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АНАЛІЗ ДЗЕЯСЛОВАЎ "СМЕЯТЬСЯ" I "ПЛАКАТЬ"
У ПАЭТЫЧНАЙ MOBE А.БЛОКА I В.БРУСАВА 

3 ДАПАМОГАЙ ТЭОРЫІ ВЕРТЫКАЛЬНЫХ СІНТАКСІЧНЫХ ПАЛЁЎ

У апошнія гады з'явілася пільная неабходнасць у такім метадзе аналізу 
паэтычнага тэксту, які дазваляў бы з максимальна магчымай дакладнасцю 
вызначаць змены значэнняў розных часцін мовы ў ідыястылях, знаходзіць 
прычыны гэтых змен, адкрываць філасофскія, псіхалагічныя, эстэтычныя i 
нацыянальна-кулыурныя вытокі гэтых значэнняў; выяўляць адрозненні ў 
значэннях слоў, якія адносяцца да роднасных моў; вывучаць суадносіны 
тэксту і мастацкага свету аўтара і г. д. Тэорыя і методыка вертыкальных 
сінтаксічных палёў, распрацаваная С.М.Прохаравай1, задавальняе большасць 
пералічаных патрабаванняў.

Вертыкальнае сінтаксічнае поле -  тэта патэнцыяльная магчымасць 
дзеяслова да перамяшчэння па актантных рамках. У выніку гэтага дзеяслоў 
трапляе ў іншыя семантычныя палі, змяняючы сваё значэнне. Такім чынам 
адбываецца працэс паўторнай намінацыі дзеясловаў2.

Любому дзеяслову адпавядае пэўная частка паэтычнага свету аўтара 
(дзеясловам смеяться і плакать -  смехавы і слёзны аспекты паэтычнага 
свету3).

Выкарыстоўваючы методыку вертыкальных сінтаксічных палёў, мы правялі 
даследаванне дзеясловаў смеяться i плакать, іх сінонімаў (і адпаведных 
аспектаў паэтычнага свету) на матэрыяле паэзіі рускіх сімвалістаў А.Блока i 
В.Брусава4.

Дзеяслоў змяшчае ў сабе як бы «макет» сваей актантнай рамкі, г.зн. 
падразумявае пэўныя пазіцыі, якія з той ці іншай ступенню абавязковасці 
павінны быць прадстаўлены ў сказе. Актантная рамка складаецца з суб'екта 
(А|), аб'екта (Ац), адрасата (Am) і іншых элементаў. Апрача таго, пры дзея- 
слове могуць ужывацца розныя акалічнасці (сірканстанты -  па тэрміналогіі 
Л.Тэньера5). Кожны элемент актантнай рамкі і любы сірканстант у тым ці 
іншым выпадку можа садзейнічаць выяўленню новага значэння дзеяслова 
пры пераходзе апошняга ў іншае семантычнае поле.

Перш за ўсё неабходна адзначыць, што ў паэтычнай мове сімвалістаў 
значэнні дзеясловаў смеяться і плакать (і іх сінонімаў) выяўляюцца больш 
разнастайнымі спосабамі, чым у іншых паэтаў, і з'яўляюцца вельмі свое- 
асаблівымі. Апрача таго, у значэннях некаторых назоўнікаў, якія трапляюць 
у актантную рамку названых дзеясловаў, актуалізацыя пэўных сем адбываец
ца такім чынам. што гэтыя назоўнікі становяцца сімваламі. Адсюль вынікае, 
што працэс паўторнай намінацыі дзеясловаў і назоўнікаў у паэтычнай мове 
А.Блока і В.Брусава адбываецца вельмі інтэнсіўна.

Існуюць як агульныя для абодвух паэтаў, так і індывідуальныя спосабы 
выяўлення значэнняў дзеясловаў смеяться і плакать (і іх сінонімаў). Раз- 
гледзім некаторыя з іх,

Значэнні дадзеных дзеясловаў можна выявіць, напрыклад, пры дапамозе 
формы загаднага ладу гэтых дзеясловаў: «Накинь личину! Смейся! Пой! 
Ты, сердце, можешь разорваться!» [А.Блок, 1,79] 'Паказваць не той стан, які 
сапраўды ўнутры, бравіраваць цяжкім душэўным станам'; «Кончено! кончено! 
Я побежден. -  Смейтесь!» [В.Брусаў, 1,123] 'Насміхацца'; «Закат в крови! Из 
сердца кровь струится! Плачь, сердце, плачь...» [А.Блок, 2,85] 'Выяўленне 
вельмі цяжкага стану аўтара'; «Плачь!, я не вынесу смеха притворного! 
Плачь! я не вынесу дерзких речей!» [В.Брусаў, 1,95] 'Пакутаваць'.

Калі разам з дзеясловамі смеяться i плакать ужываюцца іншыя дзеясловы, 
утвараючы рад аднародных членаў, тэта дапамагае больш дакладна вызна- 
чыць і падкрэсліць семантыку названых дзеясловаў: «Я ждал под окнами в 
тени, готовый гибнуть и смеяться» [А.Блок, 1,238] 'Пакутаваць'; «Смеялся 
грозный Голиаф, глумился посредине стана» [В.Брусаў, 2, 386] 'Здзеквацца'.; 
«Я же молюсь суевернее, плачу и каюсь мучительно» [А.Блок, 1,166]
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'Каяцца, прасіць прабачэння'; «Ни умолять, ни плакать неспособный, я запер 
дверь и проклял наши дни» [В.Брусаў, 1,85] 'Уніжана ўпрошваць'.

Акрамя апісаных, існуюць і іншыя спосабы выяўлення значэнняў дзея- 
словаў смеяться і плакать. Напрыклад, семантыка абодвух дзеясловаў 
дакладна вызначаецца пры наяўнасці Ац у творным склоне з прыназоўнікам 
над: «Смеюсь над жалкою толпою и вздохов ей не отдаю» [А.Блок, 1,85] 
'Выяўленне змены ва ўнутраным стане паэта, калі ён пачынае татальна 
асмейваць усё і ўсіх'; «Смеялись мы над призраком зимы» [В.Брусаў, 1,51] 
'Насміхацца'; «Над ними плакал призрак юный уже увядшей красоты...» 
[А.Блок, 1,107] 'Выяўленне смутку паэта'; «И ты, мой друг, ты плакала над 
ним, над образом моей забытой милой» [В.Брусаў, 1,52] 'Аплакваць'.

Пры дапамозе прыслоўяў вызначаецца прымета дзеяння, у выніку чаго 
выразна акрэсліваецца значэнне дадзеных дзеясловаў: «Кто-то долго, бес
смысленно смеялся...» [А.Блок, 1,277] 'Выяўленне пачуццяў людзей у 
«страшным свеце»'; «И над Крестом смеются буйно люди!» [В.Брусаў, 1,227] 
'Здзеквацца'; «Но в этой песне одинокой, что звонко плачет за стеной...» 
[А.Блок, 1,83] 'Выяўленне пачуццяў Прыгожай Дамы (песня -  яе сімвал)'; 
«Что горько я заплакал в полусне...» [В.Брусаў, 1,81] 'Праліваць слёзы'.

У ідыястылі А.Блока, у адрозненне ад В.Брусава, дзеяслоў смеяться 
трапляе ў поле перадачы інфармацыі. Тэта адбываецца пры наяўнасці Ащ: 
«Я трижды звал -  и трижды подходил к окну высокий, статный, белый -  и 
смеялся мне» [1,276]. Пры дапамозе разгорнутай характарыстыкі суб'екта 
дзеяння А. Блок надае дзеяслову хохотать значэнне дэманстрацыі поўнай 
унутранай змены аўтара, ператварэння яго з рыцара ў паяца: «Я был весь 
в пестрых лоскутьях, белый, красный, в безобразной маске. Хохотал и 
кривлялся на распутьях...» [1,277]. Дзеяслоў плакать у А.Блока трапляе ў 
семантычнае поле 'Радзіма'. Пры звароце да Радзімы паэт ужывае яго разам 
з Ап у родным склоне з прыназоўнікам без: «Как и жить и плакать без тебя!» 
[1,363] ’Пачуццё тугі і любві да Радзімы'.

Індывідуальнасць В-.Брусава як паэта праяўляецца ў тым, што дзеяслоў 
смеяться / хохотать у яго вершах пераходзіць у поле інтапектуальнай дзей- 
насці, прычым дасягаецца тэта пры дапамозе: 1) Au у давальным склоне: 
«Смеемся рощам, дождем омытым, смеемся далям, где темен лес, смеемся 
сини живых небес!» [2,32]; 2) Ац у форме складанага сказа з прыназоўнікам 
п р о : «И друзья хохотали, кем был я брошен ... про то. как выл в страхе 
разметанный Брокен, иль стилет трепетал через сердце насквозь» [3,196]. 
Набывае значэнне інтэлектуальнай дзейнасці і дзеепрыслоўе смеясь: «Лишь 
домовой, таясь в углу, молчит в ответ пустым гитарам, -  косясь на свет, 
смеясь во мглу, -  о прошлом, прежнем, давнем, старом» [3,199]. У наступным 
прыкладзе прырашчэнне сэнсу дзеяслова плакать адбываецца на аснове 
вертыкальнага кантэксту, пры ўжыванні сірканстанта месца, які мае асаблівае 
значэнне: «Чтоб плакать на камнях от Золотых в о р о т !» [1,159] 'Пакутаваць'. 
Новае значэнне гэтага дзеяслова В.Брусаў стварае шляхам параўнання 
суб'екта дзеяння з віёлай: «Моя душа! печальная виола! Плачь и о прошлом 
говори!» [2,56] ’Выяўляць пакуты аўтара пры дапамозе далікатных пачуццяў, 
падобных на гукі'.

Многія суб'екты пры дзеясловах смеяться i плакать (а таксама назоўнікі 
ў слалучэнні з назоўнікамі смех, плач) у А.Блока i В.Брусава з'яўляюцца 
сімваламі. На думку Анры дэ Рэнье, сімвал -  тэта «параўнанне, атаясам- 
ліванне абстрактнага i канкрэтнага, прычым адзін з членаў гэтага параўнання 
толькі падразумяваецца».6 Такім чынам, калі той ці іншы назоўнік выкарыс- 
тоўваецца як сімвал, частка яго дэнатата становіцца нявызначанай, і для таго, 
каб зразумець сэнс сімвала, гэтую частку дэнатата неабходна сканструяваць.
С.Р.Вартазаран лічыць, што «агульназначнасць зместу знакаў, падобных 
да, слова «Пегас», існуе не сама па сабе, але толькі ў выніку існавання не

, катарацрэпрэзентатыўнай сістэмы -  міфалогі,і,'у якой толькі і можна ўяўляць 
'сабет Пёгаса»7. Таксама і значэнНе сімвала можна растлумачыць толькі пры 
наяўнасці асяроддзя, у якім функцыянуе гэты сімвал: «Сімвалічны сэнс
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існуе толькі ў пэўнай сацыяльнай і камунікатыўнай сферы чалавека, унутры 
кантэксту»8. Кантэкстам у дадзеным выпадку з'яўляецца паэтычны свет 
А.Блока і В.Брусава.

У А.Блока большасць суб'ектаў-сімвалаў пры дзеясловах смеяться i 
плакать і іх сінонімах звязана з вобразам Прыгожай Дамы -  дамінантай яго 
паэтычнага свету. Спачатку тэты свет -  «прыгожы свет», паэт -  верны рыцар 
сваей каханай, самае галоўнае для яго -  чаканне прышэсця Дамы i служэнне 
ёй. У прыкладзе «Моя мечта дорисовала тебя, волнуясь и смеясь» [1,95] 
мара, якая смяецца, сімвалізуе паэта ў радасным чаканні Прыгожай Дамы. 
Але каханая знаходзіцца вельмі далёка: «Но сквозь хрустальные струи ты 
далека мне, как была... Поют и плачут хрустали... Как мне создать черты 
твои, чтоб ты прийти ко мне могла из очарованной дали?» [2,104] (хрустали -  
сімвал аддаленасці Дамы). Смех з'яўляецца яе прыметай: «Пошепчи, посмейся. 
милый, милый образ, нежный сон: ты нездешней, видно, силой наделен и 
окрылен» [1,141] (милый образ, нежный сон -  сімвалы Прыгожай Дамы). А.Блок 
увасабляе каханую ў розных вобразах, напрыклад: «Ты прижималась всё 
суеверней, и мне казалось -  сквозь храп коня -  венгерский танеи в небесной 
черни звенит и плачет, дразня меня» [2,151] (венгерский танец -  яе сімвал).

Паступова «прыгожы свет» ператвараецца ў «страшны свет», а рыцар i 
Дама мяняюцца. Пастаянства страчваецца, усё пачынае дваіцца. У «страшным 
свеце» людзей ахоплівае жудасны смех, супярэчлівыя пачуцці: «Что делать! 
Изверившись в счастье, от смеху мы сходим с ума...» [2,92]. У наступных 
радках назоунік дух сімвалізуе душэўны стан паэта, змучанага знясільваючым 
смехам (цішыня для яго з'яўляецца яшчэ горшай, чым тэты смех): «Здесь 
дух мой, злобный и упорный, тревожит смехом тишину...» [2,115]. У паэтычным 
свеце А.Блока існуюць сімвалы «страшнага свету» (маски, черный человечек 
і інш.): «Так смеется маска маске, злая маска, к маске скромной обратясь...» 
[2,23], «Черный человечек плачет на дворе» [1, 278].

Мітусня жыцця, ад якой А.Блок імкнуўся ў незямное, да недасягальнага 
жаноцкага ідэалу, усё скажала, насміхалася над яго высокімі парывамі: «Но 
торжества не выносила пустынной жизни суета, беззубым смехом исказила 
всё, чем жива была мечта» [2,113]. Аднак у самы страшны момант спыніцца 
нават смех і надыдзе цішыня, а цішыня -  тэта небыццё: «На всех устах 
застынет смех, тоска небытия...» [2,224]. Без любай і высокіх імкненняў 
застаецца толькі смяяцца: «Замолкли ангельские трубы, немотствует дневная 
ночь. Верни мне, жизнь, хоть смех беззубый, чтоб в тишине не изнемочь!» 
[2, 113-114].

Такім чынам, смех i плач у А.Блока яскрава сімвалізуюць як «прыгожы свет», 
так i «страшны свет».

У В.Брусава суб'екты-сімвалы пры дзеясловах смеяться i плакать, ix 
сінонімах (і адпаведных назоўніках) радзей, чым у А.Блока, маюць сувязь са 
светам незямнога. Часта такія суб'екты сімвалізуюць душэўна-эмацыянальны 
стан аўтара, ці тых, хто смяецца, напрыклад: «И что ж! Во храме лживой 
Красоты я слышал, как смеется Безнадежность, и сам, в отчаяньи, стонал: 
«Не ты!»» [1,472] (Безнадежность -  сімвал пачуцця адчаю, страты надзеі), 
«Белые клавиши в сердце моем стонут и плачут, живут под ударами...» [1,95] 
(Белые клавиши в сердце сімвалізуюць пачуццё суму, тугі).

Смех у В.Брусава можа валодаць таямнічай сілай: «Смех совы кув ы р кн ул  
тени с елок...» [3,182]. Сімвалічнасць смеху паэт падкрэслівае пры дапамозе 
эпітэтаў: «Уста героев гнет загробный смех...» [1,148], «Как смех внемирный. 
мне отклик слышен...» [1,353].

Плач для паэта можа быць абрадам, таінствам: «Смотря н.а огненный, 
торжественный закат, я плачу» [2,198]. Адзін i той жа суб'ект-сімвал (мечта) 
можа перадаваць розныя пачуцці: «Но меж всех обликов, что, плача и ревнуя, 
моя мечта навеки избрала, -  воспоминание святого поцелуя, что девушка, 
вся в черном, мне дала» [3,327] (сумны настрой), «Пусть мечта рыдает 
горестными восклицаньями. Даль горит, сверкает радостными ожиданьями!» 
[3,489] (сумны настрой мяняецца на радасны).
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Аналіз актантных рамак дзеясловау смеяться і плакать у паэтычнай мове 
А. Блока і В. Брусава дае падставу для вываду аб тым, што новыя значэнні, 
якія набываюць дзеясловы і назоўнікі ў працэсе паўторнай намінацыі, у А.Блока 
часцей маюць сувязь са светам незямнога, а ў В.Брусава -  са светам 
чалавечых пачуццяў. Такім чынам, методыка вертыкальных сінтаксічных палёў 
дапамагае зразумець не толькі змены значэння дзеяслова, але і глыбокі 
культуралагічны кантэкст яго функцыянавання.
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І.С.КАСПАРАВА

СУАДНОСІНЫ ЖЭСТАЎ, ВЕРБАЛЬНАГА РАЗВІЦЦЯ 
I ВЕРБАЛЬНЫХ ЗДОЛЬНАСЦЕЙ

Пытанне аб суадносінах жэстаў, вербальнага развіцця i вербальных 
здольнасцей непасрэдна звязана з пытаннем аб паходжанні жэстаў. Трэба 
сказаць, што існуе пункт теджання, адпаведна якому жэсты лічацца 
прымітыўнай формай ' пазнавальнай дзейнасці. Гэтага пункту гледжання 
прытрымліваюцца такія даследчыкі, як Лагуна (1927)1, Вернэр i Каплан (1963)2. 
Але, прытрымліваючыся гэтага погляду, мы павінны будзем прызнаць, што 
жэсты -  прымітыўная форма больш позняй вербалізацыі. Такім чынам, яны 
паступова павінны знікаць, скажам, з дзіцячай камунікацыі з развіццём 
здольнасці гаварыць. 1 ’

Аднак усе мы ведаем, што тэта не так. Шматлікія даследаванні пацвердзілі, 
што незалежна ад узросту і маўленчых здольнасцей частата выкарыстання 
жэстаў у моўным патоку дзяцей прыкладна аднолькавая.

Думаецца, што мэтазгодна было б меркаваць аб існаванні кантынуальнасці 
паміж вербальнай і невербальнай камунікацыяй. Па гэтаму выпадку Макнейл 
(1945)J сцвярджае, што ў працэсе гаварэння ўзнікае трансфармацыя аднаго 
тылу мыслення ў другі. Такім чынам, мысленне i гаварэнне складаюць канты- 
нуальны латок. "3 аднаго боку кантынуума мысленне больш глабальнае i 
вобразнае, з другога боку -  больш сегментнае і сінтаксічнае"4. Значыць, тэты 
кантынуум можа быць прадстаўлены ў выглядзе круга, па якому мы пастаянна 
"рухаемся" ад бясслоўнага мыслення да ўнутранага маўлення, а ад яго -  да 
знешняга. У гэтым працэсе, па словах Макнейла, нашае візуальна-вобразнае 
пазнанне памяншаецца, а вярбальнае развіццё ўзрастае. A калі мысленне 
высокаінтэнсіўнае і канцэнтраванае, унутраныя лінгвістычныя сімвалы могуць 
быць цапкам заменены словамі5.

Абапіраючыся на ўсё сказанае, мы з упэўненасцю можам прыйсці да 
пэўных сцвярджэнняў. Здаецца, што ўзнікненне жэстаў лад час гаварэння 
азначае, што чалавек далучаецца да двух тыпаў мыслення адначасова: 
вобразнае (глабальнае, сінтэтычнае) і сінтаксічнае (лінейнае, сегментнае).

Працэс гаварэння прыводзіць да ўзаемапранікнення двух названых тыпаў 
мыслення, тэта значыць, да іх сінтэзу. Можна сказаць, што вобразы фармі- 
руюцца за кошт сістэмы лінгвістычных каштоўнасцей, а сказы, у сваю чаргу, -  
пры дапамозе вобразаў, якія яны i раскрываюць. У гэтым выпадку, як ужо 
было сказана, няма разрыву паміж унутраным і знешнім, паміж жэстамі i
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