць, піша), і 
прадукт (вынік гэтай дзейнасці) [6, с. 104]. 

Т.А. Ладыжанская  ўмоўна ўсе заданні па развіцці маўлення падзяляе на 5 відаў: 
1) аналітычнага характару па гатовым тэксце; 2) аналітыка-сінтэтычнага характару па 
гатовым тэксце (аналіз гатовага тэксту і стварэнне на гэтай аснове элементаў тэксту); 3) 
на перапрацоўку гатовага тэксту (удасканальванне тэксту); 4) на стварэнне новага 
тэксту на аснове прапанаванага; 5) на стварэнне ўласнага тэксту [2, с. 122 – 123]. Як ад-
значае Е.І. Літнеўская, канчатковай задачай урокаў па развіцці маўлення з’яўляецца 
складанне вучнямі асабістых вусных і пісьмовых выказванняў – тэкстаў – сачыненняў. 

На думку С.В. Мартынкевіч, сачыненне – від работы па развіцці маўлення вуч-
няў, які фарміруе ўменне самастойна выкладаць думкі, перажыванні, меркаванні на 
пэўную тэму [5, с. 9]. У працэсе працы над сачыненнем развіваюцца камунікатыўныя 
ўменні, моўныя і правапісныя навыкі, лагічнае і абстрактнае мысленне, эстэтычныя 
здольнасці дзяцей. В.І. Ціханюк прапануе наступнае азначэнне паняцця “сачынення” –
пісьмовае выказванне думак у вызначаным парадку, г. зн. у стройнай паслядоўнасці, з 
мэтай выразнай і поўнай перадачы свайго разумення той ці іншай літаратурнай з’явы, 
ацэнкі той ці іншай грамадскай падзеі, разважанняў аб пэўных маральна-этычных 
праблемах [7, с. 111].  

Такім чынам, уменне пісаць сачыненне – гэта ўменне самастойна, паслядоўна, 
лагічна правільна выказваць свае думкі на любую тэму. Праца над сачыненнем вызна-
чаецца найбольшай самастойнасцю вучняў. Выклад уласных думак, пачуццяў пры рас-
крыцці тэмы патрабуе падбору адпаведных моўных сродкаў, захавання лагічнай сувязі 
частак, ведання нормаў беларускай літаратурнай мовы. Таму, як адзначае Г.Я. Ла-
бачэня, сачыненне хутчэй за ўсё трэба разглядаць не толькі як від працы па навучанні 
мове, а вынік шматузроўневай складанай падрыхтоўкі [3, с. 24]. 

Адной з актуальных задач сучаснай школы з’яўляецца неабходнасць у падрых-
тоўцы вучняў да вусных і пісьмовых паведамленняў розных стыляў і жанраў. Прабле-
май класіфікацыі сачыненняў займаліся С.В. Мартынкевіч, В.А. Ляшчынская, З.У. 
Шведава, М.Г. Яленскі, З.Б. Варановіч, М.Т. Баранаў і інш. У аснове класіфікацыі 
сачыненняў адзначаюць наступнае: мэта правядзення, аб’ём тэксту, тэматыка, 
крыніца атрымання інфармацыі, характар матэрыялу, спосаб выкладу матэрыялу, 
стыль, жанр, ступень ускладненасці, ступень самастойнасці і інш. У гэтых класіфіка-
цыях пытанне аб напісанні сачыненняў у газетных жанрах з’яўляецца праблемным. 
С.В. Мартынкевіч разглядае гэты від сачынення ў крытэрыі “спосаб выкладу думак”, 
В.А. Ляшчынская і З.У. Шведава – “жанр і стыль”, М.Г. Яленскі – “жанр”, З.Б. Вара-
новіч яго не выдзяляе. 

Наогул, пад жанрамі сачыненняў Е.І. Літнеўская [4, с. 580] традыцыйна  вызна-
чае тыпы тэкстаў – апавяданне, разважанне, апісанне. Даследчыкі гавораць аб кам-
пазіцыйных формах сачыненняў, якія адпавядаюць азначэнню жанру ў стылістыцы. 
М.Г. Яленскі вылучае жанр маўлення як разнавіднасць тэкстаў, якая вызначаецца 
маўленчай сітуацыяй, існуе ў межах таго ці іншага функцыянальнага стылю і мае ад-
носна ўстойлівыя зместавыя, кампазіцыйныя і лінгвастылістычныя асаблівасці. Кожны 
жанр мае сваю змястоўную і фармальную спецыфіку. Розныя яго элементы знаходзяцца 
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ў дынамічным узаемадзеянні. У структуры жанру  можна назіраць устойлівае і 
зменлівае. Ён захоўвае на працягу доўгага часу такія якасці, як пастаяннасць і 
ўстойлівасць структурна-кампазіцыйных і стылістычных прыкмет, але пад уздзеяннем 
гістарычных умоў  жанр можа набываць або страчваць тыя або іншыя якасці. Таму не 
менш важнай праблемай з’яўляецца класіфікацыя жанраў у журналістыцы. Так,  
Г.С. Мельнік выдзяляе тры групы жанраў – інфармацыйныя, аналітычныя, публіцы-
стычныя, В.В. Варашылаў, Д.Л. Яканюк, І. Кадыкова, А.А. Цяртычны, С.Б. Белагураў – 
інфармацыйныя, аналітычныя, мастацка-публіцыстычныя,  
А.М. Грыніна-Зямскова – інфармацыйныя, аналітычныя, мастацкія, К. Машкоў – ін-
фармацыйныя, публіцыстычныя; М. Грыгаран выдзяляе чатыры жанры – інфарма-
цыйныя, аналітычныя, мастацка-публіцыстычныя, гумарыстычныя. 

У вучэбнай праграме па беларускай мове для 5 – 11 класаў для агульнаадука-
цыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання разглядаецца навучан-
не сачыненням у газетных (інфармацыйных) жанрах: нататка, рэпартаж, 
інтэрв’ю, нарыс. У метадычнай і навуковай літаратуры разглядаюцца розныя назвы для 
абазначэння “прасцейшага жанру перыядычнага друку” – нататка (М.Г. Яленскі, пра-
грама па беларускай мове), заметка (Б.В. Стральцоў), інфармацыя (К. Машкоў), ка-
роткая інфармацыя (І. Кадыкова). 

Такім чынам, у метадычнай навуцы існуюць працы, прысвечаныя праблеме навучан-
ня напісанню сачыненняў у газетных жанрах на ўроках мовы (А.М. Грыніна-Зямскова, 
П.Ф. Іўчанкаў, В.В. Марысева, Ю.С. Пічугоў і інш.). Аднак, нягледзячы на гэта, як сведчыць 
практыка, настаўнікі не заўсёды ведаюць, як эфектыўна агранізаваць працу над вывучэннем 
такога газетнага жанру, як нататка, яе віды, будова, моўныя асаблівасці.  
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ІНТЭРФЕРЭНТНЫЯ З’ЯВЫ Ў МАЎЛЕННІ 

 
Сучасная моўная сітуацыя на Беларусі характарызуецца пераважна суіснаваннем 

і выкарыстаннем беларускай і рускай моў і можа быць вызначана як беларуска-рускае 
двухмоўе, а хутчэй, руска-беларускае. Сёння і беларуская, і руская мовы выкарысто-
ўваюцца ў большасці найважнейшых сфер, аднак у колькасных адносінах пераважае 
руская. Такое становішча нельга прызнаць у наш час нармальным. 

У сітуацыі двухмоўя ўзаемадзеянне моў, якія кантактуюць, прыводзіць да 
інтэрферэнцыі, г.зн. пры маўленні на адной мове ўжываюцца элементы другой. Іншымі 
словамі, інтэрферэнцыя парушае нормы абедзвюх моў. Вядома, узровень інтэрферэнцыі 
залежыць ад ступені валодання другой мовай, ад умення свядома адрозніваць факты 
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розных моў. Беларуска-руская і руска-беларуская інтэрферэнцыя – з’ява даволі рас-
паўсюджаная і закранае ўсе сферы моўнай сістэмы: фанетыку, акцэнтуацыю, марфа-
логію, сінтаксіс, лексіку. 

А паколькі праца прадстаўнікоў многіх і многіх прафесій немагчыма без 
уключэння іх у разнастайную сістэму ўзаемаадносін з іншымі людзьмі, дык культура 
маўлення іх павінна быць надзвычай высокая, чаго нельга сказаць пра культуру 
маўлення студэнтаў БДУКМ. 

Уласныя назіранні па культуры маўлення будучых бібліятэкараў сведчаць, што 
яны толькі на занятках па беларускай мове гавораць па-беларуску, а на перапынках 
(можна сказаць, усюды і заўсёды!) па-руску, але што гэта за руская “речь” у іх? А як 
вядома, правільнасць маўлення бібліятэкара – аснова яго маўленчай культуры, бо 
адступленне ад маўленчых нормаў у арфаэпіі, акцэнталогіі, граматыцы, словаўжыванні 
абцяжарвае разуменне і ўспрыманне маўлення, зніжае аўтарытэт бібліятэкара.  

У рускім маўленні студэнта, двухмоўнага індывіда, часта сустракаюцца такія 
беларуска-рускамоўныя фанетычныя рысы, як цвёрдыя р і ч, на месцы рускіх р’ і ч’ , 
фрыкатыўны γ  на месцы рускага выбухнога г; дз і ц на месцы д’, т’; ярка выражанае 
аканне, таму і атрымліваецца: благадару, крэпас’ц’, чалавечык, дзверы і інш. Пад 
уплывам “дзекання” і “цекання” ў маўленні асоб, якія не выдзяляюць іншамоўную 
лексіку з яе спецыфікай вымаўлення на фоне ўласнабеларускай, чуем: дзекан, дземак-
рат, цеатр, пародзія, або д’екан, д’ефект, д’екарыраваць, студ’ент, крыт’ік, 
арыент’ір, т’іраж – з альвеалярнымі д’ і т’ – калі гавораць па-беларуску. Вядома, 
гэтыя асаблівасці вельмі ўстойлівыя і часам застаюцца на ўсё жыццё. Асабліва многа 
памылак у пастаноўцы націску: а΄рест (замест аре΄ст), средства΄ (замест сре΄дства), 
намере΄ние (замест наме΄рение), соболезнова΄ние (замест соболе΄знование), э΄ксперт 
(замест экспе΄рт), бо΄сый (замест босо΄й), мале΄нький (замест ма΄ленький), малы΄ (за-
мест ма΄лый), ножни΄цы (замест но΄жницы), обру΄ч (замест о΄бруч), петля΄ (замест 
пе΄тля), про΄стый (замест просто΄й), волосы΄ (замест во΄лосы), до΄ска (замест доска΄), 
нена΄висть (замест не΄нависть), одина΄дцать (замест оди΄надцать) і г.д. 

Зразумела, адной з прычын акцэнталагічных памылак з’яўляецца ўплыў бела-
рускай мовы на вымаўленне рускіх слоў. А гэта значыць, што студэнты не зусім добра 
ведаюць арфаэпічныя, акцэнталагічныя нормы рускай мовы, ды і не толькі гэтыя.  

У маўленні студэнтаў парушаюцца правілы ўжывання прыназоўнікаў і склонаў, 
назіраюцца адхіленні ад лексічных нормаў, што прыводзіць да невыразнага афармлення 
думкі, да двухсэнсоўнасці выказвання. Вось некаторыя прыклады, сказаныя па-руску: Всё-
таки я настаиваю кандидатуру Наумович; Сообщаю, что кворум присутствует; Она высту-
пала на конференции о новинках литературы; Необходимо обратить внимание за этой сту-
денткой; Я хочу у вас спросить один вопрос; Что ты молчишь как укопаны; Стань пряма, 
набери дыхание;  Об этом я скажу ниже; Часто беседа продолжается в тёплой комнате, ку-
да заходят на минуту-другую по своим надобнастям многие студенты.  

Рэкордная кольксць памылак ва ўжыванні прыназоўнікавых канструкцый: Я 
убеждена о том, что…; Я обдумываю о том, что…, Мы имеем проблему о том, что…; 
Пусть деканат запросит о том, что… і г.д. А што гэта за штампы, якія выкарыстоўвае 
амаль кожны студэнт: “мало не покажется”, “дорогого стоит”, “типа того”, “в плане то-
го, что”, “ну давай”, “так сказать”, “это самое”, “значит…” 

І самым выразным паказчыкам коснаязыкасці з’яўляецца слоўважыванне спа-
лучэння “как бы”, якое запаланіла маўленне не толькі нашых студэнтаў, але і дзеячаў 
розных сфер культуры і мастацтва: Мы как бы об этом уже говорили; Я как бы являюсь 
старостой группы; Я буду с вами в этом смысле совершенно как бы откровенна; Мы 
как бы здесь единомышленники; На зарплату как бы не проживешь; Как бы дольше 
придётся учиться; Мы как бы муж и жена; Я как бы счастлива в браке і г.д. 
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Надзвычай часта сустракаюцца кантамініраваныя словазлучэнні ў беларускім 
кантэксце, парушаюцца лексіка-граматычныя заканамернасці кіравання: Наш 
універсітэт займае пэўны статус; Адыгралі ўплыў і прыгажуні; А мы да іх ніякіх 
прэтэнзій не заявілі; План нашай работы закончаны; Кожны раз куратар робіць нам 
нейкія парады; Аб гэтым яна адзначыла; Студэнты не маглі садзейнічаць на рашэнне 
гэтай праблемы; Гэта да нас не датычыцца; Дык на чым усё ўпіраецца; Я вам зараз усё 
адкажу; Неабходна нам на гэтым абмежавацца; Аплата ўзымаецца (па-беларуску 
бярэцца); Па малейшаму поваду – самым нязначным; Пярвейшы абавязак – найпершы; 
Уноў – ізноў; Ускорыла недахопы – выявіла; У славеснай форме – у слоўнай; Абзоры 
кніг – агляды; Нараду з гэтым – побач; Не з’явіў жаданне – не выявіў жадання; Пас-
тавілі ў вядомасць – поставили в известность (па-беларуску паведамілі); Горш абстаяць 
справы – ідуць справы або горшыя справы і інш. Такіх эпідэмічных па характары спа-
лучэнняў у маўленні студэнтаў нямала.  

Зразумела, сёння варта ўзнімаць праблемы экалогіі не толькі беларускай мовы, 
але і рускай. Страшэнная колькасць памылак, коснаязыкасць назіраецца ў радыё- і 
тэлеэфіры, і гэта сведчанне не толькі нізкай культуры дыктараў, каментатараў, жур-
налістаў і рэдактараў, але і адлюстраванне агульнай культурна-маўленчай сітуацыі 
краіны. Рэзкае паніжэнне культуры маўлення абумоўлена таксама новымі ўмовамі 
функцыянавання мовы, паяўленнем вялікай колькасці непадрыхтаваных публічных вы-
ступленняў, спантанных выказванняў, паслабленнем афіцыйнай цэнзуры і кантролю. 
Лідзіраванне вуснага маўлення ў параўнанні з пісьмовым – адна з прычын уплыву гу-
тарковай стыхіі на літаратурную мову. Назіраецца экспансія экраннай культуры, 
адсюль – меншая колькасць чытацкай публікі. А чалавек, які многа чытае, інакш думае, 
мае большы слоўнікавы запас, правільна, лагічна і аргументавана выражае свае думкі. 

Часам і мы, выкладчыкі, вінаватыя ў тым, што ў нашых студэнтаў непрыгожае 
маўленне. Чытаючы нашы працы, яны запамінаюць тэрміны так, як іх напісалі мы. У 
прыватнасці, у тлумачальным слоўніку бібліятэчных і бібліяграфічных тэрмінаў зафік-
саваны тэрміналагічныя спалучэнні:  

– Вядучае слова прадметнай рубрыкі. Ёсць “ключавое”, “асноўнае”, “га-
лоўнае”.  

– Выхадныя даныя. Лепш “звесткі”.  
– Бягучы план работы бібліятэкі. (Рускае – текущий). Ёсць “план работы” з 

указаннем тэрмінаў, і слова бягучы лішняе.  
– Перасовачная бібліятэка. Можа, “перамяшчальная”, ці “нестацыянар-

ная”?  
– Паслуга бібліятэчнага сервісу. А чаму не проста “бібліятэчная паслуга”?  
– Паказчыкі рэзультатыўнасці камунікатыўных паслуг. А што, горш, каб 

напісалі “паказчыкі выніковасці”?  
А гэта значыць, пры напісанні вучэбных дапаможнікаў нядоўга думаем пра 

культуру мовы. 
Уменне ясна, выразна выражаць свае думкі, уздзейнічаць на слухачоў 

з’яўляецца своеасаблівай характарыстыкай прафесійнай падрыхтоўкі людзей самых 
розных спецыяльнасцяў, асабліва бібліятэкараў, якія па роду заняткаў звязаны з людзь-
мі, аказваюць ім пэўныя паслугі. 

Д. Ліхачоў пісаў: 
“Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. И потому, 

как человек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, с кем имеем дело: мы мо-
жем определить степень интеллигентности человека, степень его психологической 
уравновешенности. 
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Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго и внимательно – 
прислушиваясь, запоминая, замечая и изучая. Но хоть и трудно – это надо, надо. Наша 
речь – важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей личности, нашей ду-
ши, ума”. 

А для гэтага трэба ў кожнай вышэйшай навучальнай установе ў абавязковым па-
радку ўвесці як дысцыпліны спецыялізацыі “Культуру беларускага маўлення” і “Куль-
туру русской речи”. 
 
М.Ф. Гуліцкі (Мінск) 
 

ФІЛАЛОГІЯ Ў СІСТЭМЕ АДУКАЦЫІ: РОЛЯ, МЕСЦА, ЗМЕСТ 
 
Адзін з найглыбейшых гісторыкаў літаратуры, паэт-лірык, нават летуценнік, 

адзіны беларускі пісьменнік, які стварыў для серыі “Жыццё выдатных людзей” два ра-
маны-эсэ пра карыфеяў беларускай культуры Францыска Скарыну і Янку Купалу, Алег 
Антонавіч Лойка сцвярджаў у час спрэчкі паміж фізікамі і лірыкамі, што філалогія – 
царыца ўсіх навук. Канферэнцыя, для якой гасцінна адчыніў дзверы Віцебскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М.Машэрава, дае рэдкую магчымасць літаратуразнаўцам і 
моваведам падзяліцца навуковымі думкамі, зверыць пазіцыі, успомніць прызабытыя 
традыцыі, абмяняцца навацыямі, ацаніць іх і, магчыма, акрэсліць перспектыву. 

Напомню еўрапейскую, у тым ліку славянскую традыцыю ў сферы адукацыі – 
вывучаць не толькі родныя мовы, а таксама і некалькі класічных моў, сярод якіх лацін-
ская, грэчаская, радзей санскрыт, ва Усходняй Еўропе стараславянская (царкоўнасла-
вянская) мовы, бо яны далучалі новыя пакаленні да вышынь культуры ў шырокім 
значэнні гэтага паняцця, знаёмілі з тагачаснымі навуковымі дасягненнямі і практычным 
вопытам, спрыялі нефармальнаму засваенню біблейскіх ісцін. Як вынік – прафесійная 
адказнасць, шырокі кругагляд, начытанасць і цікаўнасць да народнай творчасці і 
моўных асаблівасцей розных рэгіёнаў, сумленнасць, сапраўдная, а не паказная, высокая 
інтэлігентнасць. У гэтым пераканалі дасланыя адказы на дыялектную праграму-
апытальнік І.І. Сразнеўскага, што захоўваюцца ў архівах Санкт-Пецярбурга, Масквы, 
Вільні. Выпускнікі гімназій дасавецкага часу ў 70-80-гадовым узросце помнілі рускую 
класіку, дасканала ведалі і цытавалі біблейскія тэксты, вобразна ўзнаўлялі жыццёвыя 
сітуацыі, удала перасыпаючы аповяды прыказкамі і прымаўкамі. Характэрна, што 
многія запамяталі нават метадычныя прыёмы выкладання мовы і літаратуры. Праўда, 
пераважала і зуброжка, шматразовае перапісванне ўрыўкаў, тэкстаў, хадзіла лінейка па 
далонях. А каліграфія – не горшая, чым на грашовых знаках і дзяржаўных дакументах! 
Увогуле была адказная, настойлівая праца і настаўнікаў, і навучэнцаў. Ва ўсіх еўра-
пейскіх краінах універсітэт выконваў аднолькавыя функцыі – забяспечваў развіццё і 
перадачу ведаў, а таксама навучаў метадам іх атрымання. Спачатку вывучаўся трывіум 
– граматыка, рыторыка, логіка, потым засвойвалі квадрыум – арыфметыку, геаметрыю, 
астраномію, тэорыю музыкі. Усё гэта складала падрыхтоўчы курс для авалодання бу-
дучай прафесіяй. 

Звернемся да сучаснасці з невялікім экскурсам у недалёкае ХХ стагоддзе, калі 
Усходняя Еўропа на доўгія дзесяцігоддзі была гвалтоўна вырвана з тагачаснай еўра-
пейскай цывілізацыі і засталася ізаляванай да нашых дзён. Безумоўна, у справе 
пашырэння пісьменнасці былі істотныя станоўчыя змены, але ў адукацыйна-
культурнай сферы запанавала пралетарская культура, у выніку чаго інтэлектуальны 
патэнцыял шматлікіх народаў краіны мэтанакіравана вынішчаўся пад выглядам бара-
цьбы з перажыткамі буржуазнай культуры. Вывучэнне нацыянальных моў, літаратур, 
увогуле здабыткаў сусветнай культуры не заахвочвалася, нават жорстка стрымлівалася. 
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Так традыцыя вывучэння класічных моў была перапынена, а нацыянальныя мовы ў 
сувязі з запланаванай канчатковай пабудовай камунізму павінны былі адысці ў нябыт, 
паколькі прадугледжвалася стварэнне адзінай безнацыянальнай супольнасці “советский 
народ с единым государственным языком – русским”. Паспешлівы пераход на рускую 
мову навучання даводзіў да анекдатычных сітуацый. Так, беларускі “Спеўнік” для 
пачатковай школы з жартоўным прыпевам у песні “Мікіта, Мікіта, лыкам шуба за-
шыта” замянілі на “Никита, Никита, наш любимый Никита”, відаць, пабойваючыся 
пакрыўдзіць дзяржаўнага цёзку. На мову і чытанне ў школьных планах засталося 3 
гадзіны ў сукупнасці, на рускую мову і літаратуру – 5-6 гадзін, пазней дайшло да 2 
гадзін на тыдзень. Замежная мова, пераважна нямецкая, выкладалася і вывучалася ў 
большасці школ фармальна, паколькі не хапала спецыялістаў і ёй “дагружалі” іншых 
прадметнікаў, а галоўнае – адсутнічала запатрабаванасць у яе веданні, доўгі час 
праяўлялася пагардлівасць як да варожай. Толькі ў 90-ыя гады з прыняццем законаў аб 
мовах, аб адукацыі ўсвядомілі важнасць замежных моў і пачалі вывучаць у дзіцячых 
садках, пачатковых класах, у ВНУ як дадатак да асноўнай спецыяльнасці. Змяніліся і 
адносіны да замежных моў, паколькі і дзеці, і бацькі пераканаліся ў неабходнасці сва-
боднага валодання імі. А вось сфера выкарыстання роднай мовы неапраўдана звузілася 
ў дзяржаўных зносінах, яе пазбягаюць на ўсіх каналах тэлебачання, прэса таксама ін-
шамоўная, беларускамоўныя газеты і часопісы адзінкавыя, некаторыя толькі “эксплуа-
туюць “ беларускія назвы, а “Советская Белоруссия”, “Комсомольская правда в Бело-
руссии”, “Аргументы и факты” не прызнаюць нават афіцыйнай назвы Беларусь. Зразу-
мела, што такая моўная сітуацыя адцясніла на задворкі і багатую, сусветна прызнаную 
беларускую літаратуру. 

Культура маўлення – вынік і самы відавочны паказчык высокага інтэлектуаль-
нага ўзроўню чалавека, сведчанне культуры мыслення, глыбокага ведання сваёй спе-
цыяльнасці, літаратуры, іншых відаў мастацтва, сведчанне любові да мовы як пер-
шаэлемента культуры нацыі. Вяршыняй маўленчай культуры, яе эталонам лічыцца 
літаратурная мова, у якой замацоўваюцца, назапашваюцца і зберагаюцца, як у скар-
бніцы, культурныя традыцыі народа, яго навуковыя і мастацкія набыткі, грамадская 
мараль. На гуманітарных факультэтах выкладаецца такая дысцыпліна аж 6 адведзеных 
вучэбным планам акадэмічных гадзін. На іншых факультэтах яе зусім не вывучаюць. Ці 
не таму на сесіі былога Вярхоўнага Савета міністр фінансаў дакладваў пра новыя “асін-
гацыі”, тройчы паўтарыўшы ў такім гучанні свой тэрмін, а міністр абароны, адстойва-
ючы саюз з Расіяй, абгрунтоўваў сваю пазіцыю тым, што суседняя краіна пастаўляе ў 
Беларусь для рухавікоў “разные маслы”, старшыня савета, не ведаючы прозвішча дэпу-
тата, запрасіў яго на высокую трыбуну фразай: “Слово предоставляется депутату из 
заднего прохода”, адзін з кіраўнікоў палаты пераконваў залу: “Я не уповаю, что у нас 
всё хорошо”. Былы расійскі прэм’ер сцвярджаў, што “Средняя Азия – подбрюшье Рос-
сии”. Беларусь нават дыпламаты называюць то варотамі, то калідорам у Еўропу. Дык 
хто ж тады грамадзяне краіны – “привратники”, “швейцары”? 

Шматгадовы выкладчыцкі вопыт паказвае сучасны ўзровень падрыхтоўкі па гу-
манітарных дысцыплінах вучняў адукацыйных школ, гімназій, навучэнцаў каледжаў: 
кругагляд вельмі абмежаваны, веды мінімальныя, логіка разважанняў прымітыўная, бо 
не могуць супастаўляць, параўноўваць гістарычныя і моўныя факты, не бачаць 
прычынна-выніковых сувязей, не здольныя вызначыць заканамернасці, зрабіць вывады. 
Прычын такой сітуацыі некалькі: недасканалыя вучэбныя праграмы, падбор школьных 
прадметаў і размеркаванне іх па гадах навучання, недаацэнка гуманітарных дысцыплін 
у прафесійнай падрыхтоўцы, слабая інтэграванасць іх у выкладанні і арыентаванасць на 
будучую прафесію, празмернае захапленне кнопачна-клавішным навучаннем, калі вы-
хаванцы не выражаюць думку, не афармляюць яе пры спантанных зносінах, замяняючы 
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словы мімікай, жэстамі, выклічнікамі і гукаперайманнямі. Расквітнелае рэпетытарства 
не вырашае праблему ведаў, бо яно арыентавана на кароткатэрміновае запамінанне на 
час здачы ўступных экзаменаў, тэсціравання, пры якім не відаць чалавека, не выяўля-
ецца прафесійная прыдатнасць і адпаведнасць будучай спецыяльнасці. Змагаючыся з 
карупцыяй, забыліся пра духоўна-маральны свет асобы ХХІ стагоддзя і, кажучы па-
руску, “с водой выплеснули ребёнка”. Вялікую лепту ў працэс дэгуманізацыі актыўна, 
нават агрэсіўна ўносіць тэлебачанне: адсутнічаюць вучэбныя праграмы, пазнавальныя 
толькі павярхоўна закранаюць жыццёва важныя тэмы, а многія прапагандуюць (свядо-
ма ці па “недомыслию”) антычалавечыя ўчынкі, якія пасля пераймае моладзь. Спявак 
Ю. Антонаў сцвярджае, што “наше телевидение и кино «выдают» на экраны на-гора 
1500 трупов за неделю. Мне кажется, если смотреть каждый день такую чернуху, это не 
может не отразиться на психике и нравственности, культуре поведения”… 

У сучасных вучэбных планах ВНУ блок агульнаадукацыйных дысцыплін або 
зусім не прадугледжвае філалагічную падрыхтоўку як адзін з элементаў шырокай гу-
манітарнай адукацыі, або маскіруе, растварае яе, прыкрываючыся эпітэтам сусветная ў 
назвах “Сусветная гісторыя”, “Сусветная народная культура”, “Сусветнае мастацтва” і 
г.д. Вывучэнне такіх грандыёзных курсаў не што іншае, як прыгожы самападман, бо 
асвоіць такі матэрыял без грунтоўнага нацыянальнага падмурка немагчыма, бо ад-
сутнічае база для супастаўлення, параўнання, дый ахапіць гістарычна-культурныя 
дасягненні народаў усіх кантынентаў немагчыма ўвогуле. Нядаўна ўведзены курс “Бе-
ларуская мова (прафесійная лексіка)”, разлічаны на 34 гадзіны, праблем не вырашае, 
паколькі вядома, што з адных тэрмінаў яскрава-дакладнае выказванне не пабудуеш, 
хутчэй за ўсё атрымаецца халодна-бюракратычнае інфармацыйнае паведамленне. Таму 
мэтазгодна ў вучэбныя планы ўключаць такія поўнафарматныя курсы, як “Выразнае 
чытанне”, “Лінгвістычны аналіз тэксту”, “Культура маўлення”, “Рыторыка”, “Руска-
беларускі (беларуска-рускі) узаемапераклад”, “Асновы рэдагавання”, інтэграваныя кур-
сы тыпу “Класіцызм (рамантызм, мадэрнізм) у літаратуры, музыцы, архітэктуры, вы-
яўленчым мастацтве” ці іншыя падобныя. 

Філалогія хоць часткова здольна засцерагчы грамадства ад многіх сучасных 
“хвароб”, такіх, як спажывецтва, прагнасць, невуцтва, бездухоўнасць, бо, па словах 
Віктара Астаф’ева, сёння “интеллигенции много, а интеллигентность сошла на нет… 
Интеллигентность, если тратили по капелькам, по ручейкам, можно было терпеть, но 
когда стали терять потоками – это страшно”. 

Наш нацыянальны класік Васіль Быкаў вучыў-папярэджваў: “Літаратура павінна 
няспынна біць у свае званы, настойліва будзіць у людзях патрэбу ў высокай духоўнасці, 
без якой самы высокі прагрэс матэрыяльнай культуры будзе не ў радасць”. Філалогія 
дапаможа збалансаваць глабальныя памкненні тэхнакратаў з патрэбамі цывілізаванага 
грамадства. 

Патэнцыял беларускай філалогіі надзвычай багаты, яе пазнавальна-выхаваўчая 
вартасць невымерная, эстэтычная каштоўнасць неацэнная, рэсурсы для сферы гу-
манітарнай, тэхнічнай адукацыі невычэрпныя, роля ў кансалідацыі і ўзвышэнні на-
цыянальнай супольнасці бясспрэчная. Усе гэтыя ўласцівасці і магчымасці філалогіі 
даюць ёй поўнае права на дастойнае месца ў вучэбных планах і праграмах усіх тыпаў 
школ, гімназій, каледжаў, вышэйшых навучальных устаноў. Яна павінна стаць са-
праўднай царыцай у сістэме адукацыі.   
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Ж.П. Курдзека, Г.І. Малько (Горкі) 
 

З ВОПЫТУ ПРАВЯДЗЕННЯ СТУДЭНЦКАЙ НАВУКОВАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ 
ПРЫ ВЫВУЧЭННІ КУРСА “БЕЛАРУСКАЯ МОВА  

(ПРАФЕСІЙНАЯ ЛЕКСІКА)” 
 
Усведамляючы важную ролю роднай мовы ў выхаванні нацыянальнай свядо-

масці студэнтаў, выкладчыкі-беларусісты, якія працуюць у Беларускай дзяржаўнай 
сельскагаспадарчай акадэміі, стараюцца зацікавіць навучэнцаў сваім прадметам, вы-
клікаць у студэнтаў станоўчую матывацыю да вывучэння беларускай мовы. Справа гэта 
не вельмі лёгкая, бо акадэмія – гэта негуманітарная ВНУ, выкладанне дысцыплін 
вядзецца на рускай мове, якую студэнты ведаюць лепш за беларускую і пераважна яе 
ўжываюць. 

У акадэміі склаліся сталыя традыцыі ў выкладанні лінгвістычных дысцыплін, у 
тым ліку і беларускай мовы. Выкладчыкамі створаны курс лекцый “Беларуская мова 
(прафесійная лексіка)”, метадычны дапаможнік “Беларуская мова. Як пазбегнуць 
памылак руска-беларускай моўнай інтэрферэнцыі”, ідзе праца над падрыхтоўкай 
матэрыялаў для тэставага кантролю па беларускай мове. Усе названыя распрацоўкі 
дапамагаюць студэнтам лепш засвоіць матэрыял, даведацца шмат цікавага пра гісто-
рыю беларускай мовы, пра знакамітых суайчыннікаў, пра моўную сітуацыю  ў сучаснай 
Беларусі. Таксама для студэнтаў прапануецца вучэбная экскурсія ў музей М. Гарэцкага, 
выстава слоўнікаў і даведнікаў у бібліятэцы БДСГА. 

Акрамя таго, выкладчыкамі кафедры праводзіцца вялікая пазакласная праца па 
беларускай мове. Гэта падрыхтоўка студэнтамі радаводаў, выпуск насценных газет, 
прысвечаных вядомым беларускім асветнікам, мовазнаўцам, важным датам у гісторыі 
Беларусі, правядзенне алімпіяд. Адным з найбольш важных мерапрыемстваў, якое 
патрабуе вялікай працы выкладчыкаў і студэнтаў, з’яўляецца студэнцкая навуковая 
канферэнцыя па беларускай мове. 

Канферэнцыя па курсе “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” хоць і не 
абавязковы кампанент вучэбнага плана нефілалагічных факультэтаў ВНУ, але карыста-
ецца вялікай цікавасцю ў студэнтаў першага курса ўсіх факультэтаў БДСГА. 
Праводзіцца яна два разы на год: у канцы першага і другога семестраў. Мэтай 
лінгвістычнай канферэнцыі з’яўляецца ўдасканаленне навыкаў самастойнай даследчай 
працы, паглыбленне ведаў па беларускай мове, выяўленне ўменняў выкарыстання ве-
даў для рашэння пэўных лінгвістычных задач, развіццё мыслення студэнтаў на роднай 
мове, навыкаў выкладання думкі, замацаванне навыкаў выкарыстання навуко-вага сты-
лю беларускай мовы. 

Як правіла, выкладчыкі кафедры рускай і беларускай моў рыхтуюць спіс тэм, 
якія прапаноўваюць студэнтам, напрыклад: “Беларуская мова і мовы народаў свету”, 
“Адлюстраванне нацыянальнага менталітэту ў беларускім фальклоры”, “Мова і мыс-
ленне”, “Штучныя мовы”, “Праблемы запазычання ў сучаснай беларускай мове”, 
“Гісторыя паходжання беларускіх слоў (тапонімаў, гідронімаў, імён і прозвішчаў, 
назваў жывёл, раслін, месяцаў, дзён тыдня і інш.). Студэнтам прапануюцца таксама 
тэмы, звязаныя з асаблівасцямі сучаснай моўнай сітуацыі ў Беларусі і праблемамі кан-
тактавання і ўзаемаўплыву беларускай і рускай моў: “Праблемы перакладу фразеа-
лагізмаў, прыказак і прымавак з рускай мовы на беларускую”, “Руска-беларуская 
моўная інтэрферэнцыя ў СМІ”, “Культура маўлення ва ўмовах дзяржаўнага білінгвіз-
му”, “Трасянка” як вынік узаемадзеяння блізкароднасных беларускай і рускай моў” і 
інш. Студэнты выбіраюць найбольш цікавыя для сябе тэмы, могуць прапаноўваць і 
свае. 
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Даклад па той ці іншай тэме можа мець рэфератыўны ці аналітычны характар. 
Даклады рэфератыўнага характару (напрыклад, “Гістарычныя этапы развіцця беларус-
кай мовы”, “Гісторыя стварэння кірыліцы”, “Сучасная моўная сітуацыя ў Рэспубліцы 
Беларусь”) асвятляюць дыскусійныя пытанні, пры гэтым трэба правільна адабраць, 
згрупаваць, сістэматызаваць матэрыял, выказаць свой пункт гледжання  на праблему. 
Працы ж аналітычнага характару патрабуюць самастойнага даследавання і вырашэння 
той ці іншай навуковай праблемы, збору і аналізу фактычнага матэрыялу (“Руска-
беларуская моўная інтэрферэнцыя ў СМІ”, “Беларускія прыказкі і прымаўкі як 
адлюстраванне менталітэту беларусаў”, “Праблемы перакладу фразеалагізмаў, прыка-
зак і прымавак з рускай мовы на беларускую”). 

Пры падрыхтоўцы дакладаў на канферэнцыю выкарыстоўваецца метад калек-
тыўнай творчасці. Адну і тую ж тэму можна прапанаваць адразу некалькім студэнтам 
адной групы. Пішучы даклад, студэнт павінен прайсці ўсе этапы навукова-даследчай 
дзейнасці: 

– правільна падабраць літаратуру (роля выкладчыка пры гэтым вельмі значная і 
неабходная); 

–  сістэматызаваць матэрыял; 
–  скласці план даклада; 
–  падабраць цікавыя прыклады; 
–  падабраць або зрабіць самім пры неабходнасці ілюстрацыйны матэрыял: ма-

люнкі, фатаграфіі, табліцы, схемы, дыяграмы, геаграфічныя карты і інш.; 
–   зрабіць самастойныя высновы з пададзенага матэрыялу; 
– правільна, у адпаведнасці з новымі патрабаваннямі, аформіць спіс выкарыста-

най літаратуры. 
Пры падборы літаратуры значная роля належыць навуковаму кіраўніку, які пра-

пануе студэнтам літаратуру па тэме. Студэнты дапаўняюць, пашыраюць спіс, сама-
стойна падбіраюць літаратуру ў бібліятэцы акадэміі, карыстаючыся бібліяграфічнымі 
выданнямі, Інтэрнэтам, парадамі супрацоўнікоў бібліятэкі. Спіс выкарыстанай літара-
туры (асноўнай і дадатковай) прыводзіцца ў канцы працы. 

Зрабіўшы спіс літаратуры, студэнт прыступае да асноўнай, самай галоўнай 
часткі – да прачытання і канспектавання спецыяльнай літаратуры ў храналагічнай пас-
лядоўнасці. Даклад, незалежна ад характару даследаванага матэрыялу, змяшчае ас-
ноўныя элементы: уводзіны, асноўную частку, заключэнне. 

Пісьмовы тэкст павінен быць правільна пабудаваны і аформлены, пісьменна 
напісаны, добра ўспрымацца на слых,  быць цікавым  для аўдыторыі. Таму даклады 
правяраюцца выкладчыкамі, каб быць бездакорнымі з пункту гледжання арфаграфіч-
нага, пунктуацыйнага, стылістычнага афармлення. 

Вялікая роля належыць падрыхтоўцы да чытання даклада. Уменне выбраць са-
мае галоўнае, сфармуляваць тэму, мэту даклада, асноўныя вывады паказвае самастой-
насць студэнта ў працы з матэрыялам. 

 Выкладчыкі загадзя паведамляюць студэнтам, колькі часу адводзіцца  на вы-
ступленне, у канцы  якога дакладчык павінен адказаць на пытанні слухачоў. Для таго, 
каб адказы былі дакладнымі і прадуманымі, лепш адразу запісаць пытанні ў тым парад-
ку, у якім іх задаюць, а затым, крыху падрыхтаваўшыся, адказаць адразу на ўсе. 

Ацэньвае выступленні студэнтаў на канферэнцыі спецыяльнае журы, якое скла-
даецца з выкладчыкаў беларускай мовы. Пры ацэнцы ўлічваюцца наступныя парамет-
ры: 

– навізна і арыгінальнасць ідэй; 
– навуковая і практычная значнасць; 
– метадычны ўзровень даследавання; 
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– дакладнасць, паслядоўнасць выкладання матэрыялу; 
– уменне дакладваць не чытаючы; 
– уменне карыстацца дэманстрацыйным матэрыялам; 
– адказы на пытанні; 
– паўната прадстаўлення і якасць афармлення матэрыялаў. 
– прымяненне інавацыйных метадаў працы ў дакладзе (прэзентацыі з выкары-

станнем мультымедыйных сродкаў, раздатачнага матэрыялу і інш.). 
Пры падвядзенні канчатковых вынікаў і вызначэнні пераможцаў улічваецца так-

сама афармленне дакладаў. Пераможцы ўзнагароджваюцца дыпломамі I, II і III ступені, 
сувенірамі. Акрамя таго, такое важнае для студэнтаў мерапрыемства абавязкова асвят-
ляецца ў акадэмічнай газеце “Советский студент”. 

Студэнцкія навуковыя канферэнцыі па беларускай мове выклікаюць цікавасць у 
студэнтаў, дапамагаюць ім атрымаць навыкі даследчай працы і маюць вялікае выха-
ваўчае значэнне. 
 
С.В. Мартынкевіч (Віцебск) 

 
МАЎЛЕНЧАЯ ТЭОРЫЯ Ў СІСТЭМЕ ФАРМІРАВАННЯ 

КАМУНІКАТЫЎНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ ВУЧНЯЎ 
 

Найважнейшай задачай лінгвістычнай адукацыі на сучасным этапе  з’яўляецца 
фарміраванне камунікатыўнай кампетэнцыі вучня. Дасканалае маўленне, уменне хутка 
адаптавацца ў разнастайных сацыяльных сітуацыях і самастойна вырашаць нестан-
дартныя задачы ў працэсе камунікацыі дазволяць у поўнай меры рэалізаваць сябе ў да-
лейшым самастойным жыцці.  

Пры вывучэнні беларускай мовы аснову для фарміравання камунікатыўнай кам-
петэнцыі стварае моўны і маўленчы змест у іх арганічнай сувязі.  

Асноўныя  паняцці маўленчай тэорыі вызначаны вучэбнай праграмай – сітуа-
цыя маўлення, тэкст, функцыянальна-сэнсавыя тыпы маўлення, стылі, жанры 
маўлення, дыялагічная і маналагічная формы маўлення. Засваенне гэтага матэрыялу 
павінна быць накіравана на ўсведамленне спосабаў дзейнасцi, што паспрыяе пераносу 
ўменняў і навыкаў на працэс стварэння выказвання.  

Пры падачы тэарэтычных звестак у адпаведнасці з патрабаваннямі камуніка-
тыўна-дзейнаснага падыходу неабходна кіравацца тым, што тэкст – гэта прадукт 
маўлення і яго катэгорыі немагчыма разглядаць адасоблена ад дзейнасці тых, хто ства-
рае і ўспрымае выказванне. З гэтага вынікае, што ўсе маўленчыя звесткі павінны за-
свойвацца на аснове паняцця сітуацыя маўлення.  

Трэба адзначыць, што вучэбная праграма не падае ў дастатковай меры спе-
цыяльных звестак пра сітуацыю як “сукупнасць умоў, маўленчых і немаўленчых, неаб-
ходных і дастатковых для таго, каб выканаць маўленчае дзеянне па вызначаным плане” 
[4, с. 155]. Таму ў большасці выпадкаў вучнi ствараюць выказванні безадносна да таго, 
што стала намерам, дзе і да каго яны адрасуюцца. Разам з тым, на думку Т.С. Болгавай, 
“…разгорнутая арыенціроўка ў маўленчай сітуацыі з’яўляецца неабходнай умовай і пе-
радумовай спараджэння і ўспрымання маўлення” [1, с. 61].  

Камунікатыўна-мэтазгоднае  маўлення  будуецца  на  аснове  ўменняў  
“выбіраць … тую  канструкцыю,  якая  па  адценнях  значэнняў  і  спосаб у іх  вы-
ражэння найбольш дарэчная ў дадзенай сітуацыі (найбольш адпавядае задачы і ўмовам 
сітуацыі суразмоўніцтва)” [3, с.48]. Таму разгляд сітуацыі маўлення павінен пачынацца 
з характарыстыкі яе складнікаў – месца і ўмоў (афіцыйныя, неафіцыйныя), адрасата 
(адзін, некалькі чалавек), мэты і тэмы (прадмета) маўлення, устанаўлення суадносін 
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камунікатыўнага намеру (інтэнцыі) з тэмай ці асноўнай думкай выказвання. На аснове 
гэтых ведаў удасканальваецца ўменне аднаўляць маўленчую сітуацыю, апісваць 
папярэднія падзеі, вызначаць адпаведнасць моўных сродкаў абставінам і адрасату. 

На наступных этапах навучання стварэнне ўласнага тэксту павінна адбывацца не 
толькі з улікам яго сэнсу, але і функцыі, логіка-структурнай арганізацыі, прыналеж-
насці да пэўнага тыпу маўлення.  

Вывучэнне функцыянальна-сэнсавых тыпаў маўлення грунтуецца на разу-
менні характару развіцця думкі ў тэксце.  

Апавяданне паслядоўна падае дзеянні ці падзеі, якія разгортваюцца ў часе. На 
аснове ведаў пра кампазіцыю апавядання засвойваюцца спосабы выражэння вядомай і 
новай інфармацыі, прыёмы перадачы паслядоўнасці падзей, сродкі выражэння адносін 
аўтара да выказвання. Пры гэтым фарміруюцца наступныя ўменні і навыкі: 

• асэнсоўваць маўленчую сітуацыю і камунікатыўную накіраванасць апавядання; 
• дакладна вызначаць тэму апавядання; 
• апісваць пачатак падзей,  перадаваць вядомую інфармацыю; 
• вызначаць матывацыю ўчынкаў, логіку ў развіцці дзеянняў;  
• выбіраць найбольш значную інфармацыю, неабходную для раскрыцця тэмы; 
• выкарыстоўваць адпаведныя лексіка-граматычныя сродкі для перадачы 

развіцця падзей і выражэння новай інфармацыі (словазлучэнні з мэтай больш 
дакладнай намінацыі, дзеясловы ў розных часавых формах, агульныя і ўласныя 
назоўнікі, назоўнікі са значэннем дзеяння, асабовыя займеннікі, займеннікі і 
прыслоўі са значэннем часу, фразеалагізмы для характарыстыкі інтэнсіўнасці 
дзеяння;  простыя сказы з радамі аднародных членаў, складаныя сказы);  

• карыстацца ланцужковай сувяззю сказаў у тэксце; 
• выказваць свае ўражанні. 

Такім чынам, веды пра асаблівасці тыпу апавядання і яго кампазіцыю засвой-
ваюцца на аснове спецыяльна арганізаванай падачы тэарэтычнага матэрыялу, а пе-
ралічаныя ўменні і навыкі фарміруюцца ў працэсе аналізу і стварэння апавядальных 
тэкстаў пры сістэмным вывучэнні лінгвістычных тэм у адпаведнасці з вучэбнай пра-
грамай. 

Апісанне падае прадметы, з’явы, працэсы праз раскрыццё характэрных рыс. 
М.Я. Цікоцкі адзначае, што “пры дапамозе апісанняў даецца дэталёвая характарыстыка 
стану рэчаіснасці з падрабязным пералічэннем шэрагу адначасова існуючых аб’ектаў і 
іх прымет” [5, с. 42]. Новай інфармацыяй у такім выпадку з’яўляецца пералік нязмен-
ных прымет, якія можна назіраць у пэўны момант.  

Засваенне тэарэтычных звестак пра асаблівасці тэкстаў гэтага тыпу варта маты-
ваваць тым, што ў шматлікіх камунікатыўных сітуацыях рэальнага жыцця ўзнікае не-
абходнасць параўноўваць прадметы  адзін з другім, выяўляць іх адрозненні, даваць су-
размоўцу інфармацыю аб прадмеце, якога ён не бачыць у дадзены момант. Дакладнасць  
зместу маўлення будзе залежаць ад здольнасці апісваць рэаліі жыцця ў адпаведнасці з 
мэтай камунікацыі. Таму ў працэсе вывучэння матэрыялу павінна адбывацца фарміра-
ванне наступных уменняў і навыкаў:  

• асэнсоўваць сітуацыю маўлення і ўсведамляць камунікатыўную задачу апісання; 
• назіраць і выяўляць найбольш істотныя прыметы прадмета апісання, ад-

розніваць іх ад другасных;  
• характарызаваць прадметы і з’явы па адной ці некалькіх прыметах, ужываючы 

прыметнікі, прыслоўі са значэннем прыметы, сказы з  аднароднымі членамі, 
параўнальныя звароты; 

• адрозніваць мастацкае і навуковае апісанні; 
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• у навуковым апісанні дакладна падаваць галоўныя прыметы ў строгай лагічнай 
паслядоўнасці; 

• у мастацкім апісанні даваць вобразную характарыстыку прадметам з дапамо-
гай параўнанняў, метафар, эпітэтаў,  слоў з ацэначнымі суфіксамі, фразеа-
лагізмаў;  

• выражаць суб’ектыўную ацэнку.  
Разам з гэтым у вучняў развіваюцца назіральнасць, эмацыянальная сфера, 

здольнасць бачыць найбольш істотнае, сістэматызаваць прыметы, што немалаважна для 
агульнага развіцця асобы.   

Разважанне  “прызначана для тлумачэння пэўнага паняцця або з’явы, для дока-
зу або абвяржэння пэўнай думкі” [5, с. 56].  

Працэс стварэння выказвання тыпу разважання ў лінгвадыдактыцы разглядаецца 
як найбольш складаны ў параўнанні з іншымі, бо для гэтага  “патрэбна наяўнасць 
пэўнага аб’ёму ведаў па тэме выказвання, уменне ўсталёўваць прычынна-выніковыя 
сувязі і адносіны паміж з’явамі і дзеяннямі, уменне абагульняць факты і на іх аснове 
рабіць вывады” [6, с. 129]. Тым не менш у вучэбных сітуацыях гэта адзін з запатраба-
ваных тыпаў маўлення, бо пры  вывучэнні лінгвістычных тэм, пасля чытання ілюстра-
цыйна-дыдактычных тэкстаў, вучні ў большасці выпадкаў даюць адказы на пастаўле-
ныя пытанні ў форме разважання. У іншых жыццёвых сітуацыях нярэдка ўзнікае неаб-
ходнасць доказна абгрунтаваць сваю думку, даказаць справядлівасць сваіх поглядаў, 
прывесці пераканальныя аргументы ў час спрэчкі. 

У адпаведнасці з навучальнай праграмай вучні засвойваюць звесткі пра кам-
пазіцыйныя асаблівасці разважання – тэзіс (галоўная думка выказвання), аргументы, 
прыклады, вывад. Пры гэтым увага акцэнтуецца на доказнасці і паслядоўнасці выкладу, 
лагічнасці думак у выказванні. 

Практычная маўленчая дзейнасць павінна арыентавацца на фарміраванне 
наступных уменняў  і навыкаў: 

• асэнсоўваць сітуацыю маўлення і ўсведамляць камунікатыўную мэту разважан-
ня; 

• дакладна фармуляваць асноўную думку выказвання (тэзіс); 
• падбіраць фактычны матэрыял у адпаведнасці з камунікатыўнай мэтазгоднасцю 

выказванняў-разважанняў;  
• параўноўваць, абагульняць, сістэматызаваць матэрыял, неабходны для разгорт-

вання думкі;  
• вызначаць прычынна-выніковую сувязь з’яў і падзей, паслядоўна пераходзіць да 

доказаў;  
• прыводзіць дакладныя прыклады, выкарыстоўваючы словы, якія выражаюць 

станоўчую ці адмоўную ацэнку пры аргументацыi; 
• абгрунтоўваць свае меркаванні, рабіць вывады; 
• падводзіць вынікі разважанняў; 
•  пазбягаць катэгарычнасці, выкарыстоўваючы пабочныя словы і выразы; 
• захоўваць культуру маўленчых паводзін.   

У працэсе навучання неабходна засяроджваць увагу на моўных сродках, пры 
дапамозе якіх выражаецца ўласнае стаўленне да праблемы (назоўнікі і прыметнікі з 
суфіксамі ацэнкі, якасныя прыметнікі і прыслоўі, часціцы, клічныя сказы), на спосабах 
і сродках сувязі паміж сказамі і часткамі ў тэксце-разважанні. 

Пры навучанні беларускай мове ўлічваецца, што “ўменне спалучаць розныя ты-
пы, уводзіць фрагменты іншых тыпаў у асноўны з’яўляецца неабходным для развіцця 
звязнага маўлення вучняў” [2, с. 11]. На нашу думку, такое ўменне запатрабавана не 
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толькі пры стварэнні маналагічнага (звязнага) выказвання, але і ў дыялагічным маўлен-
ні. Рэальнае  маўленне ў разнастайных сітуацыях моўных зносін – гэта часцей за ўсё 
спалучэнне частак выказванняў розных функцыянальна-сэнсавых тыпаў. Таму ў 
працэсе фарміравання камунікатыўнай кампетэнцыі неабходна весці аналітычную пра-
цу з тэкстамі змешанага тыпу, разглядаць сітуацыі маўлення, якія  абгрунтоўваюць 
мэтазгоднасць іх спалучэння, што ў далейшым дазволіць дакладна прагназаваць струк-
туру ўласнага тэксту. 

Абагульняючы сказанае, адзначым, што пры вывучэнні функцыянальна-
сэнсавых тыпаў маўлення вельмі важна паказаць магчымасць функцыянавання бела-
рускай мовы ў розных сферах і сітуацыях моўных зносін – у паўсядзённым жыцці, 
навуцы, справаводстве, мастацтве і інш. Вучні павінны ўразумець, што беларуская мова 
– гэта не толькі мова асобных вучэбных прадметаў і мастацкай літаратуры, а мова, якая 
можа выконваць разнастайныя функцыі – суразмоўніцтва, паведамлення, уздзеяння – і 
забяспечваць усе сферы жыцця чалавека. Толькі свядомае стаўленне да роднай мовы 
дапаможа зрабіць яе сродкам зносін. 
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Т.Р. Рамза (Мінск) 

 
ВУЧЭБНЫ ДАПАМОЖНІК ПА ГУТАРКОВЫМ МАЎЛЕННІ   

ДЛЯ ЗАМЕЖНЫХ НАВУЧЭНЦАЎ 
 
1. Цікавасць іншаземных грамадзян да Беларусі, і ў тым ліку да вывучэння бела-

рускай мовы, з кожным годам узрастае. Гэта можна канстатаваць не толькі па колькасці 
студэнтаў, якія выказваюць жаданне хаця б у мінімальнай ступені спасцігнуць беларус-
кую мову, але і па тым, што ў замежжы адкрываюцца цэнтры беларускай мовы і выкла-
даецца курс беларускай мовы і літаратуры.  

2. Новы дапаможнік у адпаведнасці з новай рэдакцыяй Правілаў беларускай ар-
фаграфіі і пунктуацыі (2008): Рамза Т.Р. “Беларуская мова? З задавальненнем! Для за-
межных навучэнцаў” / Т.Р. Рамза. – Мінск: Выш. шк., 2010. –  310 с. + 1 электрон. апт. 
дыск : гук.  

2.1. Прынцыпы ўкладання. Грунтам асноўнаму вучэбнаму курсу (18 тэм) стаў 
шэраг прынцыпаў: сітуацыйна-тэматычная падача матэрыялу (лексіка, дыялогі, прак-
тыкаванні, тэксты), канцэнтрычнае размяшчэнне матэрыялу (вяртанне да пройдзенага 
на шэрагу наступных заняткаў), функцыянальны падыход у яго адборы і падачы (мар-
фалогія і сінтаксіс у табліцах), рацыянальны ўлік роднай мовы навучэнцаў (спецыфіка 
дзеяслоўнага кіравання, лексічная і граматычная спалучальнасць арыентаваны пера-
дусім на нямецкамоўных студэнтаў), краіназнаўчы аспект прапанаванага для навучання 
матэрыялу. 

2.2.   Праграма.  Курс ахоплівае  120-130  вучэбных  гадзін;  разлічаны  як  на 
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пачаткоўцаў, так і на тых, хто ў пэўнай ступені валодае беларускаю моваю. Заняткі ас-
ноўнага курса выбудаваны так, каб на іх у студэнтаў выпрацоўваліся навыкі правіль-
нага вымаўлення, засвойваўся базавы лексічны мінімум, успрымаўся і запамінаўся гра-
матычны матэрыял, развіваліся навыкі вуснага дыялагічнага і маналагічнага маўлення і 
аўдыравання, а таксама навыкі чытання і пісьма. 

Уводна-фанетычны курс разлічаны не толькі на самы пачатковы этап навучання, 
але і на шторазовае вяртанне да яго ў працэсе працы над асноўным курсам. Гэта 
значыць, што на кожных занятках мэтазгодна замацоўваць пэўныя вымаўленчыя нор-
мы, якія не толькі так ці інакш звязаны з граматычнай і лексічнай тэмамі ўрока, але і 
скіраваць увагу на найбольш складаныя для засваення студэнтамі пытанні, напрыклад, 
аканне, цвёрдаэрасць, цеканне і дзеканне, асіміляцыйную мяккасць зычных, націск, ін-
танацыю і пад.  

2.3. Адметнасць выдання. Кніга мае электронны дадатак, на якім агучаны шэраг 
дыялогаў, тэкстаў і ўвесь арфаэпічны матэрыял, што ёсць у дапаможніку; акрамя таго, 
на CD змешчаны блок тэкстаў толькі для аўдыравання.  Для чытання прапанаваны роз-
ныя тыпы мастацкіх твораў (з лексічнымі каментарыямі), і яны таксама агучаны на 
дыску.  
 
В.І. Свірыдзенка (Мінск)  
 

ФАРМІРАВАННЕ І РАЗВІЦЦЁ Ў МАЛОДШЫХ ШКОЛЬНІКАЎ КУЛЬТУРЫ 
ЧЫТАЦКАГА ЎСПРЫМАННЯ І РАЗУМЕННЯ 

 
У наш час адной з найбольш плённых сацыякультурных ідэй у сферы гу-

манітарнага мыслення з’яўляецца ідэя ўзаемаразумення і зносін, прадметам якіх 
з’яўляецца твор. У кантэксце гэтай ідэі прадугледжваецца, што “сучасны чытач пры 
далучэнні да культурных каштоўнасцяў розных эпох і народаў, зафіксаваных у творах, 
набывае сваё непаўторнае месца на іх межах, у “зоне кантакту” з “чужымі” пазна-
ваўчымі, этычнымі і эстэтычнымі сэнсамі” [3, c. 34]. 

Каб чытач-школьнік пераўтварыўся з выпадковага спажыўца культуры у сураз-
моўцу аўтара твора, ён не павінен механічна запамінаць набор асобных гісторыка-
літаратурных фактаў і бяздумна ўзнаўляць іх у вусных адказах і сачыненнях. Галоўная 
задача сучаснага педагога – дапамагчы школьніку навучыцца самастойна, без чыёй-
небудзь дапамогі ўступаць у дыялог з рознымі творамі, фіксуючы ў свядомасці разна-
стайнасць мастацкіх прынцыпаў і формаў адлюстравання свету і чалавека.  

Дыялагізацыя літаратурнай адукацыі прадугледжвае пераасэнсаванне камуніка-
тыўнай і дзейснай логікі арганізацыі навучання на ўроку літаратурнага чытання, ролі 
настаўніка і вучня, спосабаў размеркавання і асваення матэрыялу, спецыфікі яго ўзае-
масувязі як з асноўнымі эпохамі станаўлення чытацкай свядомасці школьніка, так і з 
дамінантнымі этапамі развіцця славеснага мастацтва. 

Пры пераемным ўзаемадзеянні настаўніка і яго вучняў становіцца магчымай 
рэалізацыя сацыякультурнага праекта пашырэння прасторы паўнацэннага “чытацкага 
быцця”, а ўнутры яе фарміраванне і развіццё культурнага чытача. У гэтым і павінна 
праявіцца сутнасць сучаснай літаратурнай адукацыі. 

У адукацыйны змест неабходна ўключаць не толькі вучэбны матэрыял, але і 
фарміраванне разумовых і паводзінскіх стратэгій, якія складаюць аснову гуманітарнага 
мыслення (у нашым выпадку літаратурнага). 

Таму стратэгічная мэта літаратурнай адукацыі заключаецца ў фарміраванні і 
развіцці культуры чытацкага ўспрымання і разумення феноменаў літаратуры перш за 
ўсё як з’яў мастацтва.  
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Для таго, каб паказаць, як фарміруюцца базавыя кампаненты культуры малод-
шых школьнікаў пры засваенні курса "Літаратурнае чытанне", неабходна памятаць, 
што ён выступае ў якасці арганічнага звяна сістэмы адзінай бесперапыннай літара-
турнай адукацыі і ўяўляе сабой самастойны вучэбны прадмет, які ўводзіць дзяцей у 
свет мастацкай літаратуры, закладвае асновы чытацкай культуры. 

Кагнітыўны (пазнаваўчы) вопыт асобы як “кампанент зместу адукацыі і база-
вай культуры асобы мае на ўвазе пабудову ў свядомасці вучня навуковай карціны све-
ту” [1, с. 3]. Адзіная сістэма літаратурнай адукацыі і маўленчага развіцця школьніка як 
моўнай асобы прадугледжвае фарміраванне ў вучняў пачатковых класаў наступных 
літаратуразнаўчых і маўленчых ведаў [2]: 

1. На ўзроўні моўнага афармлення тэксту (элакутыўныя ўменні: Як сказана? Як 
сказаць?): уяўленне пра слова як сродак стварэння мастацкага вобразу і сродак вы-
ражэння аўтарскіх адносін; пра мнагазначнасць слова, пра пераноснае значэнне, мета-
фару, параўнанне, сінонімы, антонімы, стылі маўлення; пра рытм, рыфму, гукапіс як 
выразныя сродкі стварэння вобраза; пачатковае ўяўленне пра суадносіны літаратуры і 
рэчаіснасці, пра мастацкі вымысел і мастацкую праўду, мастацкі вобраз; уяўленне пра 
першаснасць твора па адносінах да ілюстрацыі, пра статычнасць ілюстрацыі і 
адлюстраванне развіцця падзей у літаратуры; пачатковае ўяўленне пра сродкі стварэння 
мастацкага вобраза ў літаратуры, выяўленчым мастацтве, музыцы, кінематографе. 

2. На ўзроўні кампазіцыйнага размяшчэння (дыспазітыўныя ўменні: У якім па-
радку сказана (сказаць)?): уяўленне пра кампазіцыю як сродак выражэння аўтарскай 
задумы, пра асноўныя элементы сюжэта эпічнага твора; першапачатковае ўяўленне пра 
роды літаратуры, пра жанры; паняцце пра тыпы тэксту, асаблівасці пабудовы тэкстаў 
розных тыпаў: наяўнасць сюжэта ў апавяданні, свабодная кампазіцыя тэксту-апісання, 
трохчасная пабудова тэксту разважання (тэзіс, доказ, вывад). 

3. На ўзроўні зместавага напаўнення (інвентыўныя ўменні: Што сказана? Што 
сказаць?): уяўленне пра спосабы адлюстравання персанажаў, пра спосабы выражэння 
пачуццяў і перажыванняў; пачатковае ўяўленне пра ролю персанажа ў творы, пра ролю 
пейзажа, пра лірычнага героя; пачатковае ўяўленне пра аўтара як творцу мастацкага 
твора, пра твор як мастацкае цэлае, паняцце пра пункт погляду, пра апавядальніка і яго 
ролю ў творы, пра вусную народную творчасць; пачатковае ўяўленне пра жанры фаль-
клору (скорагаворкі, лічылкі, пацешкі, песенькі, загадкі, казкі), пра гістарычныя карані 
народных загадак; пачатковае ўяўленне пра мастацкую ідэю, пра суадносіны ідэі і во-
браза, пра інтэрпрэтацыю мастацкага твора, пра тэму і галоўную думку тэксту. 

Кагнітыўны вопыт з’яўляецца арыенціровачнай асновай і сродкам для практыч-
най і пазнаваўчай дзейнасці чалавека. “Вопыт практычнай дзейнасці, або 
ажыццяўленне вядомых спосабаў дзейнасці па ўзору, як кампанент зместу адукацыі і 
базавай культуры асобы ўключае ў сябе авалоданне навыкамі вучэбнай дзейнасці, 
сістэмай агульнавучэбных уменняў, якія ляжаць у аснове любой дзейнасці” [1, с. 3]. У сістэме 
літаратурнай адукацыі і маўленчага развіцця школьніка як моўнай асобы прадугледжва-
ецца фарміраванне наступных чытацкіх рэцэптыўна-аналітычных уменняў [2]: 

1. На ўзроўні моўнага афармлення тэксту: успрымаць выяўленча-выразныя 
сродкі мовы ў адпаведнасці з іх функцыяй ў мастацкім творы; узнаўляць ва ўяўленні 
карціны жыцця, створаныя пісьменнікам. 

2. На ўзроўні кампазіцыйнага размяшчэння: устанаўліваць прычынна-выніковыя 
сувязі, бачыць логіку развіцця дзеяння ў эпасе, дынаміку эмоцый у лірыцы, рух кан-
флікту ў драме. 

3. На ўзроўні зместавага напаўнення: цэласна ўспрымаць вобраз-персанаж ў 
эпасе, вобраз-перажыванне ў лірыцы, характар у драме (адзін з элементаў твора, які   
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разам з іншымі служыць для раскрыцця ідэі); бачыць аўтарскую пазіцыю ва ўсіх эле-
ментах твора; асвойваць мастацкую ідэю твора. 

Вопыт творчай дзейнасці як кампанент зместу адукацыі і базавай культуры 
асобы накіраваны на самога творцу, на развіццё яго здольнасцей знаходзіць рашэнні ў 
нестандартных сітуацыях, на стварэнне матэрыяльных і духоўных каштоўнасцей. 
Абавязковым кампанентам сістэмы пачатковай літаратурнай адукацыі малодшых 
школьнікаў з’яўляецца творчая дзейнасць. У кантэксце літаратурнай адукацыі творчая 
дзейнасць прадугледжвае працу не толькі на аснове прачытанага твора, але і ўласную 
аўтарскую творчасць. На ўроках літаратурнага чытання фарміруюцца наступныя ры-
тарскія прадуктыўна-сінтэтычныя ўменні [2]: 

1. На ўзроўні моўнага афармлення тэксту: адбіраць і выкарыстоўваць аналагіч-
ныя выяўленча-выразныя сродкі для дасягнення ўласнай маўленчай мэты; перадаваць 
свае жыццёвыя ўражанні ў вобразнай форме (пры дапамозе славеснага мастацкага во-
браза). 

2. На ўзроўні кампазіцыйнага размяшчэння - уменне выбудоўваць кампазіцыю 
ўласнага выказвання. 

3. На ўзроўні зместавага напаўнення: раскрываць ўласную аўтарскую задуму 
праз увядзенне ў тэкст вобраза персанажа, стварэнне пейзажу; падпарадкоўваць улас-
най аўтарскай задуме ўсе элементы тэксту; раскрываць тэму і праводзіць асноўную 
думку свайго тэксту. 

Вопыт асобасных арыентацый ў якасці кампанента зместу адукацыі і базавай 
культуры асобы разглядаецца ў педагогіцы як “сістэма матывацыйна-каштоўнасных і 
эмацыянальна-валявых адносін” [1, с. 3]. Сістэма літаратурнай адукацыі і маўленчага 
развіцця школьніка як моўнай асобы мае на ўвазе наступную эмацыянальна-ацэначную 
дзейнасць [2]: 

1. На ўзроўні моўнага афармлення тэксту: усведамленне аўтарскіх адносін да 
адлюстраванага ў творы; ацэнка аўтарскага выбару слова; перадача ў маўленні сваіх 
адносін да прадметаў і з’яў; ацэнка прачытанага як твора мастацтва і выражэнне сваіх 
адносін да падзей, апісаных у творы; ацэнка ілюстрацыі; пранікненне ў эмацыянальную 
танальнасць адлюстраваных аўтарам карцін; перадача эмацыянальнай танальнасці ў 
славесных і графічных ілюстрацыях, кінасцэнарыі, выразным чытанні. 

2. На ўзроўні кампазіцыйнага размяшчэння: выяўленне змены эмацыянальнай 
танальнасці і перадача дынамікі пачуццяў у выразным чытанні і выказванні; ацэнка 
кампазіцыі тэксту, выразнасці чытання. 

3. На ўзроўні зместавага напаўнення: спачуванне, суперажыванне персанажу, 
лірычнаму герою; ацэнка ўчынкаў, усведамленне сваіх і аўтарскіх адносін да персана-
жа; перадача характару персанажа ў выразным чытанні, у апавяданні па аналогіі; усве-
дамленне аўтарскай ацэнкі ва ўсіх элементах твора; выражэнне аўтарскай пазіцыі пры 
чытанні, ілюстраванні, ва ўласным выказванні; перажыванне і ўсведамленне ідэі твора; 
выражэнне сваіх адносін да прачытанага. 

Такім чынам, у сучаснай літаратурнай адукацыі рэалізоўваецца камунікатыўна-
дзейсны падыход, згодна з якім культурны чытач успрымае твор, з аднаго боку як 
“жыццёвую” рэальнасць, як свет героя, у які можна “ўвайсці”, суперажываючы перса-
нажу і нават атаясамліваючы сябе з ім (“унутраная пазіцыя”). З другога – для такога 
чытача важным становіцца перш за ўсё створаны аўтарам тэкст (“знешняя пазіцыя”). 
Звязаць адно з другім – азначае для культурнага чытача усвядоміць, што тэкст ар-
ганізаваны, пабудаваны аўтарам так, каб стварыць у чытача ілюзію супрысутнасці і вы-
клікаць суперажыванне. Таму для культурнага чытача заўсёды асобасна значымым 
з’яўляецца чужы тэкст і чужая (аўтарская) задума. Іменна таму ён імкнецца да адэкват-
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нага і адказнага разумення практычна любога мастацкага выказвання, а значыць, да та-
го, каб самастойна далучыцца да культуры.  
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АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ  КУРС В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КАК ИНОСТРАННОМУ  
                           
Изучение любого иностранного языка сопряжено с рядом проблем. Важно не 

только то, какую базу преподаватель заложит в студента,  но и то, как студент-
иностранец будет потом использовать накопленные знания, приобретая опыт общения 
с другими людьми. Важную роль в подготовке будущего специалиста играет личность 
самого преподавателя, уровень его подготовки, эрудированность, умение найти пра-
вильный подход к каждому человеку. Но, на наш взгляд, более важное значение приоб-
ретает  и личная заинтересованность студента в получении знаний, а также наличие 
языковой среды общения.  

Как известно, речевые механизмы, сформированные на родном языке, никогда 
автоматически не могут быть перенесены на любой изучаемый иностранный язык. На 
своём родном языке человек легко различает звуки, слова, интонацию, а на чужом язы-
ке это сопряжено с рядом проблем. Темп речи, напряжеённость внимания, попытка 
охватить все сразу или углубиться в детали значительно ухудшает процесс понимания 
главной мысли сообщения. Студент-иностранец не может прогнозировать вероятную 
мысль высказывания на иностранном языке, как на родном языке, поэтому важно не 
только слуховое восприятие информации, но и визуальное, когда человек получает для 
себя дополнительную информацию, анализируя ситуацию, обстоятельства, в которых 
происходит коммуникация.  Именно визуальная динамичность видео позволяет пред-
ставить «живой язык» в действии на фоне коммуникативного контекста, где участники 
ситуации, их речь более доступны восприятию обучаемого. Визуальная информация 
способствует более полному восприятию коммуникативного акта. Так как в контексте 
одного видеоэпизода вся коммуникативная ситуация демонстрируется во всей её пол-
ноте, значительная часть лингвистического материала (например, лексика, её значение, 
употребление) оказывается понятной для обучаемого без помощи словаря. Точно так 
же визуально контекстуализируются такие трудные для объяснения и связанные с по-
ведением и взаимоотношениями участников коммуникативного акта компоненты об-
щения, как эмоции, тон, настроение и т.д.  

Любая видеопрограмма, которая предлагается преподавателем для просмотра, 
должна соответствовать определённым критериям. Она должна содержать нужный 
лингвистический материал, отобранный в соответствии с учебными целями. Это дол-
жен быть такой материал, который отвечает критериям современности, полезности, 
правильности (речь идёт о правильности коммуникативной нормы, которая не привела 
к нарушению общения). Видеоклип должен быть интересен, при его выборе  следует 
учитывать как профиль аудитории (возраст, родной язык обучаемых), так и  уровень 
практического владения языком, то есть степень лингвистической, дискурсивной и 
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стратегической компетенции. Особого внимания заслуживают цели изучения языка и 
потребности обучаемого, ибо именно они определяют способы и приёмы научения. 
Кроме этого, видеоматериал, который предлагается для обучения, должен быть струк-
турно завершён. Он должен увлекать (иначе будет скучно, его не будут смотреть), дол-
жен иметь чёткую композицию.  

Сюжетная определённость и законченность необходимы для поддержания инте-
реса и внимания обучаемых во время просмотра и последующей отработки видеомате-
риала (особенно это важно, когда мы используем для просмотра эпизод фильма). Пре-
имущество видео состоит ещё и в том, что возможен повторный просмотр эпизода, 
фильма полностью и т.д., можно остановить кадр, выключить звук и отработать опре-
делённые умения и навыки. Поскольку зрительный ряд способствует уточнению и уяс-
нению текста, то и языковое видео должно содержать визуальные образы, параллель-
ные тексту, ибо они облегчают и усиливают восприятие звукового ряда. Продолжи-
тельность видеоклипа должна быть оптимальной для восприятия (до пяти минут). В 
качестве источников видеоматериалов можно использовать видеозаписи телевизион-
ных передач, учебное языковое видео, разработанное самим преподавателем, видео, 
предусмотренное учебниками и программами-приложениями к видеокурсу, аутентич-
ные видеоматериалы, источниками которых служат художественные и документальные 
фильмы, телевизионные программы самых разнообразных жанров, рекламы, мульти-
пликации и т.д.  

Аутентичные материалы адаптируются, ибо изначально предназначены для но-
сителей языка, но они содержат реальную информацию, яркие, ненадуманные ситуа-
ции, живой языковой материал, и в этом их преимущество перед искусственно создан-
ными программами. Свойственное такому видео изобилие моделей коммуникативных 
актов, его способность увести обучаемого от осознанной учебной деятельности, ― всё 
это создает благоприятные условия для развития спонтанности, стимулирует языковое 
общение, способствует знакомству обучаемых с новой культурой, облегчает её гармо-
ническое интерактивное восприятие. Чтобы найти или создать такую видеопрограмму, 
учитывающую весь диапазон языковых задач данного курса, преподаватель должен по-
тратить огромное количество времени, просмотреть километры видеозаписей, но лю-
бые затраты оказываются оправданными. 

Таким образом, мы видим, что проблема методики преподавания русского языка 
как иностранного остаётся актуальной и сегодня, требуя от нас новых подходов и ме-
тодов обучения иностранных специалистов в современных условиях.                            
 
Л.И. Шевцова (Витебск)  

 
ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ: 

 СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
 

В данном докладе будут проанализированы современные концепции литератур-
ного образования, реализуемые в белорусских и российских школах, так как в этих гос-
ударствах,  из всех государств постсоветского пространства,  действуют  приблизи-
тельно одни и те же образовательные модели. 

Сегодня в Республике Беларусь литературное образование в школах осуществ-
ляется на основе единых учебных программ по русской и белорусской литературе, 
утвержденных Министерством образования [1]. В российских школах действуют пять 
основных программ по русской литературе, соответствующих образовательному стан-
дарту, с прилагающимися комплектами учебников: под редакциями Г.И. Беленького, 
В.Я. Коровиной, Т.Ф. Курдюмовой, А.Г. Кутузова, В.Г. Маранцмана. Учитель вправе 



250 

сделать выбор в пользу той или иной программы. Кроме этих программ, существуют и 
экспериментальные (В.И. Тюпа), программы для профильных классов (М.Б. Ладыгина, 
В.Я. Коровина, А.Г. Кутузов), отдельная программа для 5 – 9-х классов по зарубежной 
литературе (Н.П. Михальская). Данные программы также обеспечены учебниками и 
пособиями. 

Анализ программ показывает, что все они реализуют одну из двух образова-
тельных концепций, на которых мы остановимся подробнее. Абсолютное большинство 
программ – и безальтернативная белорусская (кстати, почему-то не имеющая авторов), 
и российские – предлагает такую модель литературного образования, в основе которой 
лежит освоение историко- и теоретико-литературных понятий,  которые должны стать 
инструментом в понимании произведений художественной литературы. Как правило, 
школьные курсы литературы каждого класса строятся по хронологическому принципу: 
от древности до современной литературы. Используются также жанрово-тематический 
(5 – 8 кл.) и историко-литературный (8 – 11 кл.) принципы построения курсов. В про-
грамме под редакцией В.Г. Маранцмана читаем: «Школьное литературное образование 
не претендует на подготовку литературоведов, литературных критиков и деятелей ис-
кусства, но знакомит учеников с научными, литературно-критическими и художествен-
ными интерпретациями произведений словесного искусства. Эти интерпретации в 
школьном изучении литературы играют роль ориентиров, помогают созданию установ-
ки на чтение и анализ текста» [2]. В учебниках-хрестоматиях, как белорусских, так и 
российских, расположение материала внутри темы представляет собой этапы того пути, 
по которому должен идти учитель со своими учениками в освоении произведения: све-
дения об авторе произведения  – определение какого-либо понятия – текст произведе-
ния – задания аналитического и обобщающего характера – творческие задания. Про-
цесс восприятия начинается не с текста, а с каких-то установок, носящих литературо-
ведческий характер, этот же характер носят вопросы и задания после текста, ну и в ка-
честве награды ученик получает творческое задание, которое, как всем известно, он по-
чему-то не спешит выполнять. 

В данных образовательных концепциях школа мыслится как социальный инсти-
тут, призванный помочь ребенку преодолеть расстояние между его биологическим воз-
растом и историческим опытом человечества. Так, необходимо бороться с «наивным 
реализмом» учеников 5 – 6-х кл., у которых  «отсутствует внимание к форме, интерес к 
авторской точке зрения на изображаемое», что «затрудняет логическую аргументацию 
впечатлений» [2]. Затем в 7 – 8-ых классах учитель должен бороться с «нравственным 
эгоцентризмом», ведущим к крайнему субъективизму в осмыслении произведений. Для 
этого «читательская интерпретация литературного произведения сопоставляется с 
научным его истолкованием и художественными интерпретациями текста в музыке, 
изобразительном искусстве, театре и кино» [2]. К 9 – 11-ому классам обнаруживается, 
что бороться приходится с устойчивым нежеланием читать программные произведения 
и что, несмотря на то, что данный возраст должен быть «периодом связей», ученик по-
чему-то не может осознавать причины и следствия,  у него нет потребности в понима-
нии целостной картины мира, в том числе и художественной.  

В конечном итоге у среднестатистического выпускника школы нет ни одного из 
определенных теоретической методикой показателей литературного развития лично-
сти: ни широты круга чтения, ни потребности в чтении художественной литературы, ни 
умения функционально использовать теоретико- и историко-литературные знания, ни 
умения анализировать произведения, ни потребности в самостоятельной литературно-
творческой деятельности [3]. 

Существуют ли альтернативные концепции литературного образования? Оказы-
вается, да. В российских школах в течение 10 лет внедряется экспериментальная про-
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грамма В.И. Тюпы, которая, как заявлено, реализует эстетически ориентированную си-
стему литературного образования. В.И. Тюпа считает, что сложившаяся в нашей обыч-
ной школе система литературного образования состоит в имитации на уроке литерату-
ры процессов научного познания: урок предполагает изучение (школьниками) уже изу-
ченного (литературоведами) и превращается в урок литературоведения – деятельности 
логической, репродуктивно-познавательной, а не эстетической, креативно-
рецептивной. С позиции данной образовательной парадигмы учитель к началу урока 
уже владеет готовой и неоспоримой истиной в полном ее объеме. Его дидактическая 
задача мыслится как наиболее эффективное донесение этой истины до учащихся. До-
минирующим типом деятельности на уроке является логически-репродуктивный, чуж-
дый самому учебному предмету  – литературе как роду эстетического творчества. От-
сюда стратегический парадокс всей канонизировавшейся в советское время системы 
литературного образования: чем успешнее решена учителем его дидактическая задача, 
тем ниже потребность учащихся в непосредственном восприятии «изученного» текста, 
в повторном к нему обращении. Стратегия литературного образования, ориентирован-
ная на «основы научных знаний», зародилась, как считает Тюпа, в исторической ситуа-
ции тоталитарного общества, решавшего задачу тотальной ликвидации безграмотности 
(в широком, общекультурном смысле слова). Эта задача давно решена, а эстетическая 
специфика литературы как учебного предмета настоятельно требует иной образова-
тельной стратегии[4]. 

В.И. Тюпа предлагает концепцию эстетически ориентированного литературного 
образования, такого образования, ядром которого являются «не те репродуктивные 
знания, которые подвержены забыванию», а «те креативные умения, которые не утра-
чиваются» [5]. Ученый считает, что содержание литературного образования не должно 
быть упрощенным, популяризаторским аналогом академического литературоведения. В 
основе его программы лежит не хронологический, как обычно, принцип расположения 
литературного материала и его усвоения школьниками, а прохождение читателем-
школьником той или иной стадии культурного развития, который еще Л.С. Выготский 
называл «культурным возрастом». Таких «культурных возрастов» пять, как и этапов 
литературного образования в данной концепции. Автор концепции считает, что «исто-
ризм литературного образования отнюдь не в подборе текстов по эпохам и десятилети-
ям, а в стадиально выверенной очередности актуализируемых учителем читательских 
установок». «Нередко читатель останавливается в своем развитии на той или иной ста-
дии и на всю жизнь остается читателем-классицистом, читателем-сентименталистом, 
читателем-романтиком, не созревшим для полноценного восприятия литературных ше-
девров последних двух веков» [5].  

Преподавание литературы в 5-6 классах средней школы мыслится как формиро-
вание у учащихся жанрового мышления — этой исходной для художественной культу-
ры «классицистической» стадии, стадии нормативной поэтики, что предполагает от-
нюдь не изучение жанрового состава мировой литературы, но овладение правилами 
текстопорождения на языках различных жанров. В 7-8 классах происходит развитие и 
углубление эстетического вкуса и эмоциональной рефлексии, соответствующих «сен-
тименталистской» парадигме художественности: не жанровые правила, а эстетические 
категории героического, трагического, комического, идиллического; гармония частей в 
рамках художественного целого; нераздельность формы и смысла литературных произ-
ведений; эмоциональная рефлексия как культура художественного сопереживания  – 
такова проблематика второй стадии становления читательской культуры. В 8-9 – куль-
тивирование сотворческой самоактуализации «романтического» типа. В 9-10 – углуб-
ление художественного восприятия (путем эстетического, а не логического анализа) до 
степени откровения смысла существования личности в мире, свойственного «классиче-
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скому реализму», «сотворческое сопереживание». В 10-11 –  овладение мастерством 
интерпретации и систематизация необходимых подготовленному читателю знаний по 
истории литературы. Такая стадиальность не означает, что на первом этапе предлага-
ются классицистические произведения, на втором – сентиментальные, на третьем – ро-
мантические и т.д. Классицизм, сентиментализм и т.д. используются только как дея-
тельностные модели организации учебного процесса. 

Школьный урок превращается в данной образовательной концепции в своеоб-
разные «мастерские стиха и прозы» (5 – 6 кл.), «мастерские читателя». Учителю в этой 
«мастерской» отводится роль лидера читательской аудитории, он тоже читатель, кото-
рый остается рядом с учениками, а не возвышается «по другую сторону» книги. Учи-
тель организует урок как эстетическое коммуникативное событие, где встречается 
множество уникальных, но и солидарных прочтений одного текста. При этом школьни-
ки приобретают немалый запас теоретических знаний в области поэтики, однако, 
например, жанровые параметры текстов того или иного типа не должны сообщаться 
учителем заранее, а должны быть выявлены общими усилиями класса в результате рас-
смотрения предложенных образцов. Виды работ, предлагаемые, например, в «мастер-
ских стиха и прозы» (5 – 6 кл.), организуют именно эстетическую деятельность школь-
ника: обсуждение поэтических текстов, сочиненных учащимися прошлых лет; обсуж-
дение отличий поэзии от прозы; освоение правильного скандирования и опознавания на 
слух двусложных и трехсложных размеров; сочинение собственных текстов по задан-
ным жанровым канонам; игра в рифмы; дописывание текстов профессиональных по-
этов. Или если деятельностной моделью организации учебного процесса выступает ху-
дожественная культура романтизма и у учащихся воспитывается культура сотворче-
ства, то используются доступные им формы сотворческой деятельности: обсуждение 
воображаемых иллюстраций к произведениям; устные сочинения «Слово о…»; ролевая 
игра проектирования театральных инсценировок; «издательский проект» (подбор тек-
стов писателя, иллюстраций к ним, написание предисловий); ведение читательского 
дневника; сочинения в жанрах эссе, рецензии и др. Подводя итог концептуальным 
установкам программы В.И. Тюпы, сошлемся на его же цитату: «Если урок литерату-
ры, перегружая левое полушарие, недогружает правое, он превращается в урок литера-
туроведения. На завершающей стадии обучения и такие уроки имеют право на суще-
ствование. Но не ранее, чем хрупкий механизм культуры художественного восприятия 
в основных своих звеньях сложится у становящегося читателя – у живого адресата все-
го национального и общечеловеческого искусства слова» [5].  

Думается, что будущее школьного литературного образования, которое сегодня 
находится в кризисном состоянии, за подобными образовательными концепциями. Как 
скоро это произойдет, прогнозировать трудно, вероятно, это случится в обществе, ко-
торому будут нужны понимающие и творческие личности, и они будут составлять его 
ядро. 

Литература 
1. Учебная программа для общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками 

обучения. Русская литература. V – XI классы. – Мн., 2009; Вучэбная праграма для агульнаадукацыйных 
устаноў з беларускай і рускай мовай навучання. Беларуская літаратура. V – XI класы. – Мн., 2009. 

2. Программы общеобразовательных учреждений / Под ред. В.Г. Маранцмана. Литература.  
5 – 9 кл. – М., 2007 // http://www.prosv.ru/ebooks/Maranz_Lit_5-9_kl/index.html 

3. Шевцова, Л.И. Методика преподавания литературы: Учебно-методический комплекс для сту-
дентов дневного и заочного отделений филологических факультетов / Шевцова Л.И. – Витебск, 2009. – 
С. 30. 

4. Тюпа, В.И. Культура художественного восприятия и литературное образование / Тюпа В.И. // 
Слово и образ в современном информационном обществе. М.: РГГУ, 2001. 

5. Тюпа, В.И. Методическое руководство к учебнику-хрестоматии для 5-го класса, Тюпа В.И. 
//http://metlit.nm.ru/materials/communic/metruk.html 

http://www.prosv.ru/ebooks/Maranz_Lit_5-9_kl/index.html


253 

ПАКАЗАЛЬНІК АЎТАРАЎ 
 
 
Абазоўская Н.В. 230 Лянкевіч У.В. 77 
Азарка В.У. 3 Лясовіч С.М. 79 
Аліферчык Т.М. 5 Малько Г.І. 239 
Аляксеева Т.У. 154 Марозава Я.Н. 82 
Архіпава Н.К. 8 Мартынкевіч С.В. 241 
Арцямёнак Г.А. 11 Маслова В.А. 86 
Астапчык В.І. 231 Маслянкова П.У. 89 
Бабіч Ю.М. 14 Міхайлаў С.І. 92 
Бароўка В.Ю. 156 Мышко Д.Р. 191 
Будкевіч М.Ю. 82 Навасельцава Г.В. 194 
Васілеўская А.С. 17 Несцяровіч В.І. 95 
Вінакурава К.С. 20 Нікіфарава В.Б. 197 
Ганчарова-Цынкевіч Т.У. 159 Падстаўленка В.Ф. 200 
Гаўрыловіч В.Г. 22 Палашкевіч С.У. 98 
Генкин В.М. 25 Памазенка Т.Л. 101 
Гніламёдаў У.В. 161 Петрушкевіч А.М. 202 
Горегляд Е.Н. 28 Пісарэнка А.М. 105 
Грачыха Т.А. 31 Рагаўцоў В.І. 108 
Гуліцкая В.А. 233 Радзюк В.В. 111 
Гуліцкі М.Ф. 236 Рамза Т.Р. 244 
Дамброўская Н.М. 164 Русецкі А.У. 205 
Даўбешка Н.П. 34 Русецкі Ю.А. 205 
Деревяго А.Н. 37 Русілка В.І. 208 
Дзядова А.С. 39 Савіцкая І.І. 114 
Дзятко Д.В. 42 Саматой І.В. 211 
Дубоўская Т.А. 167 Свірыдзенка В.І. 245 
Жылевіч В.Ф. 170 Семянькова Г.К. 117 
Зіманскі В.Э. 45 Симонова Т.Г. 214 
Зуева І.М. 48 Синкевич Т.И. 248 
Іконнікава Л.У. 172 Скребнева Т.В. 120 
Калбаска М.А. 3 Слесарева Т.П. 123 
Калеснікава А.А. 50 Снігірова Н.А. 126 
Каяла У.І. 175 Солахава С.І. 129 
Клімаў І.П. 53 Солахаў А.В. 132 
Климкович О.А. 55 Таранеўскі В.У. 217 
Корсак О.Н. 58 Тарасава С.М. 221 
Крикливец Е.В. 178 Флікоп Г.А. 224 
Куліковіч У.І.  61 Харошка Г.П. 227 
Курдзека Ж.П.  239 Хлусевіч І.М. 136 
Курловіч І.М.  64 Чараповіч Г.В. 138 
Лапацінская В.В. 181 Чарнышова А.М. 141 
Лебядзевіч Д.М. 184 Шевцова Л.И. 249 
Лобан І.Ф. 188 Шунейка В.В. 143 
Лукашанец А.А. 67 Шчасная К.Д. 146 
Лучек А.П. 70 Якушава А.М. 149 
Любецкая К.П. 72 Ялоўская Э.А. 61 
Лянкевіч А.У. 75 Ячная Т.А. 150 
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	Літаратура
	У.І. Каяла (Гродна)
	ЗАРАДЖЭННЕ БАЕЧНАГА ЖАНРУ НА ВІЦЕБШЧЫНЕ  І КРЫЛОЎСКІЯ ТРАДЫЦЫІ
	І.Ф. Лобан (Віцебск)
	МАСТАЦКА-ГЕРМЕНЕЎТЫЧНАЕ АСВАЕННЕ ВОБРАЗА  ЕЎФРАСІННІ ПОЛАЦКАЙ У БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ
	Вобраз Еўфрасінні Полацкай у сучаснай беларускай паэзіі распаўсюджаны, аднак такая акалічнасць не была заканамернай рысай літаратурнага працэсу ўсяго ХХ ст. Гістарычна вобраз Еўфрасінні задаецца хрысціянскай літаратурай: жыціем святой (першая спроба п...
	Еуфросиниа – небопарный орел,
	попаривши от Запада и до Востока, яко лунасолнечная,
	просветивши всю землю Полоцкую! [1, с. 60].
	Вобраз Еўфрасінні сцвярджае моц хрысціянства, якое прынесла асвету на Полацкую зямлю. Традыцыйная, нават у паэтычным творы, рэмінісцэнцыя з “Жыція”:
	Бяше бо помощьница обидемым, скръбящим утешением,
	нагим одеяние, больным посещение, просторище всем [1, с. 60].
	Шлях Еўфрасінні азначаны дзейсным распаўсюджваннем хрысціянскай веры, жыццёвым прыкладам дабрачыннасці, пакоры і любові. У такіх характарыстыках задаецца правобраз Хрыста, на шлях якога арыентуюцца ўсе святыя Хрысціянскай Царквы. Біблейскія алюзіі бач...
	Ким убо языком достоить нам похвалити, братие,
	светозарную память преблаженныя невесты Христовы –
	Еуфросинии?! [1, с. 60].
	Кірыла Тураўскі ў традыцыях агіяграфіі хацеў наблізіць “Пахвалу” да “Жыція”, праўда, у паэтычнай форме.
	Ідэю хрысціянскага асветніцтва праз вобраз Еўфрасінні Полацкай падкрэслівае і Сімяон Полацкі. Ён будуе ў “Пралозе да Найпадобнай Маці Еўфрасінні” ланцужок вобразаў – сімвалаў хрысціянскай веры: Еўфрасіння – Найпадобная – Ікона – Маці – Полацк – асветн...
	Убо, о мати, припади за нами
	К Господу Богу твоими рабами,
	Да возвратит нам икону святую,
	Просвети землю белороссийскую.
	Моли прилежно и Деву Марию,
	Да проявит нам милость свою сию,
	Да не небрежет отчинна ти града
	И не оставит правоверна стада [1, с. 68].
	Пролаг з’яўляецца своеасаблівай літаратурнай малітвай, звернутай да полацкай святой. Ён напісаны ў жанры элегіі, а па форме нагадвае плач-лямант. Рэлігійныя перажыванні пераплецены з высокімі грамадзянскімі пачуццямі паэта, які моцна любіць свой горад...
	Як вядома, пачынальнікам вобразнага звароту да Еўфрасінні ў беларускай прозе лічыцца В. Ластоўскі. Разважаючы пра распаўсюджанне хрысціянскай веры на Беларусі ў вершы “Дума на Полацкім замчышчы”, ён алюзійна ўспамінае полацкую святую:
	…на попеле
	Старэтных стодаў,
	Пад засцю ценяў іх –
	У почце грэчаскіх святых
	Засела Софас,
	Мяйсцовую сабой
	змяняючы Паладу. [2, с. 183].
	Такім чынам, матывы хрысціянскай літаратуры не былі падтрыманы паэтычнай думкай да пачатку ХХ ст., таму В. Ластоўскага можна лічыць адноўцам хрысціянскага мастацка-герменеўтычнага асэнсавання вобраза Еўфрасінні ў беларускай паэзіі.
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