
га слова можа складаць і ўяўленне аб змене знешняга выгляду чалавека: 
параўн. семантыку дзеяслова казить “гадзіць” (Фаем., IN, 373).

Асобныя найменні ліхаманак могуць указваць на ступень уздзеяння на чала
века: рус. Убийца, Мученица, Невея; да апошняга параўн.: рус. навь, навье, 
навья “мярцвяк", нава “смерць”, стар.-чэш. unaviti “забіць”, роднаснае лтш. nave 
“смерць”, гоц. naus “мярцвяк" і інш. (Фаем., NI, 35; Даль, II, 389) .

У некаторых (нешматлікіх) выпадках агульныя назвы ліхаманак адлюстроў- 
ваюць эмацыянальныя адносіны чалавека да хваробы: Жадная, Иудея, Ворогу- 
ша, дрянища, Злейшая. Асобную трупу складаюць ужывальныя ў рускіх замовах 
табуістычныя, эўфемістычныя назвы ліхаманак, якія суадносяцца з найменнямі 
нячыстай сілы: Бесица, Вещица, Налукйя (параўн. стар.-рус. лука “хітрасць” і 
адну з эўфемістычных назваў чорта -  Лукёнька), Черькота (апошняе імя ўлас- 
нае можна звязаць з рус. черкаться “памінаць чорта”, утвораным ад чорт, 
сербахарв. цртйтй, цртйм  “заклінаці, клясці”, славен. 6ft “чорт, ненавісць” 
(Фаем., IV, 347), прасл. W b  “вядзьмарства”, “праклён”13.

1 Гл.: Л я цк й й  E . / /Этнофафическоеобозрение. СПб., 1892. №2-3. С.28.
2Я н ч у к  H . A . / /Міфы Бацькаўшчыны. Мн.,1994. С.46. .
3Гл.: В е т у х о в  А. Заговоры, заклинания, оберега и другае виды народного врачевания, осно

ванные на вере в слово. Варшава, 1907. С.7 (далей -  Ветухов).
4Гл.: Ка рски й  Е.Ф.  Белорусы. Т.ІІІ. М., 1916. С.82; Черепанова О.А. // Язык жанров русского 

фольклора. Петрозаводск, 1977. С.47.
5 П а п ю с . Черная и белая магия. Кн.1,2. М., 1994. С.163.
еЗамовы. Мн., 1992. С.256 (далей-Замовы).
7 Гл.: Мифы народов мира: В 2 т. М., 1980. Т.1. С.110; Етймологічнйй словник украТнськоТ мови. КиТв,

1989. Т.З. С.511.
8 Русские заговоры. М., 1993. С.97.
9 Поп о в Г . Русская народно-бытовая медицина. М., 1993. С.234.
10 Гл.: Большая медицинская энциклопедия. М., 1980. Т.13. С.217.
^ М е р к у л о в а  В .А.//Этимология. 1965. М., 1967. С.167 (далей-Меркулова).
12Гл. таксама: А ф а н а с ь е в  А.Н.  Поэтические воззрения славян на природу. М., 1869. Т.З. 

C M .
13 Март  ыно в  В . В. Il Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977. С. 182.

МІРАСЛАВА МАЛОХА (Попыича)

ХВОЙНЫЯ ДРЭВЫ Ў НАРОДНАЙ КУЛЬТУРЫ 
I ФРАЗЕАЛОГІІ СЛАВЯН

Мова культуры ў межах кожнай асобнай традыцыі вылучае адны рэаліі, на- 
дзяліўшы іх сімвалічным значэннем, і пакідае па-за полем культуры іншыя. Так, 
напрыкпад, у славянскай народнай традыцыі дуб, бяроза ці вярба займаюць 
важнае месца ў сістэме сімвалаў, тады як распаўсюджаныя на гэтай жа тэрыто- 
рыі ясень ці чаромха зусім ці амаль зусім пазбаўленыя культурных функцый. 
Моўная карціна свету, як яна адбілася ў фразеалогіі, па колькасці ФА і рознаба- 
ковасці прадстаўленых у іх тэм на першае месца выводзіць пладовыя дрэвы. 
Адначасова фразеалагічны матэрыял дазваляе выдзеліць апазіцыю ліставыя- 
хвойныя.

Традыцыйная народная культура славян уключыла хвойныя дрэвы ў шырокі 
кантэкст павер’яў, абрадаў, песень, прымавак і г.д. Сімволіка елкі і сасны часта 
супадае, аднак часам яна бывае і палярнай. Елка ўсё ж часцей надзелена нега- 
тыўнай семантыкай. Мабыць, значную ролю ў гэтым адыграла наяўнасць у яе 
вострых іголак. Да таго ж, дрэвы падземнага царства ў народнай свядомасці 
часта ўяўляліся пакрытымі вострымі калючкамі.

А.В.Амфітэатраў у сваёй працы 'Д’ябал’’ прыводзіць бачанне пякельных па- 
кутаў манаха Альберыха (XIII ст.):"... Далей цягнуўся лес жахлівых дрэваў па 60 
локцяў вышынёй, пакрытых іголкамі, на іх старых калючках віселі, прычэпленыя 
за грудзі, злыя бабы, якія пры жыцці адмаўляліся карміць сваім малаком тых 
немаўлят, што засталіся без маці, і за гэта кожную з іх ссала зараз па дзве 
змяі’ .

Як бачым, тое, што дрэвы, названыя “жахлівымі”, пакрытыя іголкамі, а не 
лістамі і пладамі, і да таго ж іголкамі старымі, дазваляе лічыць іх дрэвамі 
смерці, зла, падземнага царства .
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«У міфалагічным плане "калючасць", успрынятая як “нядобразычлівасць” елкі, 
адбілася ў звязванні яе з дэманалагічным светам. Будучы дрэвам з высокім 
ствалом і нізка апушчанымі калматымі галінамі, елка была прыдатным фонам 
для з’яўлення ў народнай фантазіі розных нячысцікаў, лесавікоў, кікімар і іншых 
насельнікаў лесу. Менавіта ў цёмным яловым лесе знаходзіцца хатка на куры- 
Hbix ножках. Пад елкай часцей месціцца вяльняс, які хаваецца там ад Пяркуна- 
са . I па рускіх павер’ях пад густыя і навіслыя лапы елак, дзе цёмна і халодна, 
залазяць у жаркія летнія дні чэрці3.

Паказальна, што ўспрыняцце елкі як дэманічнага локуса адлюстравалася ў 
найменні асобнага дэманалагічнага персанажа -  “пад’ельніка”: “Калі падарож- 
ным даводзілася начаваць у пустынным месцы, напрыклад, пад елкай, то, каб 
не стала “блазніць” і “глуміцца”, прасілі абароны ў гаспадара: “Бацюхна пад’ель- 
нік, пусці мяне сёння пераначаваць .

Елка ў балта-славянскай традыцыі лічыцца дрэвам, звязаным са светам па- 
мерлых. Яе галінкі і сёння выкарыстоўваюцца ў пахавальных і памінальных 
абрадах: ля ўваходу ў дом, дзе ляжыць нябожчык, кпадуць яловыя галінкі, яло- 
выя лапкі кідаюць на дарогу, з іх робяць і вянкі. Шырокая прадстаўленасць елкі 
ў пахавальнай абраднасці звязана з яе вечнай зелянінай, што не магло не аса- 
цыіравацца з вечнасцю жыцця, з магчымасцю працягу існавання ў іншых вымя- 
рэннях. Разам з тым сувязь елкі з ніжнім светам непасрэдна прыводзіць да 
асэнсавання яе як дэманічнага локуса.

Елка расце ў вымарачных, непрыемных месцах, дзе згодна з павер’ем і маг- 
чымы кантакт чалавека з прадстаўнікамі дэманічнага свету. У замове, нацэле- 
най на разлад паміж маладымі, актуалізуецца матыў ельніка як найбольш па- 
дыходзячага для чарадзейскіх дзеянняў месца: “Стану я, раб дьявольский 
(имярек), не благословясь, пойду, не перекрестясь, из дверей в двери, из ворот 
в ворота новобрачных, и выйду я во чисто поле, во дьявольское болото. В чис
том поле стоят ельнички, а на ельничках сидит сорок сороков -  сатанинская 
сила”5.

Відаць, у такім кантэксце могуць знайсці тлумачэнне беларускія і рускія намі- 
натыўныя ФА з кампанентам яловы са значэннем ‘бесталковы чалавек’: галава 
дубовая (яловая), рус. голова еловая, дубина безголовая (еловая). Беларускай і 
рускай мовам уласцівы таксама выклічнікавыя фразеалагізмы ёлкі зялёныя, 
ёлкі-маталкі, рус. елки-палки, елки-моталки.

Цікава, што ў другіх народаў, напрыклад у румын, елка з’яўляецца свяшчэн- 
ным дрэвам. Польскія горцы надзялялі яе звышнатуральнай сілай. У польскіх 
павер’ях яна ніколі не карала людзей і заўсёды добра “ставілася” да іх.

I ў славянскай народнай культуры елка таксама не заўсёды “цёмнае", 
“нячыстае" дрэва. Так, варты ўвагі беларускі вясельны звычай “завівання елач- 
кі”. Упрыгожаная елачка сімвалізавала цнатлівасць і прыгажосць маладой. Ат- 
рыбут уяўляў сабою невялічкае дрэўца ці яго частку, прычым яловую -  толькі 
зімой. А летам у якасці “елачкі” выступалі галінкі пладовых дрэў.

Папулярнасць выкарыстання дрэва ў вясельнай абраднасці мела асновай 
распаўсюджаную ў розных народаў сімволіку, згодна з якой секчы дрэва, тап- 
таць, ламаць, касіць, жаць расліны (песенны эквівалент дзяўчыны) азначала 
любіць, сватаць, жаніцца6. Выкарыстанне хвойных дрэў тым больш паказальна, 
бо іх сімволіка вечнасці, ідэя сувязі светаў і станаў упісвалася ў больш агульную 
ідэю пераходу, асноўную і для вясельнага, і для пахавальнага комплексаў.

Акрамя таго, з этнаграфічнай літаратуры вядомы старажытныя звычаі вян- 
чання вакол свяшчэнных дрэў, калі пад іх ценем замацоўваліся шлюбы. Так, у 
адным з рускіх паданняў гаворыцца аб вянчанні на Із’яр-возеры пад піхтай 
(“озеро их обвенчало, пихта-дерево их союз навек установила”). Паказальныя ў 
гэтых адносінах і прымаўкі: бел. абвёў кругом елі, а чэрці ім пелі, рус. венчали 
вокруг ели, а черти им пели, венчать вокруг ели, вокруг куста  (жартоўна 
гавораць пра нявенчаных) .

Нельга абыйсці ўвагай і папулярную сёння навагоднюю елку. У Pacii яна 
з'явілася ў XVII ст. (а першая была ўстаноўлена ў Эльзасе ў 1500 г.)8. У больш 
познія часы звычай выкпікаў з’яўленне экзатычных легенд, якія растлумачвалі 
невядомы дагэтуль абрад, узводзячы яго да падзей, галоўным чынам звязаных 
з нараджэннем Хрыста. Згодна адной з іх, калі нарадзіўся Icyc1 яму неслі пада- 
РУнкі не толькі валхвы, але і ўсе людзі, звяры, птушкі, расліны. Елка, убачыўшы 
гэта, засмуцілася, бо не ведала, што падарыць Ісусу. Тады яна “убралася" зо-
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рачкамі, кветкамі, і яе прынеслі ў падарунак Хрысту. 3 тых часоў на памяць-аб ; 
гэтай падзеі на кожныя Коляды людзі ставяць у дамах упрыгожаныя елкі.

Пазней каляндарны час, у якім аказвалася задзейнічанай елка, значна па- < 
шырыўся. Натуральна, гэтаму садзейнічала яе семантьжа вечнасці, бессмярот- 
насці, узнаўлення жыцця і здароўя. Елка становіцца атрыбутам масленічных, 
велікодных, юраўскіх звычаяў. ,

Да нядаўняга часу на Палессі елачку ўпрыгожвалі на Масленіцу (магчыма, як 
успамін аб навагоднім свяце, якое да XIV ст. адзначалася на Pyci 1 сакавіка), 
упрыгожаную стужкамі і ручнікамі елачку насілі з, сабой і на Фаміным тыдні. 3 
дрэўцам елкі беларускія дзяўчаты выходзілі на жытнёвыя палеткі на Юр’еў 
дзень. Ha Украіне ў дзень старога новага года (1 верасня) на базарах ставілі 
елкі і ўпрыгожвалі іх рознымі пладамі, гарбузамі. Аднак самым папулярным у : 
заходніх славян было “майскае" дрэва, якое ставілі на галоўнай плошчы вёскі.

У некаторай ступені неадназначныя адносіны да елкі, яе шанаванне ці про
ста выдзяленне ў рытуальных кантэкстах звязана і з матывам паходжання гэта- 
га дрэва, які папярэдне за ўсё прадстаўляе традыцыйную метамарфозу. У 
літоўскіх легендах Егле (елка) была некалі дзіўнай прыгажуняй. Пасватаўся да 
яе вуж Жалціс, які ў выпадку адмовы пагражаў людзям засухай, паводкамі, 
голадам і хваробамі. Родныя вырашылі аддаць за яго дзяўчыну; прывезлі да 
возера, а адтуль выйшаў не страшны гад, а прыгожы юнак. Пяць гадоў яны жы- 
лі шчасліва, але вось браты прыгажуні выбралі момант, выманілі з вады вужа і 
рассеклі яго на часткі. Тады Егле стала моцна гараваць. Багі зміласцівіліся над 
ёю і ператварылі няшчасную ў елку °.

3 метамарфозай чалавека ў дрэва звязана і паходжанне сасны, сімволіка 
якой у многім супадае з сімволікай елкі, хаця мае і ўласныя канатацыі. Згодна 
ўкраінскім павер’ям, сасна вечна зялёная і заўсёды радасна шуміць, таму што 
яе благаславіў Бог: калі рабілі крыж, на якім збіраліся катаваць Хрыста, драўні- 
на сасны аказалася непрыдатнай ні для крыжа, ні для цвікоў для яго.

Беларускай і рускай мовам уласцівы дзеяслоўныя ФА: бел. блудзіць у  трох 
соснах, рус. заблудиться в трех соснах, звязаныя са старымі народнымі анек- 
дотамі пра пашахонцаў (як вядома, жыхары Пашахоння аднойчы пайшлі шу- 
каць шчасця, аднак заблудзіліся ў трох соснах). ,

У адрозненне ад польскай, ва ўсходнеславянскіх мовах для абазначэння 
выпадковага выбару існуе адвербіяльная ФА: бел. з бору па сасонцы (сабраць, ' 
набраць), рус. кто  с бору, кто  с сосенки. Пераважна рэальныя якасці сасны | 
пакінулі свой адбітак у народных параўнаннях-квазістэрэатыпах: укр. зелений, J 
як у сосни гілкй, вчепывся, як смола до сосни \ інш. I

Даволі часта сасна ўяўляе сабой Сусветнае дрэва, гл. замову: “...стаяла ў | 
бару сосна, усяму бору прыкросна. Пад тою сасной залаты тын, пад тым тынам ] 
залатое крэсла. A ў тым крэсле сам Гасподзь Cyc Хрыстос сядзіць, залаты | 
крэст дзяржыць, 3 таго краста выступав раса. Маць Прачыстая прыступіла і | 
капельку падхапіла.рабу божаму (імя) урокі змыла” .

Разам з тым знахрджанне сасны ў сакральным цэнтры абумовіла яе межа- 
вае становішча паміж гэтым і “тым” светамі. Сувязь з замагільнай сферай лягла ; 
ў аснову збліжэння сасны з праявамі дэманічнага свету. У павер’ях сам Сатана 
наведвае зборышчы ведзьмаў, якія адбываюцца ля заклятых соснаў, на Лысых • 
гарах. Тыповыя месцы, дзе закопваліся скарбы, -  сосны, камяні на.скрыжаван- 
нях, калодзежы, слупы ля дарог, якія лічыліся локусам пражывання дэманаў .

Выдзеленасць, адзначанасць сасны ў народнай традыцыі выкпікала ўзнік- 
ненне шматлікіх магічных рытуалаў і дзеянняў. Так, палякі не выкарыстоўвалі 
для будоўлі дрэвьі, пашкоджаныя маланкай, а таксама сосны, у якіх сярэдні сук 
накіраваны ўверх. У раёне Кельц (Польшча) сасновая галінка ў хляве ці дома як ; 
быццам ахоўвала хату і прыносіла шчасце; яе як адзін з самых надзейных абя- 
рэгаў абнаўлялі кожны год13. '

Вечная зеляніна сасны, яе спрыяльнае магічнае біяполе1 абумовілі сакралі- ; 
зацыю і шанаванне гэтага дрэва. Сасновыя галінкі пачалі выкарыстоўвацца ў 
якасці чарадзейнага атрыбута ў шматлікіх каляндарных абрадах. -

Сасновы пень не пускае парасткаў, як пні многіх ліставых дрэваў. Адсюль 
паходзіць салдацкі выраз: wyciqd wroga jak sosnowy las, што азначае 'без падзеі 
на ўзнаўленне пераможнага войска’. Ёсць затое другая рэдкая ўласцівасць сас- 
ны: яна ўмее вылечваць свае раны, заліваючы пашкоджанае месца сваёй сма- j 
лой14. .
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Сасновыя шышкі нярэдка ўспрымаюцца ў народзе як сімвал урадлівасці, не- 
сумненна таму адзін з відаў вясельнага печыва атрымаў найменне шышка. 
Падобнае выкарыстанне дае аснову для збліжэння шышкі з фалічнымі сімвала- 
мі. Шышка, будучы надзеленай фалічнай семантыкай, прадстаўляе агонь, жыц
цё, мужчынскі пачатак, плоднасць, актыўнасць, культ жыцця і багацця і тым 
самым суадносіцца з паняццем авала, трохвугольніка.

у  гэтых адносінах прадстаўляе інтарэс называние шышом, шышком нячы- 
стага духа. У свядомасці сялян XX ст. тэта найменне ўстойліва звязваецца з 
уяўленнямі аб яго (нячыстага духа) вострагаловасці, фактычна падобнай да 
таго ж трохвугольніка. У народных паданиях нячыстыя духі, лесавікі і, часцей за 
ўсё, чэрці мелі зблытаныя, “ускудлачаныя шышом" валасы ці галаву, што зву- 
жалася кверху (шышом). Таму верагоднай уяўляецца сувязь назвы шышок з 
шыш -  'шышка, дуля, кукіш’15, параўн. шышага -  абл. ‘чорт, нячысцік’, шышы- 
мара -  абл. 'злодзей, вор’. .

Падобны кантэкст тлумачыць з'яўленне ў слове шышка наступнага значен
ия -  ‘завостраная верхавіна чаго-небудзь’, 'востраканечны ці стаячы старчком 
прадмет’, гл. шышак -  ‘даўні галаўны ўбор воіна, род шлема, што заканчваўся 
вастрыём з шышкай зверху’. Падобнае значэнне ў дзеяслоўнага фразеалагізма 
шышом стаяць (падымацца) (напр., пра валасы).

Яшчэ адно пераноснае значэнне слова шыш, шышок -  'нешта нікчэмнае, 
дарэмнае’, мабыць, звязана з бескарыснасцю шышак ў народнай гаспадарцы. 3 
гэтым звязана і значэнне жэста -  кукіша, шыша, які ў народнай свядомасці 
ўспрымаўся як абазначэнне поўнай адсутнасці чаго-небудзь (гл. ФА са структу- 
рай сказа -  ни шиша (няма), шиш в кармане (у каго) -  'аб поўнай адсутнасці 
грошай, сродкаў’, на какие шиши, с какими шишами -  'на якія грошы, сродкі, з 
якімі грошамі, сродкамі’). Толькі рускай мове ўласцівы фразеалагізмы з кампа- 
нентам шыш: намінатыўная ФА шиш с маслом -  'фіга’, дзеяслоўная ни шиша 
не знать, съесть шиш, якая дапускае варыянт съесть фигу, іадвербіяльныя 
на какие шиши, с какими шишами, за море по еловы шишки -  ‘аб безвыніковым 
падарожжы’.

Цікавае і яшчэ адно пераноснае значэнне слова шышка -  Той, хто мае вялікі 
ўплыў, значны чалавек’ (разм.-фам.), гл. рус. шишка, укр. шишка, польск 
szyszka, шишка на ровном месте -  прастамоўн. 'аб нязначным, не маючым вагі 
чалавеку, а таксама пра таго, хто ацэньвае сябе неапраўдана высока’, шышка 
яловая -  асуджальна пра кагосьці. Цікаўнае і слова шышка 'чалавек, што ідзе 
на чале бурлакоў’, самы моцны і вопытны. Шышка ў значэнні ‘акруглая выпук- 
ласць, бугарок’ каламбурна асацыіруецца з шышкай на дрэве, параўн. рус. Здо
рово, шишка елова (форма жартаўлівага звароту). У гэтым кантэксце цікавыя 
таксама наступныя дзеяслоўныя ФА ва ўсходнеславянскіх мовах: шышкі сып- 
люцца (вапяцца, ляцяць) на каго, усе шышкі пасыплюцца (паваляцца, паля- 
цяць) на каго, рус. все шишки валятся (падают) на кого-либо (на чью-либо 
голову), укр. ус/ шишки летять  на кого (на голову чию) -  'пра мноства непры- 
емнасцей, бедаў, што спасцігаюць каго-небудзь' як асколак прымаўкі рус. на 
бедного Макара все шишки валятся (разм.).

Акрамя названых ФА існуе яшчэ адзін дзеяслоўны фразеалагізм з кампанен- 
там шышка -  рус. набивать/набить шишки -  'робячы памылкі, расплочвацца 
за іх, набываючы навыкі, вопыт у чым-небудзь’.

Прыродна-геаграфічныя ўмовы сталі прычынай нераўнамернага выкары- 
стання ў фразеалогіі польскай і ўсходнеславянскіх моў назвы хвойнага дрэва. 
Распаўсюджанасцю сасны і елкі на руска-беларускай тэрыторыі магчыма тлу
мачыць наяўнасць тут многіх фразем з вобразамі гэтых дрэў.
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І.Д. ПАЗНЯК

СЕМАНТЫКА-СІНТАКСІЧНЬІЯ ФУНКЦЫІ ЧЛЕНАЎ ЛСГ "ЖЫЛЛЁ"
У СЕРБСКАЙ I РУСКАЙ МОВАХ

У артыкуле аналізуецца функцыянаванне ў сказе назоўнікаў пэўнай лексіка- 
семантычнай трупы ў сувязі з пытаннем аб суадносінах сінтаксічнай функцыі 
слова і яго лексічнага значэння. Думка аб існаванні "схільнасці" лексемы да 
замяшчэння той ці іншай пазіцыі ў структуры сказа выказвалася ў свой час
В.У.Вінаградавым, які першым вылучыў словы з функцыянальна-сінтаксічна 
абмежаваным значэннем. Маюцца на ўвазе словы з "прыроджаным прэдыка- 
тыўным статусам"1, тыпу байбак, молодец, негодяй. Тэты тыл значэння адроз- 
ніваецца ад усіх іншых тым, што сінтаксічныя ўласцівасці слова як члена сказа 
тут як бы ўключаны ў яго семантычную характарыстыку2.

А.Д. Шмялёў называв такую "схільнасць" рэферэнцыяльным патэнцыялам, 
г. зн. здольнасцю слова набываць той ці іншы тып суадносінаў з пазамоўнай 
рэчаіснасцю. На думку даследчыка, "рэферэнцыяльны патэнцыял розных лек- 
січных адзінак можа быць неаднолькавы і ў значнай ступені залежыць ад се- 
мантычнага класа, да якога адносіцца дадзеная лексічная адзінка". Можна 
дапусціць, што для слоў, якія ўваходзяць у пэўны семантычны клас (лексіка- 
семантычную групу), існуе спецыфічны рэпертуар семантыка-сінтаксічных функ- 
цый. Звернемся да аналізу функцыянавання ў сказе назваў жылля ў сербскай і 
рускай мовах.

Даследаванне праводзіцца на лінгвістычным матэрыяле, выбраным з тэкс- 
таў рускай і сербскай сучаснай мастацкай літаратуры. Для аналізу было адаб- 
рана па 1000 простых сказаў у кожнай мове, у склад якіх уваходзяць назоўнікі са 
значэннем "жыллё". Паколькі роля слова ў сказе разумееца ў семантыка- 
сінтаксічным плане, нас будуць цікавіць элементы сэнсавай структуры сказа, 
якія рэпрэзентуюцца назвамі жылля. Інфармацыя аб гэтых элементах закад- 
зіравана ў паверхневай структуры выказвання "на перасячэнні семантыкі членаў 
сказа і лексічнай семантыкі"4. Прааналізаваўшы наш лінгвістычны матэрыял у 
гэтым разрэзе, мы атрымалі спіс асноўных семантычных функцый, у якіх выка- 
рыстоўваюцца назвы жылля. Гэта лакатыў, аб’ектыў, перцэптыў, дэскрыптыў, 
прэдыкат, рэзультатыў. Кожная семантычная функцыя атрымала лікавую ха- 
ракгарыстыку, якая адпавядае колькасці сказаў, у якіх назвьі жылля выкары- 
стоўваюцца ў дадзенай функцыі. Колькасны паказчык дазваляе меркаваць аб 
тыповасці той ці іншай семантычнай ролі для назваў жылля.

Уяўляецца магчымым таксама ўстанавіць некаторую іерархію семантычных 
функцый для членаў ЛСГ "жыллё" у сербскай і рускай мовах: ад найбольш ты- 
повай да менш тыловых, і ўрэшце, да адзінкавых, аказіянальных ужыванняў у 
нетыповых функцыях. Колькасныя дадзеныя даследавання прыводзяцца ў 
табліцы. - .

№ Семантычная
функцыя Сербская мова Руская мова

1 лакатыў 561 556
2 аб’ектыў 142 127
3 перцэптыу 24 25
4 дэскрыптыу 19 20
5 прэдыкат 12 14
6 рэзультатыу 11 : 13

3 табліцы відаць, што парадак пералічэння функцый у дзвюх мовах супадае.
Зразумела, на падставе даволі абмежаванай колькасці прыкладаў немагчыма 
зрабіць абсалютна абгрунтаваныя вывады, але ўяўляецца верагодным, што 
іерархія тыповасці галоўных (найбольш частотных) семантычных функцый на- 
зваў жылля аднолькавая для абедзвюх моў.
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