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Таким образом, несмотря на достоверную почти во всех случаях инфор-
мацию, отдельные факты из жизни и творчества В. Короткевича требуют 
уточнения, дополнения или новой формулировки высказываний. Касатель-
но интерпретации фактов, размещенных на персональной странице Википе-
дии, другими сайтами следует предостеречь пользователей от чрезмерного 
к ним доверия, т. к. зафиксированы многочисленные недостоверные сведе-
ния, не подтвержденные никакими авторитетными источниками, а создате-
ли не несут за это никакой ответственности.
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ДОБРА ПІСАЦЬ – ГЭТА ДОБРА ДУМАЦЬ:  
МОВА АБРАЗКОЎ Б. В. СТРАЛЬЦОВА

…Наступае момант, калі трэба спыніцца і азірнуццана  
на пройдзены шлях і ў шаматні доўгай будзёншчыны  

вылучыць тое, пра што варта ўспомніць, нечым  
аблашчыць самога сябе, а пра штосьці расказаць людзям,  

прывесці ў сістэму ўрыўкі з жыццяпісу… 
Б. В. Стральцоў

Постаць Барыса Васільевіча Стральцова (01.03.1926–18.10.2009), 
таленавітага беларускага журналіста, вучонага, педагога, па-ранейшаму за-
стаецца знакавай. З часавай адлегласці яна нанова адкрываецца не толькі 
для яго калег, вучняў, сяброў, але і для маладых пакаленняў журфакаўцаў. У 
Інстытуце журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ёсць імянная 
аўдыторыя прафесара, заснавальніка і пачынальніка школы айчыннай 
журналістыкі. Штогод выкладчыкі факультэта праводзяць першасакавіцкія 
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Стральцоўскія ўрокі, каб захаваць памяць нашчадкаў і асэнсаваць спадчыну 
творцы. У гэтым бачыцца повязь часоў: без вопыту папярэдняга пакалення 
новыя парасткі не ўзбуяюць моцнымі і квяцістымі, не натоляцца ад каранёў 
жыватворнай сілай і трываласцю.  

Сам Барыс Васільевіч лічыў, што студэнт павінен быць найлепшым ва 
ўсім: у вучобе, у творчасці і ў будучай прафесіі. Настаўнік заўсёды пера-
жывае за сваіх вучняў, марыць, каб яны дасягнулі творчых вышынь. Ба-
рыс Васільевіч узнімаў высокую планку, бо і сам гэтай планцы адпавядаў. 
Калісьці ён сказаў: гэта не я абраў прафесію журналіста, а прафесія абра-
ла мяне. Прафесія абірае толькі найлепшых, руплівых і працавітых. Таму 
і выкладаў, вучыў ён так, каб студэнты дачакаліся таго моманту, калі 
журналістыка іх прызнае, раскрые перад імі свае таямніцы і сакрэты.     

Школа Барыса Васільевіча застаецца на ўсё жыццё ў памяці не аднаго 
пакалення журналістаў і выкладчыкаў, неабыякавых да сваёй справы, ад-
казных за кожнае слова. Гэтаму іх навучыў Настаўнік, і яны, удзячныя, з па-
вагай і любоўю шануюць яго памяць. Пра гэта сведчыць выдадзены ў 2016 
годзе да 90-годдзя Б. В. Стральцова зборнік навуковых прац «Журналістыка 
ў суладдзі з жыццём», першы раздзел якога так і называецца «Памяці 
Настаўніка». 

Праз цёплыя, светлыя ўспаміны тых, хто яго ведаў, паўстае яркі вобраз 
чалавека – абаяльнага, прыязнага, усмешлівага, трапяткога, тонкага, які быў 
цэнтрам любой кампаніі і да якога ўсе цягнуліся. Пры гэтым патрабавальна-
га даследчыка і педагога, які смела і адкрыта адстойваў сваю праўду, пава-
жаючы пазіцыю іншага чалавека.  

У другім раздзеле зборніка «Тэорыя жанраў журналістыкі: тэндэнцыі 
і вектары развіцця» прадстаўлены пытанні па тэорыі і метадалогіі 
журналісцкай творчасці, стане новых медыя і камунікатыўных практык, 
медыятэксце, медыйнай эвалюцыі пад уплывам лічбавых тэхналогій у кан-
тэксце фарміравання новых камунікатыўных стасункаў. І ў гэтым таксама 
бачыцца повязь: навуковыя здабыткі Барыса Васільевіча сталі своеасаблівым 
падмуркам, штуршком для развіцця сучаснай даследчыцкай медыяпрасторы.  

Вызначальнай і шмат у чым сімвалічнай з’яўляецца і назва зборніка 
«Журналістыка ў суладдзі з жыццём». Адзін са стральцоўскіх выхаванцаў, 
а зараз загадчык кафедры медыялогіі і вэб-журналістыкі Васіль Пятровіч 
Вараб’ёў у артыкуле «Журналістыка – гэта лад жыцця» трапна адзначае 
непарыўнасць гэтых тэрмінаў: журналістыка з-пад пяра Стральцова была ў 
суладдзі з яго жыццём [1]. 

Прырода багата надзяліла Барыса Васільевіча рознымі талентамі, а 
ён шчодра дзяліўся імі з людзьмі. Аддаваць, падтрымліваць, дапамагаць 
іншым – гэта быў прынцып яго жыцця. Нездарма і гаварыў: «Усё, што ты 
сёння аддасі людзям, у вечнасці будзе тваім». 
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Дзякуючы плённай працы журналіста, вучонага, пісьменніка, публіцыста 
(навакольныя дзівіліся, як ён паспяваў усё сумяшчаць), з намі засталіся 
больш за 1000 газетных публікацый, звыш 300 навуковых даследаванняў 
(артыкулы, манаграфіі, вучэбныя дапаможнікі): «Аналітычныя жанры. 
Пытанні тэорыі і практыкі» (1974), «Публіцыстыка. Жанры. Майстэрства» 
(1977), «Фельетон. Теория и практика жанра» (1983), «Свет и тени (очерки и 
публицистика 80-х)» (1991), «Асноўныя творчыя метады ў журналістыцы» 
(2000), «Асновы літаратурна-мастацкай творчасці» (1999), «Метад і жанр. 
Асновы творчага майстэрства журналіста» (2002) і інш. 

Распрацаваная навукоўцам сістэма жанраў і метадаў журналісцкай 
творчасці і зараз застаецца актуальнай. На яго работы спасылаліся і спа-
сылаюцца як айчынныя (Т. Д. Арлова, В. П. Вараб’ёў, А. А. Градзюшка, 
Т. У. Падаляк і інш.), так і замежныя аўтары (М. М. Кім, С. М. Гурэвіч, 
Я. П.  Прохараў, А. А. Цяртычны). Абагульненне і пераасэнсаванне наву-
ковай спадчыны слыннага беларускага даследчыка, тэарэтыка і практыка 
журналістыкі павінна быць і часткай, і працягам развіцця нацыянальнай 
медыягісторыі. 

Б. В. Стральцоў – аўтар чатырох сцэнарыяў дакументальных фільмаў 
і пяці мастацка-публіцыстычных альбомаў, прысвечаных Беларусі [8, 
c. 147]. У 2016 годзе на тэлеканале «Беларусь-3» выйшаў дакументальны 
фільм пра жыццё і творчасць самого аўтара – «Святло далёкай зоркі. Барыс 
Стральцоў». 

Свой жыццяпіс майстар аздобіў і мастацка-публіцыстычнымі творамі: 
«Наследнік: апавяданні»  (1963), «Вячэрняя планета: аповесць і апавяданні» 
(1975), «Між крутых берагоў: раман» (1980), «Метраном памяці: аповесць» 
(1985), «Чарадзейны туман» (2000), «Капуснік, або Лад жыцця» (2007) і іншыя.  

Журналісцкая дзейнасць стала справай усяго жыцця Барыса Васільевіча, 
якога называлі «патрыярхам», «мэтрам», «аксакалам» беларускай 
журналістыкі, «каралём» нарысу. Аднак мастацкай літаратуры прысвечаны 
не менш каларытныя (але пакуль маладаследаваныя) старонкі яго творчай 
біяграфіі. Вядомы публіцыст Анатоль Аграноўскі сказаў: «Добра піша не 
той, хто прыгожа піша, а той, хто добра думае». Барысу Васільевічу падаба-
лася гэта фраза і ён часта паўтараў: «Добра пісаць – значыць добра думаць». 
У таленце думаць і заключаны сакрэт яго шматграннай і разнастайнай 
творчасці, яго неардынарнай асобы, сапраўднага мастака слова. 

Мастацкія творы (раман, аповесці, апавяданні, абразкі, навелы) прыцягва-
юць да сябе па-стральцоўску мудрым разуменнем законаў жыцця, разважан-
нем над існасцю зямнога быцця чалавека, дзе неверагодным чынам знітавана 
паміж сабой трагічнае і камічнае, высокае і нізкае, смешнае і самотнае. 

Лірызм і няўтольны боль за лёс пакалення, «скулямешанага» вайной, 
самакрытычнасць і аўтабіяграфізм, уменне ўсміхнуцца з сябе і наваколь-
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ных, шчырае захапленне сапраўднымі імгненнямі ў часта «непрычэсаных» 
хараством буднях шмат у чым вызначаюць светабачанне пісьменніка-
публіцыста. У яго прозе сінтэзаваліся жыццёвая праўда, убачаная і перажы-
тая самім аўтарам, і творчы домысел, стрыманая пісьменніцкая фантазія. 

Непаўторная эсэістычная манера пісьма Б. В. Стральцова найбольш 
яскрава адлюстравана ў зборніку «Чарадзейны туман». Кожны твор Бары-
са Васільевіча – арыгінальная лірычная навела, у аснове якой па-мастацку, 
таленавіта перадае аўтар убачанае, пачутае, перажытае, своеасаблівая спо-
ведзь перад сабой і часам [2, с. 14]. 

Як адзначае М. Л. Лебедзева, форма мініяцюры, якая прадугледжвае 
вядомую гнуткасць сэнсу, у беларускай публіцыстыцы і літаратуры адлю-
стравалася ў запатрабаванасці «абразка» (С. Палуян, Я. Колас, З. Бядуля, 
Я. Брыль і інш.). Такі тып мініяцюры сумяшчае ў сабе эпічны і лірычны 
дыскурсы, рысы бытапісання і дакументалістыкі, жанравыя магчымасці эсэ 
і нарыса, верша і апавядання [3, с. 116]. З развіццём новых віртуальных пля-
цовак камунікавання, ростам запытаў на змястоўны і адначасова зручны для 
засваення (лаканічны, цытатны) тэкст публікацыя асобных фрагментаў уну-
транага жыцця «я» стала фактычна паўсядзённасцю інтэрнэт-камунікацый 
[4]. З цягам і пад уплывам часу фрагментарнасць (мініяцюрнасць) выказ-
вання думкі трансфармавалася ў новыя сучасныя медыяформы (блогавыя 
дзённікі, пасты, каментарыі). 

Абразкі (ці навелы – як іх часам называў Б. В. Стральцоў) увайшлі ў яго 
творчасць на мяжы ХХ–ХХІ стст. Тонкія, рамантычныя, узвышаныя думкі і 
пачуцці аўтара знаходзяць водгук і ў чытацкім сэрцы (тое, што ідзе ад сэрца, 
да сэрца і даходзіць). Адчуваеш прысутнасць аўтара, які ўсцішана гаворыць 
з цэлым светам, а здаецца, што толькі з табой:  

Ноч была светлая, вэлюмна празрыстая, ціхмяна задумлівая. Ніводнага 
гуку – нямая ціша, сонны спакой прыроды. А над усім гэтым поўня. Гэта 
яна слала светла-жаўтлявае святло, клала на зямлю доўгія цені дрэў, лаш-
чыла маладую лістоту і раннія ружы на газоне…

То была казка. А самым казачным здалося месячнае святло, якое адразу 
ахутала мяне, пранікла ў душу і нейкай лёгкаю тугою легла на сэрца. І дзіва 
дзіўнае: мне памроілася, што месячнае святло пахне. Тонка, ледзь улоўна, 
прывідна, але пахне…

…Не абавязкова кожнаму поўня (абавязкова поўня!) будзе слаць тонкі 
пах начной фіялкі. Ва ўсіх гэта будзе па-рознаму. Вунь колькі прырода пада-
рыла нам кветак. У кожнай свой пах, свой водар. Трэба быць хоць крышачку 
закаханымі, у адпаведным настроі душы – і тады месячнае святло падо-
рыць вам цуд (Чым пахне месячнае святло).

Пасля 2000-х гадоў абразкі Барыса Васільевіча друкаваліся на старон-
ках беларускіх газет: «Зачараваны сувенір» (Рэспубліка, 2004, 7 кастр.), 
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«Круты яр» (Рэспубліка, 2005, 19 лют.) «Пальчатка з раструбам» (Звязда, 
2005, 21 студз.), «Ратамскі табун» (Звязда, 2005, 2 верас.), «Чаканне жы-
вой вады» (Звязда, 2006, 1 сак.). Яны ўзбагачаюць беларускую абразковую 
палітру новымі фарбамі і адценнямі і з’яўляюцца каштоўным матэрыялам 
для літаратуразнаўчага аналізу і ацэнкі.  

У газеце «Рэспубліка» (за 17 кастрычніка 2009 года) выйшаў у свет 
апошні твор аўтара «Валошкаўскі Вільямс». У кароткім апавяданні ўзнята 
праблема вымірання малых «абязлюдзелых» вёсак. Трапна і лаканічна, 
праз гумар, партрэты валошкаўцаў, нязмушаныя дыялогі, скразныя дэталі, 
пейзажныя замалёўкі пісьменнік проста і лёгка пагружае нас у найсклада-
нейшую жыццёвую сітуацыю. Перад намі апрацаваны мастацкі твор, але з 
сюжэтам праблемнага нарысу. Прыцягвае ўвагу дэталь-сімвал сад, якая ў 
творы набывае метафарычны сэнс ‘будучыня, надзея’. Калі будзе расці сад 
на зямлі – будзе працягвацца жыццё і ў Валошках: 

– Ну а разбіць пладовы сад вы не спрабавалі? – павярнуй на сваё Макар 
Піліпавіч. – Сад дае не толькі плады, ён для душы…

– Быў калісьці сад, але вымерз, ад яго засталося толькі некалькі дзічак. 
–  Тады  прыязджайце  да мяне  ў Валошкі  па  яблыкі. Платы не трэба. 

Прэзент дзецям…Дый дзяцей на экскурсію прывозьце. Паходзяць па маім 
садзе, па нашых Валошках. Няхай бачаць, якія прыгожыя ў нас мясціны, не 
горшыя, чым тут у вас. 

….Макар  Піліпавіч  задуменна  ўсміхнуўся.  Потым  падумаў-падумаў  і 
адказаў: 

– От калі паступіш у сельгасакадэмію ці мар’інагорскі тэхнікум і буд-
зеш добра вучыцца, то дазнаешся, хто такі Вільямс, і пачнеш чытаць раз-
умныя кнігі. А потым вернешся ў Валошкі аграномам і будзеш лячыць нашу 
спустошаную зямлю, – зноў памаўчаў і пільна глянуў Толіку ў вочы: – А наш 
сад не забудзешся, не дапусціш, каб такая прыгажосць здзічэла?

– Не дапушчу…
– Калі так, то ўсё пойдзе ладам…
У адрозненне ад чэхаўскага саду (п’еса «Вішнёвы сад») стральцоўскі сад 

у гэтым апавяданні знітоўвае стары і новы ўклады жыцця. 
У абразках Б. В. Стральцова ўвасобіліся самыя розныя сюжэтныя 

арганізацыі і формы раскрыцця ідэй: ад мастацкага рэпартажу («Шчаслівыя», 
«Плач па Рыве», «Паслушніца») да іранічна-гумарыстычнага аповеду 
(«Адвечная гісторыя», «Фактар прыроды», «Служылі тры таварышы…») 
і лірычнай споведзі («Чым пахне месячнае святло», «Чарадзейны туман», 
«Развітальная элегія»). 

Проза Б. В. Стральцова мае значнасць не толькі для літаратурна-
мастацкага асэнсавання – яна цікавы аб’ект лінгвастылістычнага даследа-
вання.  Вывучэнне ідыястылю пісьменніка з’яўляецца  адным з найбольш 
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складаных пытанняў мовазнаўства. У значнай ступені гэта абумоўлена тым, 
што ў творах слоўнага мастацтва іншай рэальнасці, апрача слова, няма, усё 
вобразнае багацце выяўляецца праз мову і ў рэаліях мовы [5]. 

Выяўленне моўных асаблівасцей арганізацыі прозы Б. В. Стральцо-
ва, спецыфікі ўжывання слоў у кантэксце, адпаведнай сістэме вобразна-
выяўленчых каардынат, патрабуе асобнага разгляду. Усебакова ахаракта-
рызаваць мову і стыль пісьменніка ў межах адной публікацыі немагчыма, 
таму асноўная ўвага звернута на адзін з бакоў даследавання – выкарыстанне 
лексічных і фразеалагічных адзінак у моўнай тканіне твораў (на матэрыяле 
зборнікаў «Чарадзейны туман» і «Капуснік, або Лад жыцця»).

У абразках Б. В. Стральцова дэталёва і ў той жа час шматаблічна ад-
люстраваны самыя «разнамасныя» жыццёвыя характары, гісторыі, эпізоды. 
Невялікія па аб’ёме, але глыбокія і лаканічныя па змесце абразкі поўна, ва 
ўсіх праявах, рэканструююць фрагменты нашага жыцця. Прыгадваецца 
дыялог двух сяброў-журналістаў з абразка «Спыніцца, азірнуцца…», якім 
адкрываецца арыгінальная, мала чым падобная да традыцый мемуарнай 
літаратуры, творча-біяграфічная кніга «Капуснік, або Лад жыцця»: 

– Ну і якую праўду ты мяркуеш гэтым разам давесці сваім чытачам? – 
Праўда адна. Жыццёвая, народная... Праўда ў дадзеных Богам запаведзях, 
навечна запісаных на скрыжалях…

Ці не ў гэтым заключаецца прыцягальнасць стральцоўскай прозы, якая 
вучыць нас па-сапраўднаму любіць і кахаць, шанаваць і цаніць, а яшчэ – 
заўсёды верыць і спадзявацца: «Усе  мы жывем  з  надзеяй  на  лепшае  –  у 
штодзённым  побытавым  абыходку,  у  сяброўскіх  і  інтымных  стасунках, 
на рабоце, у творчасці, у душэўным стане. І калі не згасла надзея, дык не 
павінна патухнуць жаданне ўвасобіць надзею ў чаканыя змены» [8, с. 157].

Пры аналізе лексічнай асновы абразкоў становіцца відавочным, што 
стыль пісьменніка спалучае рысы публіцыстычнага аповеду і багацце, 
своеасаблівы выбар мастацкіх сродкаў. Гэта спрыяе поліфункцыянальнаму 
гучанню слова і раскрыццю яго стылістычнай шматпланавасці так, як таго 
патрабуе лексічнае атачэнне. 

Неад’емным элементам мастацка-публіцыстычных кампазіцый 
Б. В. Стральцова выступае гутарковая (размоўная) лексіка, што най-
перш абумоўлена самой тэматыкай твораў. Пісьменнік рэалістычна, па-
дакументальнаму дакладна апісвае жыццёвыя гісторыі розных людзей: 
вясковых жыхароў, вучоных, журналістаў, чыноўнікаў, вайскоўцаў. У такім 
выпадку зварот  да размоўных і прастамоўных (стылістычна зніжаных) 
слоў надае маўленню рысы нязмушанай, натуральнай гаворкі. Важным 
становіцца не толькі што сказаць, але і як сказаць. 

Выкарыстаныя ў абразках гутарковыя словы даволі разнастайныя павод-
ле сваёй катэгарыяльнай прыналежнасці (назоўнікі, прыметнікі, дзеясло-
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вы, прыслоўі, часціцы, злучнікі), тэматычнага дыяпазону і эмацыянальна-
экспрэсіўнай афарбоўкі: абшнарыць ‘пільна, уважліва абшукаць’, 
атабарыццы ‘ўладкавацца’, асвойтаць (асвойтацца) ‘асвоіцца’, балазе 
(злуч). ‘тым больш што, добра што’, выслабаніць ‘выцягнуць, вызваліць 
з чаго-небудзь цеснага’, завáда ‘загана, недахоп; перашкода’, завядзёнка 
‘звычай, традыцыя’, зеўраць ‘быць бачным, адкрытым’, каласавік ‘баравік, 
які вырастае ў час каласавання жыта’, лацвей ‘лепей, зручней’, магарыч 
‘пачастунак у сувязі з выгаднай здзелкай’, мітрэнга ‘трывога, неспакой, 
разлад’, навалач ‘напасць’, надоечы ‘зусім нядаўна, днямі’, от ‘вось’, 
пацвельвацца ‘пасмейвацца з каго-небудзь’, порсткі ‘хуткі, жвавы’, пры-
чындалле ‘разм.  жарт.  прыналежнасці’, праставаць ‘ісці напрасткі, 
прама’, пустадомкі ‘праст. нядбайны гаспадар’, развінуцца ‘разгарнуц-
ца’, сараматá ‘сорам’, фартэль ‘выхадка, выбрык’, фацэтна ‘камічна, 
забаўна’, ціхутка, часцяком ‘даволі часта’ і інш.: Лёнька няблага асвойтаў 
наваколле, за што  і насіў заслужаную прозву следапыта  (Раннія суніцы). 
Першы тост  –  за  дружны  калектыў,  другі,  па  старой  завядзёнцы,  –  за 
прыгожых жанчын…  (Фактар прыроды). …Гадоў дваццаць таму бязмоз-
глыя пустадомкі, апантаныя імкненнем скарыць прыроду, спляжылі ату-
леную чорнымі вольхамі, чырвонымі ракітамі і густым кустоўем парэчак 
і  малінніку  бруістую  крынічную  рачулку  (Чарадзейны туман).  Напачатку 
думаецца пра рознае, нават сюжэты для апавяданняў  і абразкоў нібыта 
самі сабой развінаюцца (Бярозавы семярык) і інш. 

Стылістычна маркіраваным можа быць і адно са значэнняў полісеманта, 
якое адрозніваецца толькі ў адпаведным кантэксце: напр., слова калым абаз-
начае ‘выкуп за нявесту’ і ‘разм. лёгкі пабочны заробак’ [9, с. 267], строй – 
‘адзенне, характэрнае для якога-небудзь рэгіёна’ і ‘разм. уборы, убранне’ [9, 
с. 630]: А ў нас, можна сказаць, перыферыя, людзі ходзяць нягуста – не той 
калым (Плач па Рыве). Дый па шыкоўных строях было відаць, што гэты рой 
ніяк нельга назваць бедным студэнцтвам (Паслушніца).

У абразках Б. В. Стральцова багата і дыялектызмаў – слоў з жывой на-
роднай мовы. Часцей за ўсё яны адлюстроўваюць моўны каларыт гаворак 
Магілёўшчыны (адкуль родам  пісьменнік) і рэалізуюць у кантэкстах пра-
мыя значэнні:  

Валізка (валіска) ‘чамадан’, вíша ‘няскошаная на зіму трава’, вымер-
хацца ‘выгаладацца’, вярэнька ‘сплецены з бяросты кошык з накрыўкай’, 
гурма ‘шумлівая група людзей, ватага’, дзятліна ‘дзятлавіна (дзікая каню-
шына)’, доднік (додніца) ‘перадсвітальны час’, крушня ‘куча камення’, па-
дамося, собіць ‘прыйсці ў галаву, навесці на думку зрабіць што-небудзь’, 
суравежка і інш.: У маёй запаветнай валізцы і цяпер захоўваецца дараваны 
фотапартрэт узводнага з надпісам (Падзмены пераход). Колішняя лясная 
балацявіна зарасла, высахла і ператварылася ў круглую нізкую паляну, на-
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ват без падлеску,  з  заўсёднай вішай  (Лясная заманіха). …Дзеля ціхага па-
лявання  і  прыхапіў  вярэньку…(Чарадзейны туман).  Ушчэнт  стаміліся  і 
вымерхаліся. Вось тады і дамовіліся наварыць поўны кацялок бульбы (Арсе-
нал пад хвоямі). Крышку асобна ў іхняй рознаўзроставай гурме трымалася 
Ларыса (Фактар прыроды). Жоўтыя пырскі цвыркаюць аж за каляіны, на 
белыя  галоўкі  дзятліны  (Арына). Прачніцеся додніцай,  на  самым краёчку 
досвітку (Чарадзейны туман). Правей, дзе зноў пачыналіся прысады, узвы-
шалася старая крушня – відаць, некалькі дарогу збіраліся брукаваць і рабілі 
запас камення  (Здрада).  І  собіла ж мне, працуючы ў «Звяздзе»,  абараніць 
кандыдацкую дысертацыю (Альма-матар).  

Семантычны патэнцыял такіх адзінак можа пашырацца за кошт развіцця 
ў іх пераноснага значэння: напр., дзеяслоў джвігнуць ‘скочыць, сігануць’ 
[6, с. 37] у метафарызаваным спалучэнні іскрою джвігнула думка абазначае 
‘мільгануць, хутка пранесціся ў памяці’: І адразу іскрою джвігнула думка, 
асляпіўшы сваёй нечаканай праматой…  (Каласы на далонях). А назоўнік  
гурпляк (гурпак,  гурпель,  гурпак),  акрамя асноўнага значэння ‘калдобіна, 
выбоіна’ (Чокаюцца  пузатыя  бітоны,  калі  кола  наскочыць  на  гурпляк.  – 
Арына), актуалізуе ў сваёй семантыцы яшчэ і шэраг пераносных – ‘зага-
на, хіба, недахоп’, ‘перашкода’: Неспазнаныя і няроўныя службовыя шляхі 
чыноўніка. Азірніся і ўбачыш, колькі гурплякоў ты на іх пакінуў. За адзін з 
такіх гурплякоў  і зачапіліся, вырашаючы лёс Аляксея Сяргеевіча  (Паслуга 
навыварат). Усё ішло ладам. Толькі дзе вы бачылі, каб лад жыцця людскога 
да канца слаўся раўнютка, без купін і гурплякоў (Пабочны варыянт).

Функцыянальнай накіраванасцю твораў абумоўлены і характар выбару 
кніжных слоў. Калі выкарыстанне размоўных і дыялектых адзінак стварае 
натуральны фон для мастацкага паведамлення, то праз кніжныя выяўляецца  
выразны публіцыстычны пачатак: аналогія, антураж, кульбіт, ла-
зер, мірыяды, прадэклараваць, рэчытатыў, самнабулічны, тэза і інш.: 
Папярэднік  новага  рэдактара,  які  прыйшоў  на  сход,  каб  прадэклараваць 
нашы задачы пасля чарговага пленума ЦК, скончыў сваё выступленне неча-
каным пасажам. У нашых галовах трывала замацавалася прапагандысцкая 
тэза… (Кругасветка). У самнабулічным стане я выбраўся з палаца (І было 
слова). Мяккі барытон напеўным рэчытатывам плыў у настоеным на ла-
дане, злёгку сіняватым ад дыму паветры (Утрапёная). 

Сустракаюцца і прыклады семантыка-стылістычнай мадыфікацыі 
кніжных слоў, калі ў спалучэнні з іншымі лексемамі яны набываюць адцен-
не канататыўнасці (іран., неадабр., узнёсл. і г. д.): Намер на «кульбіт» – гэта 
ўсплёск эмоцый на паперы, закід у бок чытачоў… Ёсць паміж намі унікумы, 
якія зімой мітусяцца не меней, чым увесну і ўвосень (Чаканне жывой вады).  
Мо там, у мірыядах гэтых срэбраных  іскрынак,  і нараджаліся вэлюмныя 
зорачкі сняжынак (Срэбныя чары Карпат).
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Выбар моўных сродкаў у абразках Б. В. Стральцова не з’яўляецца про-
стым і адназначным. Абраны міні-жанр патрабуе ад аўтара большай выдумкі 
і досціпу. Таму вобразны каларыт і экспрэсія маўлення часта дасягаюцца 
за кошт актывізацыі нейтральнай лексікі, калі слова не столькі раскры-
вае свой дэнататыўны кампанент, колькі рэалізуе ў адпаведным кантэксце 
экспліцытныя (схаваныя) магчымасці: вобразныя, асацыятыўныя, эмацыя-
нальна-ацэначныя. 

Аўтар мэтанакіравана імкнецца актуалізаваць у слове пераносны сэнс 
як асаблівы макракампанент яго семантыкі: капіляры будняў, феерыя духу, 
гульня зарнічных сполахаў, пасмачкі туману, ашмоткі шэрані, куст 
маланкі, набрынялыя волкасцю вуліцы, ягады струменяць, маладзік ны-
рае, блакноты распухлі і інш.: Не, то была феерыя духу, феерыя злітнасці 
пачуццяў,  унутранага  хвалявання  і  знешняга  выяўлення  (І было слова).  Я 
сядзеў  на  ганку…  і  назіраў  за  гульнёй  зарнічных  сполахаў…  І  яна  [хмара] 
адказала яркім разгалістым кустом маланкі… (Далікатны госць). Першыя 
пасмачкі  бялёсага  туману  завіваліся  пасярод  сажалкі (Мроя).  Блакноты 
распухлі ад запісаў, шмат уражанняў  (Кругасветка). Прысядзе ля купіны, 
густа аблепленай бруснічнікам, і абедзвюма рукамі нібы карову доіць – так 
і струменяць чырвоныя і белабокія ягады ў вядро. Нячутна нырае ў празры-
стыя аблокі маладзік, чапляючы на свае рожкі абрыўкі залацістага вэлюму 
(Жывіца).

Асаблівым вобразным патэнцыялам валодаюць прыметнікі, якія ў кан-
тэксце выконваюць ролю метафарычных (гаваркіх) азначэнняў:  вэлюмны 
гумар, салёныя жарты, даносны вецер, капілярныя жыццёвыя эпізоды, 
унутраны смерч (пра погляды саперніц), разбухлая кніга, пукатыя калені 
(пра ствалы бяроз) і інш. А такі стылістычны прыём, як ампліфікацыя 
(нанізванне) эпітэтаў, не толькі павышае экспрэсіўнае гучанне думкі, але 
і своеасабліва арганізуе празаічны радок, надае яму пэўную музычную та-
нальнасць і нават паэтычную вобразнасць: Тут хаваліся з дзяўчынай, калі 
прыйшло першае каханне, і тут спазналі, што такое салаўіныя ночы. Ах, 
ночы салаўіныя і рукі лебядзіныя, і вусны шаўкавістыя, і бровы залацістыя…
(Развітальная элегія).

Найбольш поўна і адметна невычарпальнае вобразнае багацце мовы 
праяўляецца ў пейзажных замалёўках Б. В. Стральцова, якія дакладна пера-
даюць не толькі прыроднае хараство, але і эмацыянальны стан апавядальніка: 
У любую пару года, пры самых крутых жыццёвых віражах я  ішоў у лес  і 
знаходзіў там суцяшэнне і супакаенне. <...> Мне ён як храм … толькі за-
мест купала над табою зялёныя, пранізаныя сонечнымі прасветамі шаты. 
Я і сваю малітву склаў: праз лес звяртаюся да Бога (Чаканне жывой вады). 

Прырода ў абразках Стральцова зачароўвае сваёй вербальнай прыгажос-
цю, бо яна адухаўляецца, паэтызуецца самім аўтарам – а гэта пад сілу зрабіць 
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толькі сапраўды духоўна багатай, гарманічнай асобе, якая бачыць тое, што 
схавана ад погляду іншых: Толькі я не пра шэры туман, які нагнятае сум уво-
сень. Я пра летні – клубісты, светла-вэлюмны.Шэры – з кропелек звычайнай
вады. Летні ж, асабліва ранішні, – з эфіру і – хачаце верце, хочаце не – з
неспазнаных начных мрояў добрых людзей. Адсюль і чарадзейнасць. Гэта ён
гоніць травы на прырэчных лугах. Гэта ён варушыць у лесе грыбніцы… І
ён жа дабаўляе неспакою і тамлення хлопцам і дзеўкам у месячныя летнія
ночы (Чарадзейны туман); Першы раз сёлетняй вясной я ўвайшоў у лес, калі
плакалі бярозы. Аднолькава плакалі: і старыя дрэвы з шурпавата-гузаватай
шэрай карой, і маладыя бярозкі, шчыльна захінутыя ад самага падножжа
да першых галін у бялюткія атласныя прасцінкі, якія прырода размалявала
чорнымі прадаўгаватымі рыскамі (Бярозавы семярык).

Семантычныя зрухі ў слове ці цэлым словазлучэнні могуць дасягац-
ца дзякуючы не толькі вобразнаму, але і канататыўнаму кампаненту, як у 
прыкладах убіўся вірус недаверу, магія друкаванага слова: І вось што ён,
павагаўшыся, расказаў пра сваю суполку трох, у якую, аказваецца, убіўся
вірус недаверу (Служылі тры таварышы). Я ж, ведаючы, што такое магія
друкаванага слова, паспрабую не дабаўляць нічога ад сябе (Трое сутак не 
спаць). У першым выпадку мінімальны кантэкст паказвае, што вобразны 
выраз вірус недаверу ў спалучэнні з размоўнай лексемай убіцца ‘пранікнуць, 
улезці’ рэпрэзентуе новы – іранічны сэнс, а ў другім – праз канкрэтызацыю 
фразай паспрабую не дабаўляць нічога ад сябе па-іншаму ўспрымаецца і 
сэнсавае напаўненне слова магія (друкаванага слова): іран. ‘тое, што не 
заўсёды адпавядае рэальным фактам; журналісцкая фантазія’. 

Іранічнае адценне мае і лексема багацце, семантыка якой становіцца 
зразумелай толькі ў падтэкставых асацыяцыях: «Мае гады – маё багацце».
Багацце багаццем, але ж… Год за годам – не той імпэт і не тая нота ў
творчасці… Пры маім «багацці» баляць калені, з перабоямі тукае сэрца,
іншым разам не памятаеш, ты ўжо чысціў уранку зубы ці не… [8, с. 128].
У выніку такой інтэрпрэтацыі слова багацце набывае іранічную афарбоўку і 
іншы, абумоўлены кантэкставай сітуацыяй змест, на што ўказвае і ацэначная 
функцыя двукосся, у якое ўзята слова: «багацце» – гады, што з’яўляюцца 
для чалавека не багаццем, а цяжарам. 

Вобразны і  экспрэсіўны эфект маўлення павялічваецца і ад ужывання 
такіх мастацкіх сродкаў, як лексічныя паўторы, перыфразы, параўнальныя 
канструкцыі, сінонімы і антонімы. Звернемся да асобных прыкладаў: паўтор
(І дзіва дзіўнае: мне памроілася, што месячнае святло пахне (Чым пахне 
месячнае святло). От мае таварышы і адбываюць адбывалаўку ў надзеі на
лепшыя часіны. Казаць кажу, а душа маю казань не прымае (Служылі тры 
таварышы). У даўнюю даўнасць тут з зайздроснай фантазіяй пашчыраваў
ратай-ледавік (Панька-камерсант). Ісціна ісцін: людзі такія, якія яны ёсць
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на самой справе, а не такія, якімі яны нам здаюцца і якімі мы іх хочам ба-
чыць (Развітальная элегія). 

Паўтарацца могуць не толькі каранёвыя марфемы, але і асобныя сло-
вы: Служаць у арміі. Служаць у чыноўніцкай установе. Служаць (у сэнсе
прыслугоўваюцца) начальству. У навукова-даследчых інстытутах і лабара-
торыях, наколькі я ведаў раней, не служылі, а працавалі, тварылі... Дык чаму
цяпер яны не працуюць, не выдаюць новыя ідэі, не шчыруюць над канструя-
ваннем адмысловых прыбораў, а служаць? Ды таму, што няма дзяржаўных
заказаў, камерсантыж іхнімі прыборамі не цікавяцца (Служылі тры тавары-
шы). Сутыкненне ў адным кантэксце рознага напаўнення лексемы служыць
(‘несці службу’, ‘прыслугоўвацца’, ‘не працаваць’) выкрывае сацыяльную 
праблему:  неадпаведнасць паміж тым, што ёсць, і тым, што павінна быць.

Перыфраза – адметны стылістычны прыём, які ўяўляе сабой сэнсава 
непадзельнае апісанне, заснаванае на асацыятыўным светабачанні аўтара: 
белашэры сняжок (сівізна), восень жыцця (старасць), класці крыж на 
грудзі (хрысціцца), кут вечнага спакою (могілкі), змрочная хмара (вайна), 
неўзарваныя міны (успаміны) і інш.

Параўнанне, на якім грунтуецца кожная параўнальная канструкцыя,  
выконвае характарыстычную функцыю і адлюстроўвае індывідуальна-
аўтарскае пазнанне і ўспрыманне рэчаіснасці: Чалавек быў нерухомы, нібы
высечаны з каменя, і толькі пасма валасоў, якую матляў вецер і якая не-
чым нагадвала шматок дыму, сведчыла, што гэта жывая істота (Каласы 
на далонях). І вальсіраваў я, як на крылах (Чым пахне месячнае святло). …
Штодня роем пчол гудзеў невялікі базар (Хабар). Старэйшыя людзі пом-
няць, якія чэргі вужамі віліся каля касаў (Бярозавы смутак)…Твар, абсеяны,
як свежым ільняным насеннем, жоўценькімі вяснушкамі… (Панька-камер-
сант). Як ішоў Толік пасля дадому, дык, казалі, звінеў на вятру нібы лядзяш
пад страхой пасля адлігі (Жывіца).

Сінонімы – рознабакова адлюстроўваюць змястоўнасць і выразнасць 
мовы пісьменніка, даюць трапную ацэнку з’явам, прадметам, дзеянням. 
Гэта традыцыйны сродак дэталізацыі думкі, выдзялення таго, што найбольш 
важна ў мастацкіх адносінах: Чалавеку патрэбен ідэал. Не пра высокую
палітыку гаворка, а пра звычайны побытны ідэал, ад якога робіцца свят-
лей на душы, у яе ўсяляецца зачараванне, замілаванне (Развітальная элегія). 
Пад санлівае варушэнне думак я доўга глядзеў у бяздоннае неба, і вось мне
здалося, што зоркавы купал зрушыўся, паплыў, павольна закруціўся (Мроя).
У кожнай [кветкі] свой пах, свой водар. Трэба быць хоць крышачку зака-
ханым, у адпаведным настроі душы – і тады месячнае святло падорыць
вам цуд (Чым пахне месячнае святло). Туга, смутак, сумота… Не, няма
канкрэтыкі. Тужыць, сумаваць можна па розных прычынах, дый без дай
прычыны (Настальгія). Глядзіш – і скрыжаваліся, цесна перапляліся жыц-
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цёвыя  сцежкі-дарожкі. Пазней,  праз  гады,  прыйшлі  расчараванне  і  супа-
каенне. Прасвятленне і супакаенне, магчыма, наступілі б раней… І ўвогуле 
асенні лес абавязкова навее лёгкі сум, тужлівую душэўную слодыч, а часам і 
нейкую задуму  (Лясная заманіха). Успаміны – неўзарваныя міны… Набеглі, 
нахлынулі, закруцілі (І было слова). А настрой мой у той вечар можна было 
вызначыць як ціхую асеннюю журбу. Журбу? Можа, лепей сказаць – тугу? Па 
той скрушлівай нагодзе – слова болей ёмкае і глыбокае (Развітальная элегія). 

Антонімы – гэта выразны сродак увасаблення антыноміі рэчаіснасці, 
філасофскага асэнсавання самога быцця ў яго супярэчлівых і шматплана-
вых праявах і разам з тым – рацыянальны спосаб лексічнай мінімалізацыі 
тэксту: На многія гады навіс над жывым салдатам дакор ад салдата мёр-
тавага  (Каласы на далонях).  Сэрца  агарнула  ціхая  радасць  і  шчымлівая 
туга  (Бярозавы семярык). Не было таямнічай незнаёмкі  ні  за  сталом,  ні 
ў іншых кутках залы, ні ў фае. Як з’явілася, так і знікла (Мімалётнае свет-
лышка). Радні шмат, а я застаўся адзін на гэтым белым свеце. Цяпер ён 
мне не белы, а чорны… (Плач па Рыве). Бачыш, сабраліся ў дурдоме асколак 
развітога сацыялізму і каранёвы атожылак дзікага рынку (Замарока). 

Яшчэ адной асаблівасцю індывідуальна-аўтарскага стылю Б. В. Страль-
цова з’яўляецца выкарыстанне словаўтваральных магчымасцей мовы з мэ-
тай стварэння новага сэнсу слоў. Так узнікаюць аказіяналізмы – не замацава-
ныя за узуальным маўленнем адзінкі, якія часта вызначаюцца надзвычайнай 
канцэнтрацыяй зместу і падкрэсленай неардынарнасцю: «відавок», дамаш-
насць, дзікапасны, заканвертаваць, заманіха, зафіласофствавацца, пад-
гумарызаваць, рознатраўе, светлышка, утаргоўка, фотараспуснік і інш.:

Здаецца,  усё  гатова,  можна  падпісваць,  а  ён  знойдзе,  гляне  і  тыцне 
пальцам у адну калонку, у другую: «ну што вы, мае даражэнькія, прапусцілі 
такія памылкі, яны ж навідавоку». А там, бывала, усяго «відавоку», што 
няма коскі (Трое сутак не спаць…). Мне заставалася толькі літаратурна 
«прычасаць» і падгумарызаваць сюжэт (Альма-матар). Мая дачка ў мален-
стве сонечныя зайчыкі, якія разнаколернай гуллівай вясёлкай мільгацелі на 
падлозе,  сценах,  дзвярах,  называла  светлышкамі. Мне  здалося, што  вось 
такое  светлышка  легла  на  маю  душу  падчас  той  мімалётнай  сустрэчы 
(Мімалётнае светлышка). З апошняга кантэксту відаць, што новаўтварэнне 
светлышка – полісемантычная адзінка, яна рэалізуе не толькі сваё прамое 
значэнне ‘сонечны зайчык’, але і пераноснае, якое ўзнікае на базе асацыя-
цый: ‘нешта радаснае, прыемнае’. Абодва значэнні аб’ядноўваюцца семай 
‘тое, што пакідае пасля сябе святло’.

Не менш цікавыя і аўтарскія знаходкі, заснаваныя на фарміраванні но-
вага семантычнага напаўнення раней вядомых паняццяў: Ад Ляхаўшчыны 
да самай Крыжоўкі раскінуўся сапраўдны «шанхай». «Шанхаем» тут за-
вуць  садова-агародніцкія  зборышчы,  якія  лепяцца  дачнымі  хаткамі  адно 
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да  другога…  Лёс  наканаваў  мне  мець  «шанхайскую»  халупу  і  адбываць 
катаржоўку на сотках побліз Ляхаўшчыны (Бярозавы семярык). Матывава-
насць і ацэначнасць такіх слоў відавочныя. 

Выразнай прыкметай індывідуальнай манеры пісьма выступаюць і такія 
новаўтварэнні аўтара, як аблокі-тулягі,  вецер-равун,  словы-шпількі,  іклы-
кінжалы, бярозка-заманіха, яры-вужакі і інш. Як правіла, у кантэксце яны 
ствараюць выразныя слыхавыя ці зрокавыя вобразы. 

У межах мастацкага кантэксту твораў Б. В. Стральцова шырока функцы-
януюць не толькі рознаўзроўневыя моўныя адзінкі, але і ўстойлівыя выра-
зы. Фразеалагізмы з’яўляюцца дзейснымі экспрэсіўнымі адзінкамі моўнай 
намінацыі, яркімі стылістычнымі сродкамі выразнасці, эмацыянальнасці і 
вобразнасці. Яны хораша «рассыпаны» па абразках Б. В. Стральцова, што 
сведчыць пра дасціпнасць і добры моўны густ аўтара, а таксама глыбокае 
веданне ім скарбаў народнай мудрасці: без віны вінаваты, не было і ма-
кавай расінкі, глядзець знізу ўверх, не чуць пад сабой ног, махнуць рукой, 
засесці стрэмкай, уставаць з пеўнямі, усё жыццё на нагах, задраць нос, 
падкласці міну, па самую макаўку, варыцца ва ўласным катле, ні калёс ні 
атос, вярэдзіць душу, перакінуцца словам, быць на мяжы зрыву, давесці 
да кандыцыі, хоць касой касі, зайсціся з плачу, трапіць на язык  і інш. 

З дапамогай фразеалагізмаў умела раскрываюцца псіхалагічныя пар-
трэты герояў, адлюстроўваюцца перыпетыі людскіх узаемаадносін. Напры-
клад, у абразку «Сляды» фразема-словазлучэнне стрэмка ў сэрца (семан-
тычны варыянт фразеалагізма засесці стрэмкай у душу) як мага дакладней 
адлюстроўвае і падсумоўвае сутнасць папярэдняга лірычнага аповеду: Вось 
і ўся гісторыя. Ды, уласна, і гісторыі ніякай не было. Так, маленькая стрэм-
ка ў адно сэрца, і вялікая – у другое. Ад вялікіх, праўда, застаюцца шрамы. 
Загойваюцца, але застаюцца… 

Адметнасць выкарыстання фразеалагічных адзінак у кантэксце вызна-
чае і наяўнасць іх варыянтных (лексічных ці стылістычных) формаў: гар-
нуцца / прыляпіцца сэрцам; шчыраваць на газетнай ніве / адкатаць на 
журналісцкай ніве / адараць на журналісцасельскагаспадарчай ніве і 
інш.   Часцей за ўсё кампаненты такіх фразеалагізмаў адрозніваюцца сва-
ёй стылістычнай прыналежнасцю. Напрыклад, у фразеалагізме гарнуцца 
(прыляпіцца)  сэрцам агульнаўжывальны складнік гарнуцца вызначаецца 
стылістычнай нейтральнасцю, а варыянтная лексема прыляпіцца адносіцца 
да размоўнага стылю.

Як паказваюць назіранні, у колькасных адносінах найбольш частотнымі 
выступаюць фразаўжыванні з кампанентам вока/вочы: бачыць крайком 
вока,  бачыць на свае вочы, паставіць вочы, вачэй не паказаць, трапіць на 
вочы, упіцца вачыма, апускаць долу вочы, мазоліць вочы, расплюшчыць 
вочы на ўсю поўніцу, закаруселіць перад вачыма. Верагодна, асаблівую 
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аўтарскую ўвагу да падобных ідыём можна растлумачыць тым, што канцэпт 
«вочы» як семантычная дамінанта фразем робіць іх выразным элементам 
знешняй і ўнутранай характарыстыкі персанажаў, акумулюе невербальныя 
паводзіны людзей. 

Аўтар імкнецца да матываванага ўключэння ўстойлівых выразаў 
у мастацкі радок, таму поруч з фразеалагізмамі, функцыянальна не 
замацаванымі за пэўным стылем (адным словам, год за годам), сустрака-
юцца прыклады (значна часцей) з выразна акрэсленай стылёвай прыналеж-
насцю: брацца за пяро, павярнуць вектар інтарэсаў, калектыў высокай 
пробы, граць першую скрыпку, жывая легенда, дух спадчыны, стаць 
пад крыло настаўніка і інш. (кніжныя); дзяліць чарку і скварку, куляць 
чарку за чаркай, свой у доску хлопец, і заваду не было, заламіць цану і 
інш. (размоўныя). Пры гэтым сярод фразем ёсць і арыгінальныя, так званыя 
«фразеалагічныя нерушы»: драбінка праўды, атрымаць хуткі адлуп, за-
ледзянець у цацачку, смяяцца ў рукавы, прыгалубіць чужое гора, выйсці 
зпад крыла (‘распусціць язык’) і інш.

Асаблівасцю творчай манеры Б. В. Стральцова з’яўляецца выкарыстан-
не разнастайных прыёмаў аўтарскай трансфармацыі фразеалагізмаў, што 
дазваляе яшчэ больш узмацніць іх канататыўны кампанент і адаптаваць 
да ўмоў кантэксту. Напрыклад, гэта робіцца за кошт ускладнення фраземы  
дадатковымі, асобна ўзятымі кампанентамі:  Дык вось ты якая, стараверка 
зарачанская… Эйш, кіпці на ўсю даўжыню выпусціла (Альма-матар). Ні 
сват, ні брат, ні па рабоце нічым не звязаны.  Працаваць  –  дык  да  сё-
мага поту, а гуляць – то каб уся душа наросхрыст, ад верхняга гузіка да 
ніжняга (Жывіца). Раніцой наступнага дня адна з суседак… закінула вуду 
цікаўнасці (Замарока). 

Актуальны і такі прыём, як ампліфікацыя сінанімічных радоў 
фразеалагізмаў, што дазваляе максімальна ўдакладніць выказаную думку: 
Можа той выпадковы інтарэс усплывае на памяць толькі таму, што паз-
ней давялося альбо сутыкнуцца лоб у лоб, альбо пайсці плячом да пляча 
па жыцці, убіцца ў адну справу, зажыць адным клопатам? (Арына). …
Гэта яна зараз няпраўда, а заўтра стане напалову праўдай, а паслязаўтра 
абернецца святлом у канцы тунеля, райскімі шатамі і малочнымі рэкамі 
з кісельнымі берагамі...(Спыніцца, азірнуцца…). 

Мэтазгоднай выглядае семантычная мадыфікацыя фразеалагізма, 
абумоўленая ўвядзеннем у яго структуру семы адмаўлення, якая канкрэты-
зуе і ў той жа час рэарганізуе вядомы раней сэнс: Ногі не толькі воўка кор-
мяць. Фразема можа выконваць ролю своеасаблівага сігналізатара таго, што 
будзе кантэкст–дэманстрацыя аўтарскага «абыгрывання» яе ўнутранай фор-
мы:  Маўчу як мыш пад венікам і ўсю гэтую навуку матаю на вус. Ну так 
гаворыцца. Які там вус – мне чатыры гады (Перавернуты лемантар). Па-
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добная гумарызацыя вынікае з накладання прамога значэння постпазіцыйна 
ўжытай лексемы вус ‘валасы над верхняй губой’ на  метафарычную аснову 
фразеалагізма матаць  на  вус  ‘запамінаць’. У выніку атрымліваецца: тое, 
што трэба прымячаць, няма куды намотваць. 

Значнае месца ў лаканізацыі аўтарскага маўлення абразкоў Б. В. Страль-
цова належыць ужыванню афарыстычных выслоўяў, у прыватнасці прыка-
зак. Кароткія, але сэнсава ёмістыя, яны дазваляюць пазбегнуць празмернага 
апісання і  засяродзіцца на сутнаснай характарыстыцы: Я не я, і хата не мая.  
Дарага лыжка к абеду. Некалі  і мы былі рысакамі. Па немачы старасць. 
Сівізна ў бараду – нячысцік у рабрыну. Не сёння дык заўтра сахор у бок. 
Летняя ноч карацей за вераб’іную дзюбу. Не адсохне галава – вырасце бара-
да. Чым хата багата, тым і рада. Свята без вяселля не бывае. Як правіла, 
уключэнне кожнай з іх у кантэкст – гэта яскравая ілюстрацыя, фрагмент 
пэўнай сюжэтнай гісторыі. 

Паказальным у гэтых адносінах з’яўляецца абразок «Старасельскае за-
столле», лейтматыў якога – святочная вячэра з нагоды народжэння дзіцяці – 
красамоўна перададзены ў прыказках-тостах: Гаспадыні  – талерачку,  га-
спадару – гарэлачку, сынку – долі шчаснай. Каб свой розум і навука далі сыну 
сілу ў рукі. Прывячайце гасцей, каб на радзіны хадзілі часцей. Каб у хаце 
брыгадзіра вырас добры аграном. Хай шануе сын зярнятка: будзе і людзям, 
будзе і ў сваю хатку. 

Як прызнаецца сам аўтар, «тосты на тым застоллі былі, але ў памяці 
захаваліся толькі некаторыя, і то прыблізна. Гэтыя ж – пераважна плод 
маёй творчай фантазіі» [8, с. 81]. Трэба адзначыць, што стылізаваныя пад 
народныя аўтарскія варыянты мала чым адрозніваюцца ад арыгіналаў і 
эўфанічнай структурай (гарманізацыяй), і танальнасцю, і зместам (параўн. з 
бел. прыказкамі: З разумнымі дзеткамі і без грошай хораша. Калі на свет 
дзіця прыходзіць, новы кусок хлеба родзіць). Гэта яшчэ раз пацвярджае той 
факт,  што выражаныя ў слове думкі Б. В. Стральцова блізкія глыбіннаму, 
народнаму разуменню.  

Ужытыя ў абразках выслоўі пашыраюць асацыятыўныя магчымасці 
прыказкі як моўнай з’явы, паколькі па аналогіі з наяўнымі ствараюцца 
ўласныя ацэнкі і назіранні: Але ўсё гэта прыказка. Якая мне справа да таго, 
што камусьці чорт убіўся ў рабрыну. Сваю берагчы трэба (Чаканне жывой 
вады). Дзе шмат вольнага часу, там і чорт у рабрыну (Служылі тры тава-
рышы…). Гучыць як  запаведзь:  зробіш дабро –  і твая спагада абернецца 
дабром для цябе самога. Але не заўсёды. Бывае так: за тваё дабро ды табе 
ў рабро (Капіляры будняў). 

Можна вылучыць і прыватную функцыю індывідуальна-аўтарскага 
ўжывання прыказак: яны выступаюць як структурна-семантычныя 
арганізатары ўсяго кантэксту, нярэдка са зменай (дапаўненнем, паўтарэннем, 
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метафарызацыяй) асобных сваіх кампанентаў па-за межамі афарыстычнай 
адзінкі: Усё  ішло  ладам,  пакуль  у  рабро  Аляксея  Сяргеевіча  не  пасяліўся 
чорт.  Ну  дужа  зграбная  сакратарка  бегала  па  калідорах  міністэрства. 
А паколькі  яна была  вельмі  зграбна… чорт у рабро пасяліўся  яшчэ  каму-
нікаму, па пасадзе вышэйшаму (Паслуга навыварат). Як у нас кажуць, конь 
на чатырох нагах, і то спатыкаецца. Спатыкнуўся і Іван Львовіч (Пабочны 
варыянт). 

Асобна вылучаюцца выслоўі, якія можна аднесці да ліку аўтарскіх 
афарызмаў:

Журналіст кладзе на сваё сэрца ўсе ліхтугі свайго народа, а таму яго 
век  бывае  нядоўгі.  Хто  ярчэй  гарыць,  той  хутчэй  згарае  (Трое сутак не 
спаць…). Мінулае  ўспамінаецца  лепшым,  чым  яно  было  на  самай  справе 
(Кругасветка).  Хавай  свой твар  пад  любой маскай,  а жанчына  ўсё  роўна 
адчуе, што ў цябе на сэрцы. Усё наша жыццё – такі доўгі і такі скарацечны 
ланцуг выпадкаў (Родавая памяць). Сёння шукаеш праўду, а заўтра шукаеш 
работу (Альма-матар). Памяць чалавека не камп’ютар, яе не ўключыш і не 
выключыш  (Развітальная элегія). Афарыстыка Б. В. Стральцова ўвасабляе 
жыццёвы вопыт журналіста, педагога, мудрага чалавека, які шмат зведаў на 
сваім шляху і мае пра што распавесці іншым.  

Мэтазгоднасць уключэння лексічных і фразеалагічных адзінак,  
асаблівасці іх ужывання ў межах кантэксту залежаць ад тэматычнай і 
ідэйна-эстэтычнай накіраванасці твораў, камунікатыўнай задачы аўтара.  
Адметнасць мовы Б. В. Стральцова найперш абумоўлена мініжанравай 
спецыфікай абразкоў, дзе кожнае слова набывае функцыянальную знач-
насць. У творах увасоблены ўсе стылістычныя разрады слоў, аднак аўтар 
аддае перавагу жывому, натуральнаму маўленню і найчасцей выбірае гутар-
ковыя лексемы з рознай эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўкай. Асаблівае 
гучанне і нацыянальны каларыт мове абразкоў надаюць народныя (дыялек-
тныя) словаўжыванні. Адначасова аўтар узбагачае «слоўніцу» сваіх твораў і 
прыкладамі індывідуальнай моватворчасці. 

Значнае месца ў творах займаюць вобразна-стылістычныя сродкі мовы 
(эпітэты, параўнанні, перыфразы, сінонімы, антонімы). Найбольш поўна і 
ўсебакова гэты мастацкі арсенал выкарыстаны ў філасофска-лірычных раз-
важаннях аўтара, шмат з якіх прысвечана апісанню прыроды. Своеасаблівай 
адзнакай стылю Б. В. Стральцова з’яўляецца ўдалае ўключэнне ў 
малааб’ёмныя кампазіцыі фразеалагізмаў, прыказак, афарызмаў, якія ў 
канкрэтным мастацкім кантэксце з’яўляюцца неад’емным і незаменным 
складнікам абагульнення думкі. 

Напрыканцы хочацца звярнуцца да слоў публіцыста: «Калі верыць ле-
гендам, у кожнага чалавека ёсць свая зорка. Асабістая... Людзі не ідуць у 
нябыт. Людзі пераходзяць у Сусвет. Кожны займае месца згодна з тым, як 
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жыў, што рабіў, чаму верыў… Гэта сведчаць зоркі – яны мігцяць па-рознаму, 
розным святлом…» [7, с. 10]. Зорка Барыса Васільевіча не проста мігціць, а 
ззяе, выпраменьваючы незгасальнае святло яго чалавечай цеплыні і таленту, 
а значыць, яна акрыляе і наша жыццё, бо існуе адна рэч, якая застаецца на-
вечна, – гэта творчы стан душы…
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СМІ Ў ПАЛІТЫЧНАЙ СІСТЭМЕ: ГІСТАРЫЧНЫ АСПЕКТ
На сённяшні дзень сродкі масавай інфармацыі з’яўляюцца найважней-

шым элементам палітычнай сістэмы. Складаныя камунікацыйныя працэ-
сы паміж дзяржавай і грамадствам, якія ажыццяўляюцца праз разнастай-
ныя каналы масмедыя, вызначаюць напрамкі іх развіцця на ўсіх узроўнях: 
эканамічным, сацыяльным, культурным. У апошні час у тэорыі камунікацыі 
масмедыйная сфера разглядаецца ў якасці структурнага элемента грама-
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