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(на матэрыяле ліставання Адама Бабарэкі)

Резюме. Исследуется структурная организация белорусскоязычного эпистолярного текста. На основе анализа переписки 
Адама Бабареки рассматриваются особенности частей формуляра – протокола (с учетом базовых моделей и видов их модифи-
кации), эксордиума, информационной части, эсхатокола, постскриптума. Сформулировано основание для выделения данных 
компонентов структуры письма. Проявлением специфики эпистолярного этикета является выделение в ряде писем эксордиума 
как компонента формуляра и типичных тематических блоков в нем. Обоснована целесообразность использования понятия «ги-
пержанр» для анализа опубликованного в собраниях сочинений эпистолярия. В целом эпистолярные тексты определяются как 
узуально моделируемые, хотя сильные позиции текста – протокол и эсхатокол – обладают строгой моделируемостью, а информа-
ционная часть письма – свободной. Сделан вывод об участии средств структурной организации эпистолярного текста в создании 
комфорта речевого общения.
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Abstract. Structural organization of Belarusian epistolary texts is analyzed. Features of the letter form  protocol (both the basic models 
and their types of modification), exordium, narratio, eskhatokol, postscriptum – are revealed due to the analysis of the set epistolary texts 
by Adam Babareka. The basis for the allocation of these components of the letter structure is formulated. A manifestation of the specifics 
of epistolary etiquette is the allocation of exordiumas a component of the letter formand its clusters in a number of letters.The expediency 
of using the notion hipergenre for analysis of epistolary pieces published in the collected works is justified. In general epistolary texts are 
defined as being usual modeled, although the strong text positions – protocol and eskhatokol – have strict modeling and narration – free.
It is concluded that elements of structural organization of epistolary texts are used to provide comfort of verbal communication.

Key words: epistolary text; comfort of verbal communication; hipergenre; letterform; protocol; modification of the basic model; 
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Вывучэнне камунікатыўнага вопыту нацыянальна-прэцэдэнтных асоб на матэрыяле лістоўнай спад-
чыны актуальна ў наш час, калі моўцы дзякуючы разнастайным тэхнічным сродкам маюць пісьмовыя 
зносіны, а значыць, адчуваюць спецыфіку дыялогу, расцягнутага ў часе і прасторы (напрыклад, немаг-
чымасць выкарыстання мімікі, жэстаў), апынаюцца ў шмат у чым падобнай да традыцыйнага (папяро-
вага) ліставання камунікатыўнай сітуацыі. Таму паўстае неабходнасць аналізу не толькі ўніверсальных 
катэгорый адрасанта і адрасата, іх узаемадзеяння, тэкставых праекцый, што складае прагматыку ліста, 
але і структурнай арганізацыі (кампазіцыі) эпісталярнага тэксту, якая праяўляецца і ў найноўшых жан-
рах зносін – лістах электроннай пошты, СМС, паведамленнях у сацыяльных сетках і інш. Сродкі струк-
турнай арганізацыі, таксама як і прагматычнай арганізацыі эпісталярнага тэксту, здольны забяспечваць 
камфорт маўленчых зносін [1].

Праводзіўся аналіз ліставання Адама Бабарэкі паводле [2]. Эпісталярый перыяду 1925–1938 гг. 
прадстаўлены 123 беларускамоўнымі лістамі, 4 рускамоўнымі, а таксама 19 беларуска-рускімі1. 
Апублікаваныя ў названым выданні эпісталярныя тэксты яшчэ не станавіліся аб’ектам аналізу тэорыі 
тэксту, тэорыі маўленчых жанраў. У дадзеным даследаванні ліст (эпісталярны тэкст) разумеецца як 
гіпержанр маўлення: сярод прааналізаваных тэкстаў, структурная арганізацыя якіх заснавана на 
эпісталярным фармуляры або яго элементах, сустракаюцца, акрамя ўласна лістоў, паштоўкі, тэлегра-
мы, запіскі. У тэкстах прадстаўлена метажанравая рэфлексія адрасанта, якая вызначае класіфікацыю 

1 Як правіла, па-беларуску напісаны поўнасцю ці часткова пратакол і/або эсхатакол, а таксама асобныя фрагменты асноўнай 
часткі, назіраецца інтэрферэнцыя беларускай і рускай моў – такія лісты датаваны 1938 г., пасля паўторнага арышту А. Бабарэкі 
і адпраўкі ў Паўночны чыгуначны лагер Народнага камісарыята ўнутраных спраў (НКУС).



30

Веснік БДУ. Сер. 4. 2015. № 2

эпісталярных жанраў адрасантам (паколькі ўсе прыклады падаюцца паводле выдання [2], кожны ліст 
у якім пранумараваны, то ў дужках будзе прыводзіцца толькі нумар ліста): Так спяшаўся, што напісаў 
ліст, каб перадаць праз Любоў Нікалаеўну, ды забыўся на кватэры ўзяць яго з сабою. І вось пішу 
ўжо на станцыі гэту лістоўку (90). Аднак зробленае абагульненне лічым апраўданым: больш дэ-
талёвая класіфікацыя патрабуе звароту ўжо да эпісталярнага дыскурсу, паколькі адной з ключавых 
жанраўтваральных прымет з’яўляецца субстрат – матэрыяльны носьбіт тэксту.

Структурная арганізацыя прааналізаваных эпісталярных тэкстаў – рэалізацыя наступнай абагуль-
ненай мадэлі фармуляра ліста (з магчымымі зменамі, напрыклад пропускам кампанента): пратакол 
(вітальны комплекс), асноўная частка (АЧ), якая падзяляецца на эксордыум (exordium ‘уводзіны’) 
i інфармацыйную частку ліста (ІЧЛ; narratio ‘асноўнае паведамленне’), эсхатакол (развітальны комп-
лекс), а таксама абсалютна неаблігаторны пастскрыптум, які паводле зместу суадносіцца або з ІЧЛ, 
або з эсхатаколам. Такая мадэль мае арганічную сувязь з традыцыйнай кампазіцыяй ліста [3–6]. Вы-
лучэнне дадзеных кампазіцыйных элементаў заснавана, як і ў ранейшыя часы (ці нават – у ранейшых 
эпісталярных культурах), на ўзнікненні пэўных этыкетных сітуацый (напрыклад, вітанне адрасата на-
пачатку размовы і развітанне напрыканцы). Такім чынам, структура эпісталярнага тэксту абумоўлена 
дыскурсійна – неабходнасцю absentium amicorum quasi mutuus sermo (падтрымліваць стасункі на 
адлегласці). Фармуляр беларускіх лістоў разглядаўся ў беларусістыцы, зыходзячы з абазначаных тэа-
рэтычных пазіцый у [7–10].

Краевугольным каменем лістоўнай практыкі (эпісталярнай нормы) з’яўляецца прагматычны, 
дыскурсійны параметр: «Што да структуры лістоў, дадзены жанр перастаў быць аб’ектам строгіх 
прадпісанняў. “Адэкватнае ўжыванне”, якое дазваляе бясконцую свабоду ў лістапісанні, звязана 
з характарыстыкамі камунікантаў. Асноўнае патрабаванне, якое мусіць прымацца да ўвагі, – улік фак-
тару адрасата і стану ўзаемаадносін з ім»1 [6, с. 552]. У сувязі з гэтым можна зрабіць выснову аб харак-
тары тэкставай структуры лістоў: эпісталярныя тэксты вызначаюцца ўзуальнай мадэляванасцю з улі-
кам сукупнасці свабоды моўцы пры выбары напаўнення ІЧЛ і строгай мадэляванасці моцных пазіцый 
эпісталярнага тэксту – пратакола і эсхатакола (аднак, у меншай ступені ў параўнанні з пратаколам), якія 
дзякуючы наяўнасці сталых тэм, клішыраваных канструкцый прыцягваюць увагу даследчыкаў як «най-
больш знакавыя ў плане адлюстравання ўласнабеларускай этыкетнай спецыфікі» [7, с. 54]. Разгледзім 
асаблівасці кожнага з кампанентаў лістоўнага фармуляра.

Пратакол беларускамоўнага эпісталярнага тэксту рэалізуе этыкетныя сітуацыі вылучэння (на-
зывання) адрасата маўлення і ўласна прывітання. Ён прадстаўлены трыма базавымі мадэлямі: 
1) інтэнсіфікатар + фатычны маркёр (1 або 2 ганаратыўныя прыметнікі) + найменне асобы (ветлівы 
зварот (спецыяльная этыкема-вакатыў) і/або імя; непайменны зварот); 2) вітальная этыкема + 
інтэнсіфікатар + фатычны маркёр + найменне асобы; 3) ужыванне наймення адрасата ў даваль-
ным склоне, а потым канструкцыя фатычны маркёр + найменне асобы ў назоўным склоне. База-
вая мадэль 1 найбольш частотная (77 % ад 123 разгледжаных лістоў), напрыклад: Мілая Анечка! (1); 
Дарагі браце Антось! (63). Базавая мадэль 2 выкарыстана значна радзей – 5 %: Дзень добры, дарагі 
браце Язэп! (71). Сферай выкарыстання базавай мадэлі 3 з’яўляецца пераважна інстытуцыянальна-
арыентаваны дыскурс, таму ў прыватным ліставанні (да сям’і, сяброў) А. Бабарэкі такая мадэль прата-
кола не фіксуецца.

З базавай мадэллю пратакола могуць адбывацца розныя віды мадыфікацыі (18 % ад 123 эпіста-
лярных тэкстаў), што сведчыць як пра неабыякавае стаўленне да адрасата, так і пра творчы, нешаблон-
ны падыход да выкарыстання моўных сродкаў падчас камунікацыі. В. П. Фесенка разглядае падобныя 
выпадкі адхілення ад стандарту ў якасці такой адметнай дыскурсійнай уласцівасці сяброўскага ліста, 
як крэатыўнасць [11]. У межах базавай мадэлі (14 % ад 22 выпадкаў мадыфікацыі і 2 % ад усіх лістоў) 
адзначаны адзін выпадак структурна-колькаснай мадыфікацыі і адначасова – структурна-семан-
тычнага пашырэння базавай мадэлі 1: З Новым годам, // Дарагія мае, любыя мае, родныя мае! (32); 
адзін выпадак семантычнай мадыфікацыі базавай мадэлі 1: Любая Анечка і слаўныя мае коцікі-
варкоцікі Лорачка і Лялячка! (78) (пра базавыя беларускамоўныя вакатывы гл. [9]). Структурна-коль-
касная мадыфікацыя базавай мадэлі 2 адзначана аднойчы: Дзень добры ці добры вечар, Антось! (64).

На ўзроўні фармуляра (86 % ад усіх выпадкаў мадыфікацыі і 16 % ад усіх лістоў) адбываецца 
сумяшчэнне пратакола і АЧ (32 % ад усіх выпадкаў мадыфікацыі і 6 % ад усіх лістоў): Любенькая, 
перш за ўсё вось што (5); перастаноўка частак фармуляра, калі эксордыум папярэднічае вітальнаму 
комплексу (у адзначаным выпадку – разам з сумяшчэннем): За падтрыманне харчамі я ўжо ня ведаю, 
як і дзякаваць. Любая Анечка, толькі глядзі не аднімай ад дзяцей для мяне (23). Адсутнасць такога 
аблігаторнага элемента кампазіцыі ліста, як пратакол, аднесена да выпадкаў мадыфікацыі на ўзроўні 
фармуляра (50 % ад усіх выпадкаў мадыфікацыі і 9 % ад усіх лістоў). Паводле даследавання В. П. Фе-
сенка, «у большай частцы прааналізаванай эпісталярнай спадчыны (1281 ліст) не выкарыстоўваецца 
этыкетная формула вітання (986 лістоў, ці 77 %). Выбар формулы вітання ці яе адсутнасць вызначаны 
некалькімі фактарамі, найперш асаблівасцю сітуацыі бытавых зносін. <…> Адсутнасць вітання значная, 
яна робіць тэкст больш дынамічным, дазваляючы пачаць ліст з галоўнага, адразу пагружаючы чытача 
ў праблему ці ў эмацыянальны стан, які перажывае аўтар» [11 с. 94–95]. Заўважым, што яшчэ адзін  

1 Тут і далей пераклад наш. – А. А.
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абавязковы кампанент фармуляра – эсхатакол – апушчаны ў 16 % лістоў. Пропуск абавязковых 
складнікаў фармуляра адзначаны якраз у пісьменніцкім эпісталярыі – у лістах да Антона Адамовіча, 
змест якіх філасофскі, літаратуразнаўчы.

Эксордыум прысутнічае ў 42 лістах са 123 прааналізаваных (34 %) і абумоўлены адмысловай 
эпісталярна-этыкетнай сітуацыяй, звязанай з абмеркаваннем стасункаў камунікантаў. У ліставанні 
А. Бабарэкі вылучаны такія тэматычныя блокі ва ўступе АЧ, як канстатацыя акта камунікацыі: Сёння 
атрымаў Ваш ліст (112); падзяка за ліст: Дзякую за прысланае (78); ацэнка акта камунікацыі: Ліст 
твой атрымаў і, чытаючы яго, адчуваў, нібы гэта свае ўласныя настроі прыйшлі да мяне (79); па-
ведамленне пра ўмовы камунікацыі, ацэнка стану камунікацыі: Мяне вельмі зьдзівіла твая, Аня, 
лістоўка, пісаная 21. ІV, у якой ты кажаш, што ад 12. ІV вы не атрымалі ніводнай лістоўкі ад мяне. 
Гэтаму віною ня я. Якраз гэтым часам я досыць часта пісаў, прынамсі, праз 2–3 дні. Відаць, нашы 
лістоўкі некага яшчэ цікавяць, што яны так блудзяць (105); паведамленне нагоды напісання ліста: 
Дазвольце праз Вашу газэту протэставаць супроць прыпісваньня, скарыстаньня майго прозвішча 
Л. Бэндам… (13); папрок за адсутнасць лістоў: Што-ж гэта ад Вас ніякіх вестак няма? Ніводная 
з Вас ні слова не напісала за гэту шасьцідзёнку. Нядобра так (85); просьба прабачыць за затрымку 
ў адказе і метажанравае выказванне: Спадзяваўся я дасюль адпісаць табе на твой вялікі ліст, ды 
ніяк яшчэ ня ўправіўся з думкамі сваімі што да пастаўленых табою пытаньняў. А тым часам пара-б 
ужо ліст і адправіць. Абы-ж якім яго выправіць да блізкіх не хапае адвагі. То ў жывой гутарцы дык мож-
на выказаць і ня зусім яшчэ сформованую і азначаную думку бяз жаднай для яе ўтраты. Гэта можна 
зрабіць шляхам дапамог жывое гутаркі. Ня тое ліст. Ён павінен несьці з сабою выкрышталізаваную 
думку, калі гэта тычыць пытаньня роўнаблізкага двум бакам ліста, ён павінен несьці на сабе толькі 
чыстае зерне мысьлі – яе плод, самы-ж процэс да вынікаў мусіць застацца па-за лістом, калі ён ня 
ставіцца ў парадак ліставаньня. Ось гэтыя меркаваньні і даволі ўжо доўгі час, прайшоў што ад твай-
го ліста, вымушаюць мяне шукаць такой формы ў ліставаньні, якая дала магчымасьць не рабіць 
вялікіх перарываў у ліставаньні нават у тых выпадках, калі мысьлі для ліста яшчэ не пасьпелі, або 
калі ня вызначыліся яны і ў той-жа час ёсьць жаданьне ці адчуваньне патрэбы перакінуцца словам 
яшчэ да ліста. Дык кіну вось гэта пісьмо замест ліста (65). У апошнім прыкладзе назіраецца спалу-
чэнне тэм у адным эксордыуме, аналагічныя выпадкі адзначаны ў 8 лістах (24 % усіх лістоў з дадзенай 
структурнай часткай). 

ІЧЛ – вынік свядомага і свабоднага выбару моўцы, паколькі адрасант у адпаведнасці са сваімі мэтамі, 
адчуваннямі сам актуалізуе тую ці іншую этыкетную сітуацыю. Такім чынам, адбываецца «перастаноўка» 
ў схеме ўплыву на моўнае афармленне: сітуацыя → моўца → моўная адзінка» ⇒ «моўца → сітуацыя → 
моўная адзінка. Таму якраз гэта частка ліста найменш паддаецца фармалізацыі, мадэляванню. Могуць 
адзначацца выпадкі «ліста ў лісце» ў межах ІЧЛ, калі адрасант, пішучы да жонкі, дадае невялікі зварот 
непасрэдна да дзяцей (8 лістоў, ці 7 %): Тата для сваіх сізых галубочкаў злажыў вялікую казачку і, як 
вернецца дадому, будзе доўга-доўга баяць сваім харошанькім любчыкам. А цяпер няхай мама вас, мае 
дарагія, пацалуе моцна-моцненька і за тату. А як будзеце лажыцца спаткі, няхай сьпявае вам «Сьпі, 
каточак міленькі, галубочак сізенькі» (26). Таксама такія ўключэнні двойчы зафіксаваны ў межах паст-
скрыптума.

Рэалізацыя сітуацыі развітання ў лісце мае свае асаблівасці. Эсхатакол, акрамя ўласна развітання, 
з’яўляецца і падагульненнем выказанага ў АЧ. Максімальна поўная мадэль эсхатакола ўключае 
5 кампанентаў: рэлятывы («выражаюць адносіны да адрасата» [8, с. 58], выконваюць фатычную 
функцыю) (1) + інфарматыўны кампанент (2) + развітальная этыкема (3) + уласна фатычны 
рэлятыў (4) + подпіс (5). Эсхатакол можа мець розную ступень разгорнутасці або, як ужо адзначалася, 
увогуле адсутнічаць. Некалькі прыкладаў: Прывітаньне і моцнае бусюнькі сваім слаўным любенят-
кам Лорачцы і Лялячцы (1). // Прышлі, любая, зубнога парашку (2). Моцна-моцна цалую Вас усіх (3). // 
Ваш (4) Адам (5) (28); Любенькая. Адна толькі просьба да цябе – не непакойся за мяне і ня скучай (1). // 
Моцна-моцна цалую Цябе – (3) // Твой (4) Адзя (5) (1); Вітаю і моцна-моцна цалую цябе, любая Анеч-
ка (3) // Твой навек (4) // Адам (5) (23); Цалую цябе (3) // Адам (5) (115). У лістах прадстаўлены эсхатако-
лы рознай ступені разгорнутасці, што індывідуалізуе пісьмовыя зносіны.

Пастскрыптум – любое выказванне, змешчанае пасля завершанага і падпісанага ліста. Дадзеная 
факультатыўная структурная частка (наяўнасць у 20 % ад прааналізаваных 123 лістоў) можа пазна-
чацца адпаведнымі літарамі P.S. (6 выпадкаў з адзначаных 25 лістоў, ці 24 %), хаця гэта робіцца не-
абавязкова (19 выпадкаў з 25, ці 76 %). Подпіс пасля пасткрыптума таксама можа ставіцца (16 %) ці 
не. Паводле зместу напаўненне пастскрыптума суадносіцца або з ІЧЛ (актуалізаваны інфарматыўны 
складнік – 9 выпадкаў, ці 36 %): Анечка, прышлі нафталіну (32); або з эсхатаколам (актуалізаваны 
фатычны складнік – 11 выпадкаў, ці 44 %): Перадай прывет Казі і Каці (3). У пасткрыптуме можа быць 
спалучэнне інфарматыўнай і фатычнай дамінанты (5 выпадкаў, ці 20 %): Ці цёпла ў Вас у хаце? У нас 
сёньня раніцою было 7° па Цэльсію. От табе й кватэра з апалам і ўсімі паслугамі. Думаем апытаць 
дзе другі пакой, бо нашы гаворкі ня вельмі прабіраюць гаспадыню. Прывітаньне ад Антося. Лоры ліст 
напішу асобна. // Адам (79).

Неабходнасцю падтрымліваць зносіны праз ліставанне пры несупадзенні часу і прасторы камунікантаў 
тлумачацца асаблівасці рэалізацыі этыкетных сітуацый у кампазіцыі эпісталярнага тэксту – частае  
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сумяшчэнне функцый называння партнёра па камунікацыі і вітання ў форме ветлівага звароту да адра-
сата, рэалізацыя спецыфічна лістоўнай этыкетнай сітуацыі ў эксордыуме з абавязковым раскрыццём 
тэмы камунікацыі, уважлівасць да маркіравання заканчэння камунікатыўнага акта праз розную ступень 
разгорнутасці эсхатакола і магчымасць далучэння пасткрыптума. Выкарыстанне не толькі базавых ма-
дэлей структурных частак ліста, адмысловы выбар этыкетных адзінак з рэпертуара моўных клішэ, эты-
кем, што, як ні парадаксальна, можа якраз вызначаць ідыястыль адрасанта, але і – у яшчэ большай 
ступені – магчымыя мадыфікацыі базавай мадэлі як сведчанне адначасовага ведання эпісталярнай 
нормы і індывідуальнасці моўнай асобы адрасанта, яго пільнасці да пісьмовага слова, а таксама як 
уплыў фактару адрасата, – усе адзначаныя элементы структурнай арганізацыі ліста ўдзельнічаюць 
у забеспячэнні камфорту маўленчых зносін, паколькі фармальны бок эпісталярнага тэксту надзвы-
чай шчыльна паяднаны з яго зместавым напаўненнем, абумоўлены прагматыкай камунікатыўнага 
акта. Увага моўцы да ўсіх жанраўтваральных прымет, сярод якіх, бясспрэчна, адразу варта назваць 
кампазіцыю, садзейнічае нівеліраванню цяжкасцей дыстантнай камунікацыі, павышэнню паспяховасці 
зносін. Вывучэнне эпісталярыю знакавых дзеячаў айчыннай культуры дадае важныя рысы да (моўнага) 
партрэта асобы, дазваляе ўзбагаціць арсенал моўных сродкаў для здзяйснення эфектыўнай пісьмовай 
камунікацыі на беларускай мове.

Б І Б Л І Я Г РАФ І Ч Н Ы  С П І С

1. Белунова Н. И. Элитарная речевая культура и ее основные особенности (на материале дружеских писем творческой ин-
теллигенции конца XIX – первой четверти ХХ в.). СПб., 2009.

2. Бабарэка А. Збор твораў : у 2 т. / уклад.: А. Бабарэка [і інш.]. Вільня, 2011. Т. 2 : Проза, паэзія, філасофія, публіцыстыка, 
запісныя кніжкі, дзённікі, лісты.

3. Сметанин В. А. Эпистолография : метод. разработка к специальному семинару для студентов-заочников ист. факульте-
та. Свердловск, 1970.

4. Клімаў І. П. Тэорыя заходнееўрапейскага ліста ў часы Сярэднявечча і Рэнесансу // Беларускі археаграфічны штогоднік. 
Мінск, 2003. Вып. 4. С. 113–126.

5. Крычко В. П. «Почет писание твоея любве…» : літаратурная эпісталаграфія Беларусі : генезіс і традыцыі // Роднае слова. 
2009. № 2. С. 84–87.

6. Bray В. Letters : General Survey // Encyclopedia of Life Writing. Vol. 2 : L–Z. London ; Chicago, 2001. P. 551–553.
7. Важнік С. А. Эпісталярны этыкет беларусаў : да пытання станаўлення эпісталярнай нормы беларускай мовы // Роднае 

слова. 2009. № 2. С. 54–56.
8. Важнік С. А. Эпісталаграфія Уладзіміра Караткевіча // Роднае слова. 2009. № 7. С. 54–58.
9. Важнік С. А. Базавыя і індывідуальна-аўтарскія мадэлі ветлівых зваротаў беларусаў (на матэрыяле эпісталаграфіі канца 

ХІХ – сярэдзіны ХХ ст.) // Мова і літаратура ў ХХІ ст. : актуальныя аспекты даследавання : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. 
маладых вучоных (Мінск, 26 сак. 2010 г.). Мінск, 2010. С. 4–8.

10. Доўгаль Д. А. Эсхатакол ліста: кампазіцыя і этыкетны склад: (на матэрыяле эпісталярнай спадчыны Я. Купалы) // Восточ-
нославянские языки и литературы в европейском контексте. Могилёв, 2010. С. 138–142.

11. Фесенко О. П. Дружеский эпистолярный дискурс пушкинской поры. Омск, 2008. 
Паступіў у рэдакцыю 30.03.2015.

Анастасія Анатольеўна Албут – аспірантка кафедры сучаснай беларускай мовы філалагічнага факультэта БДУ. Навуковы 
кіраўнік – кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы філалагічнага факультэта БДУ С. А. Важнік.

УДК 81’37 (045)

М. С. ГУТОВСКАЯ

ИДИОМАТИЧНОСТЬ КАК ГРАДУАЛЬНОЕ СВОЙСТВО  
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И МЕТОД ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Резюме. Освещается фразеологическая идиоматичность и связанная с ней мотивированность, акцентируется градуальная 
природа обоих свойств. Рассматривается введенный И. А. Мельчуком метод исследования фразеологической идиоматичности, 
состоящий в сопоставлении значений, в которых слова-компоненты выступают во фразеологизме, с узуальными (представлен-
ными в словарях) значениями слов. Обсуждаются существующие подходы в применении метода И. А. Мельчука, отмечают-
ся их недостатки. Разбирается разработанное Н. Б. Мечковской усовершенствование метода, связанное с различением среди 
узуальных значений многозначного слова прямых, метонимически производных и метафорически производных значений и по-
зволяющее дифференцировать фразеологизмы по степени идиоматичности. Предлагается уточнение к методу исследования 
идиоматичности Мельчука – Мечковской: при соотнесении значения слова-компонента с узуальными значениями слова с учетом 
их деления на прямые, метонимически производные и метафорически производные предлагается учитывать семантический кон-
текст исходного (лежащего в основе фразеологизма) словосочетания и принимать во внимание только то узуальное значение 
многозначного слова, которое согласуется в контексте. Показывается, что учет семантического контекста дает возможность пра-
вильно определить, какое из узуальных значений слова реализуется в исходном словосочетании и, как следствие, точно устано-
вить степень идиоматичности фразеологизма. 

Ключевые слова: фразеологизм; идиоматичность; мотивированность; метод исследования фразеологической идиоматич-
ности.

Abstract. The paper deals with phraseological idiomaticity and related to it motivation, accentuates gradual nature of these properties. 
It considers the method of study of phraseological idiomaticity which has been introduced by I. A. Melchuk and consists in comparing 
the meanings the words-components have in the phraseological unit with the usual (given in dictionaries) meanings of these words.  
It discusses the existing approaches to the application of the Melchuk’s method, notes their shortcomings. It looks into the improvement 


