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У парэміях беларускай мовы тэматычнай групы «каханне і 
эканамічны фактар» падкрэсліваецца, што дабрабыт не з’яўляецца 
неабходнай умовай кахання (Хоць без хлеба пасяджу, але ж на любага 
пагляджу; Абы да душы, пражывём і ў шалашы). У парэміях польскай 
мовы гэтай тэматычнай групы матэрыяльны дабрабыт, наадварот, 
з’яўляецца неабходнай умовай захавання кахання (Zła miłość o głodzie; 
Miłość o głodzie to kwiat, co jutro zwiędnie). 

Напрыканцы адзначым, што былі прааналізаваны дадзеныя ўсіх 
даступных беларускіх і польскіх лексікаграфічных крыніц. 
Нягледзячы на тое, што беларускіх лексікаграфічных крыніц было ў 
два з паловай разы больш, чым польскіх (10 і 4 адпаведна), 
беларускіх фразеалагізмаў, выбраных шляхам суцэльнай выбаркі, 
было атрымана амаль на адну трэць менш, чым польскіх (115 і 166 
адпаведна). Апрача гэтага беларускія фразеалагізмы адрозніваюцца 
варыятыўнасцю граматычных форм (Аддаваць/аддаць сэрца) і 
лексем, якія могуць замяняцца на сінонімы (Хоць у адной 
лёлі/сарочцы, абы па любові). Аналіз фразеалагізмаў са значэннем 
‘кахаць’ наводзіць на думку пра тое, што беларусы з’яўляюцца 
больш сціплымі ў моўных сродках пры характарыстыцы кахання. 
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САМАІДЭНТЫФІКАЦЫЯ ГЕРОЯ Ў АЎТАБІЯГРАФІЧНЫМ 
РАМАНЕ-ЭСЭ А. ФЕДАРЭНКІ «МЯЖА» 

А. В. Карнацкая 

Пытанне самаідэнтыфікацыі асабліва актуалізуецца ў пераломныя 
моманты жыцця асобы ці цэлага грамадства. У такі час людзі моцна 
адчуваюць патрэбу ў асэнсаванні сябе, свайго я і месца ў свеце, сваёй 
культурнай ці нацыянальнай прыналежнасці. Творчыя асобы, як вядома, 
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адчуваюць гэта больш ярка і абвострана і нярэдка робяць прадметам 
асэнсавання ў сваёй творчасці. 

Самаідэнтыфікацыя – паняцце міждысцыплінарнае. Пад ёй у розных 
галінах навукі (псіхалогіі, філасофіі, сацыялогіі) звычайна разумеюць 
самапазнанне асобы, самавызначэнне, фарміраванне свайго я, персанальнай 
ідэнтычнасці, унутраную аснову асобы, а таксама атаясамленне сябе з 
пэўнай сацыяльнай групай. Асэнсаванне чалавекам самога сябе, свайго 
ўнутранага свету з’яўляецца неабходным у яго паводзінах і развіцці.  

У сусветнай літаратуры праблеме самаідэнтыфікацыі прысвечана 
нямала таленавітых твораў, у якіх шматгранна, глыбока, псіхалагічна 
дакладна адлюстраваны працэс самаідэнтыфікацыі асобы, самапазнання, 
самавызначэння, тыя фактары, якія аказалі на асобу найбольшы ўплыў, 
вызначылі яе светапоглядныя прыярытэты. Аднак самаідэнтыфікацыя ў 
людзей розных краін, народаў, культур будзе адрознівацца, таму кожны 
з твораў мае вялікае значэнне. 

Сярод усіх літаратурных твораў аўтабіяграфічная проза займае 
асаблівае месца, бо па вызначэнні арыентуецца на асэнсаванне рэальнага 
жыццёвага вопыту і тых уплываў, якія фарміравалі асобу. «Мастацкая 
аўтабіяграфія – адзін са значных жанраў, які спрыяе выяўленню розных 
аспектаў лёсу чалавечага, як лёсу народнага, што ўтрымлівае ў сабе 
шырокія магчымасці літаратурна-гістарычнага засваення асноўных 
працэсаў мінулага і сучаснасці» [1, с. 3]. 

Аўтабіяграфічны раман-эсэ Андрэя Федарэнкі «Мяжа» прысвечаны 
асэнсаванню аўтарам ключавых этапаў свайго індывідуальнага сталення 
і станаўлення, тых жыццёвых фактараў, якія найбольш паўплывалі на 
яго светабачанне. Твор быў напісаны ў 2008-2009 гг. і зрабіўся 
своеасаблівым падсумаваннем пэўнага этапу творчасці пісьменніка, што 
ён сам не раз адзначае. Аўтар дастаткова песімістычна заўважае ў 
зачыне: «І ўбачыўся мне масіўны, грунтоўна ўкапаны паласаты 
пагранічны слуп з лічбай “45” у прыбітым на ім бляшаным квадраціку. І 
ўспомнілася мне, як некалі горача і шчыра прасіў Бога даць дажыць хаця 
б да сарака… І захацелася мне стаць пад гэты слупам і азірнуцца на сваё 
жыццё, як дакаціўся да яго, як дайшоў да гэтай мяжы, маючы ўсе шансы 
не пражыць і палавіны. Сорак пяць… Сур’ёзная лічба. Крытычная, 
небяспечная мяжа. З ёю не пажартуеш» [2, с. 4]. 

Калі звяртацца да пытання жанравай формы твора, то можна заўважыць, 
што Андрэй Федарэнка ўзяў на ўзбраенне дастаткова рэдкі ў айчыннай 
літаратуры жанр рамана-эсэ. Дагэтуль у гэтым жанры ў айчыннай 
літаратуры створаны ўзоры толькі Алегам Лойкам. Андрэй Федарэнка па-
мастацку апісвае перавагі абранага жанру: «Раман-эсэ, гэта так здорава, 
нібы плыць па цячэнні на спіне, легці, раскінуць ушыркі стамлёныя рукі» [2, 
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с. 11]. Раман Андрэя Федарэнкі ўяўляе сабой не храналагічны выклад 
фактаў, а спалучэнне элементаў аўтабіяграфіі, эсэістычных роздумаў, ацэнак 
уласнай творчасці, урыўкаў мастацкіх тэкстаў. 

Кампазіцыйна раман складаецца з трох частак, якія ў сваю чаргу 
падзяляюцца на невялікія раздзелы і заканчваюцца эпілогамі. Эпілогі  
завяршаюць і падсумоўваюць кожны раздзел, а разам з ім і пэўны 
адрэзак жыццёвага шляху аўтара. Прааналізуем кожную з частак, каб 
вызначыць самыя важныя для самаідэнтыфікацыі героя моманты. 

У пачатку аўтар сам сабе задае пытанне: «з якой мэтай ён піша гэты 
твор?» – і сам адказвае. Тут пачынаецца ўласна аўтабіяграфічная частка 
твора. Пісьменнік распавядае пра сваё вясковае дзяцінства. Гэтыя 
эпізоды яшчэ не даюць нам зразумець героя як пісьменніка, але мы 
можам прасачыць станаўленне яго як асобы.  

Падчас навучання ў палітэхнікуме герой асэнсоўвае выратавальную 
сілу мастацтва, у прыватнасці літаратуры. Заканчэнне палітэхнікума і 
размеркаванне ў канцы першай часткі рамана адыходзяць на другі план, 
паколькі адбылася больш значная падзея, якая, можна сказаць, 
вызначыла далейшы шлях аўтара ў літаратуры. Ён даслаў абразок у 
газету «Чырвоная змена». Абразок не надрукавалі, але афіцыйны ліст 
Вольгі Іпатавай змяніў жыццё юнака. Гэты момант можна лічыць 
адпраўным пунктам для будучага пісьменніка, кропкай, з якой 
кардынальна змяніліся думкі юнака і яго жыццё: «Якая дурасць, 
шэрасць, душната! Я шчаслівы. Я не ваш. Я знайшоў сябе. Я цяпер 
ведаю, кім буду. Як мне жыць. Хто будзе мяне акружаць. У гэтым сінім 
канверце — мой новы, бясконца сіні свет» [2, с. 57]. 

Пераломным момантам другой часткі становіцца позва ў войска, што 
падкрэслівае ён сам: «<…> гэта павінна было стаць нейкім пераломам, 
пробным каменем, можа, самым галоўным у жыцці іспытам. Усё, што да 
арміі, было як бы несапраўдным. <…> Туды, у войска, ідзеш адзін – 
адтуль вяртаешся іншы, усе іншымі вяртаюцца, нават гаварыць інакш 
пачынаюць» [2, с. 68]. Так і здарылася: менавіта ў войску герой 
прыйшоў да аднаго з самых важных разуменняў, адбылася яго 
нацыянальная самаідэнтыфікацыя. Гэта было важным не толькі для 
ўнутранага асэнсавання сябе як беларуса, але для вызначэння свайго 
далейшага шляху ў творчасці: быць беларускамоўным пісьменнікам. 
Аднак адбылася гэтая самаідэнтыфікацыя не сама па сабе, а дзякуючы 
прадстаўнікам іншай нацыянальнасці, украінцам: «Самае ж галоўнае, 
дзякуючы ўкраінцам я раз і назаўсёды зняў пытанне аб мовах – на якой 
гаварыць, на якой думаць… Гэта ўзнікла само сабой, ніякай логікі  ў тым 
не было, проста як чалавек устае адной раніцаю і са здзіўленнем 
заўважае, што яму не хочацца больш курыць, і лёгка кідае сваю кепскую 
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звычку, не разумеючы, чаму не здагадаўся зрабіць гэтага раней, – так і я 
ў адно імгненне, без усялякай “сілы волі” пачаў думаць па-беларуску. 
Крыху пазней (але яшчэ да перабудовы) гэтак жа натуральна я прыйду 
да Бога, і яшчэ пазней (пасля перабудовы) – да творчасці. Так 
складзецца няхітры трохкутнік: уверсе Бог, па краях – мова і творчасць. 
Усё астатняе альбо ўсярэдзіне гэтага трохкутніка – маё лепшае, або па-за 
яго межамі – горшае» [2, с. 71]. 

Трэцяя частка апісвае трагічныя падзеі: «Мінская бальніца. 
Разарваная напалам пячонка, тры літры крыві ў брушной поласці» [2, с. 
104]. Можна падумаць, што і гэта не зламала героя, аднак пачалі 
з’яўляцца страшныя думкі пра тое, ці варта працягваць дзейнасць у 
літаратуры. Герой разумее, што не можа пакуль жыць у літаратуры, але і 
без яе не зможа. Ён не захоча і не стане шукаць ёй замену, таму варта 
толькі перажыць гэты крызіс. Герой спрабуе зразумець, для чаго ён 
пісаў раней: слава, грошы, чытачы, уступленне ў Саюз пісьменнікаў. 
Аднак, не бачыць сярод гэтых варыянтаў слушнага. 

У гэты момант у рамане адбываецца яшчэ адно выпрабаванне для героя: 
другое размеркаванне. Пасля гэтага амаль перастаюць апісвацца падзеі 
біяграфічнага плану і аўтар пераходзіць да разважанняў. Ён шукае іншыя 
прычыны, якія паслужылі штуршком да яго літаратурнай творчасці, 
разглядае тэорыі Фрэйда, Паўлава, Зошчанкі, спрабуе праецыраваць іх на 
сябе, але прыходзіць да высновы, што ніводная яму не падыходзіць. 

 «Смерць маці сталася амаль маёй смерцю. Нібыта яна, маці, усё ж 
такі здзейсніўшы свой галоўны сыход, у каторы раз прыняла на сябе тое, 
што было наканавана мне – памерла замест мяне, каб я невядома для 
чаго жыў далей. <…> А што такое сыход Быкава, Сыса, Скрыгана, 
Асташонка, Пісьмянкова, Навуменкі, Брыля, Віткі, Сачанкі, Шамякіна?.. 
Што такое смерць Варановіча, Дайліды, Адамчыка?.. Многіх, многіх 
іншых? Гэта лепшыя мае чытачы. <…> Гэта лепшыя мае рэдактары. 
Самыя справядлівыя мае крытыкі. Што ж дзіўнага, што разам з іх 
сыходам, з іх знікненнем пачаў знікаць і стымул пісання?» [2, с. 141]. 
Пасля гэтых разважанняў герой падводзіць сябе да высновы, для чаго 
ўсё ж такі ён пісаў: «Гэта была няроўная барацьба з Часам. Дзіцячае, 
наіўнае жаданне такім чынам перастрахавацца, абараніцца ад 
непазбежных, страшных, пастаянных Сыходаў» [2, с. 142].  

Такім чынам, падыходзячы да мяжы, аўтар задумваецца і сам 
аналізуе, чаму ўвогуле ўзнікла гэтая мяжа, жаданне правесці лінію 
паміж мінулым і будучым, і сам прыходзіць да розных высноў, 
агучваючы ў канцы адзіную магчыма слушную: «У пісанні, на паперы 
Час можна было не проста спыніць, зафіксаваць – яго можна было нават 
павярнуць назад» [2, с. 142]. 
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Прааналізаваўшы раман-эсэ Андрэя Федарэнкі, можна прыйсці да 
высновы, што самаідэнтыфікацыя героя адбылася ў двух кірунках: «я-
пісьменнік» і «я-беларус». Асэнсаванне сваёй нацыянальнай прына-
лежнасці прыйшло пазней, чым асэнсаванне сябе пісьменнікам, творцам, 
але арганічна з ім спалучылася, арганізавала адзінае цэлае – «я – 
беларускі пісьменнік». 

Завяршаецца твор эпілогам трэцяй часткі, у якім аўтар разважае, ці 
сапраўды скончыўся яго шлях у літаратуры і гэтая мяжа стала 
канчатковай, фінальнай. Не абавязкова, што пасля аўтабіяграфіі ён  
нічога больш не напіша. Гэта не канец, а ўсяго толькі мяжа, пераходны 
этап, на якім варта спыніцца, каб падумаць, перагледзець раней 
напісанае, і з новымі сіламі працягваць пісаць. Пісаць, каб жыць, 
адчуваць сябе жывым, верыць у вялікую выратавальную сілу мастацтва 
слова. Такім чынам, фактычна ўсю літаратурную дзейнасць Андрэя 
Федарэнкі можна назваць працэсам самаідэнтыфікацыі, літаратурным 
або творчым асэнсаваннем. У гэтым рамане-эсэ ён якраз паказаў, якія 
рэчы вызначылі яго як асобу, як пісьменніка і як беларуса. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО И ВРЕМЕННОГО ДЕЙКСИСА 

НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ 
БЕЛОРУССКОГО, РУССКОГО, НЕМЕЦКОГО 

И НИДЕРЛАНДСКОГО ЯЗЫКОВ 

М. И. Кирова 

Поскольку дейксис – это весьма неоднозначное явление даже в рам-
ках одного языка, неудивительно, что могут возникать сложности с его 
пониманием и интерпретацией. Несмотря на то, что дейксис является 
универсальным свойством языка, способы его выражения могут сущест-
венно различаться в разных языках. «Ложные друзья переводчика» мо-
гут обнаружиться там, где на первый взгляд абсолютно понятный и про-
зрачный контекст. Если же это текст на близкородственном языке, то 
слишком часто имеет место сильная межъязыковая интерференция, при-
водящая к ошибочной интерпретации отдельных оттенков прочитанного 
и услышанного. В подобных ситуациях возникает ложное чувство пол-


