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к легенде о том, как отогретая змея кусает своего спасителя вместо 

благодарности. 

К частичным идиомам ФСП ‘обман’ были отнесены такие ФЕ, как 

lie through one’s teeth, lie like a gas-meter. В данных полуидиомах 

ключевой компонент (семантическая доминанта в терминологии 

И. А. Мельчука) lie реализует свое словарное значение ‘tell a lie or lies’, 

а  остальные компоненты (through one’s teeth, like a gas-meter) 

приобретают новые, отличные от словарных, значения только 

в  сочетании с ключевым словом.  

К неидиомам принадлежат ФЕ, слова-компоненты которых 

реализуют свои словарные дефиниции a slippery customer, make a fool of, 

nail the lie that. 

Таким образом, в ФСП ‘обман’ в английском языке преобладают 

идиоматические наименования: 96% идиом и 4% неидиом. Следует 

отметить, что распределение идиом по ФСГ поля ‘обман’ не является 

однородным. Так, ФСГ ‘вербальный обман’ и ‘невербальный 

обман’состоят на 100% из идиом, в ФСГ ‘разоблачение обмана’ – 95% 

идиом, в ФСГ ‘участники обмана’ – 91%. Общим для всех групп 

является факт наличия несоизмеримо малого количества неидиом или 

полного их отсутствия. Это свидетельствует о высокой степени 

образности и глубокой переосмысленности того материала, который лег 

в основу фразеологизмов. 
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Некаторыя асаблівасці развіцця  

афіцыйна-справаводчага стылю беларускай мовы ў 1930-я гады 

Афіцыйна-справаводчы (афіцыйна-справавы) стыль новай 

беларускай літаратурнай мовы актыўна распрацоўваўся ў 20-я гг. ХХ 

ст. Гэтаму спрыяла правядзенне савецкім урадам палітыкі беларусізацыі, 
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адным з вынікаў якой стала пашырэнне сферы выкарыстання беларускай 

мовы ў тым ліку і на справаводства. У гэты час выйшлі першыя 

дапаможнікі на беларускай мове, прызначаныя для аказання дапамогі 

ў  афармленні дакументацыі ў дзяржаўных установах, а таксама руска-

беларускія слоўнікі справаводчай тэрміналогіі і ўстойлівых 

канцылярскіх выразаў. Выданне спецыяльнай літаратуры садзейнічала 

развіццю цэласнай сістэмы моўных сродкаў афіцыйна-справаводчага 

стылю беларускай мовы і складванню традыцыі ў афармленні 

дакументаў па-беларуску. У пэўнай ступені гэтая традыцыя 

працягвалася і ў наступнае дзесяцігоддзе, аднак праз неспрыяльныя 

ўмовы працэс развіцця афіцыйна-справаводчага стылю запаволіўся. Гэта 

звязана з тым, што ў 1930-я гады моўная палітыка ў БССР рэзка 

змянілася. Яшчэ ў 1928—1929 гадах было вырашана спыніць поўны 

перавод усіх устаноў на беларускую мову, агучваліся заявы аб тым, што 

"прымусовая" беларусізацыя дзяржаўнага апарату была памылкай, і да 

сярэдзіны 1930-х гадоў само паняцце беларусізацыі цалкам выйшла 

з  ужытку, хоць фактычна яна была згорнута на некалькі гадоў раней [5, 

с. 80]. Але нягледзячы на гэта ў пачатку 1930-х гадоў працягвалася 

выданне дапаможнікаў па справаводстве на беларускай мове. 

У  прыватнасці, былі выдадзены «Правілы пастаноўкі архіўнай часткі 

справаводства ў дзяржаўных установах і прадпрыемствах, а таксама 

ў  прафесійных, кааперацыйных, навуковых і грамадскіх арганізацыях 

БССР» (1931), «Падручнік па справаводству ў папраўча-працоўных 

установах БССР» (1932), «Правілы агульнага справаводства ва 

ўстановах РС міліцыі БССР» (1932) [8; 6; 7]. Апрача таго, выходзілі 

інструкцыі аб арганізацыі і вядзенні справаводства ў розных дзяржаўных 

установах, перакладзеныя на беларускую мову: «Інструкцыя аб парадку 

выдачы і хаваньня наборных дакументаў і стандартных даведак» (1933), 

інструкцыя «Аб уліку і справаздачнасці ў пачатковай і сярэдняй школе» 

(1933), «Інструкцыйнае пісьмо НКЮ БССР аб збіранні, хаванні 

і  накіраванні дакумантаў, падлягаючых вытварэнню судова-графічнай 

экспертызы» (1934), «Інструкцыя аб парадку вядзення справаводства і 

грашовай справы ў судовых выканаўцаў» (1939) [3; 1; 2; 4]. 

З  прыведзенага пераліку бачна, што ў 1935–1938 гадах, якія былі 

пазначаны найбольш жорсткімі рэпрэсіямі супраць беларускай 

інтэлігенцыі, падобныя дапаможнікі і інструкцыі не выдаваліся, што 

ўскосна сведчыць пра перавод у гэты час справаводства выключна на 

рускую мову. 

Пералічаныя вышэй дапаможнікі і інструкцыі з'яўляюцца багатай 

крыніцай моўнага матэрыялу для даследавання афіцыйна-справаводчага 

стылю беларускай мовы. У тэкстах гэтых выданняў шырока ўжываецца 
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справаводчая тэрміналогія, канцылярскія ўстойлівыя выразы, 

маркіраваныя сінтаксічныя канструкцыі. Апрача таго, у большасці 

дапаможнікаў прыводзяцца ўзоры афармлення некаторых дакументаў, 

бланкі і формы афіцыйных папер, што дазваляе выявіць спецыфіку 

лексічных, марфалагічных і сінтаксічных сродкаў афіцыйна-

справаводчага стылю. Большасць дапаможнікаў па справаводстве, 

выдадзеных у 1930-я гады, да апошняга часу заставалася па-за ўвагай 

лінгвістаў, а таму акрэсленая праблема застаецца актуальнай і сѐння. 

У межах нашага даклада прааналізуем некаторыя тэндэнцыі 

развіцця афіцыйна-справаводчага стылю беларускай мовы ў 1930-я гады, 

а таксама паспрабуем выявіць некаторыя заканамернасці ў адборы 

моўных сродкаў названага стылю. 

У першую чаргу звяртае на сябе ўвагу той факт, што сярод 

дапаможнікаў і інструкцый, выдадзеных у 1930-я гады, няма 

арыгінальных прац. Усе яны з'яўляюцца перакладамі (часам 

апрацаванымі) адпаведных інструкцый або дапаможнікаў з рускай мовы. 

Калі, напрыклад, у 1926 годзе быў выдадзены дапаможнік С. Серады 

«Дзелавод» [9], у якім змяшчаліся не толькі ўзоры дакументаў, але 

і арыгінальныя лексікаграфічныя працы — слоўнік канцылярскіх 

выразаў і справаводчай тэрміналогіі, то ў 1930-я гады падобныя працы 

не выходзілі. У гэты перыяд не было створана ніводнага слоўніка 

справаводчай тэрміналогіі, а значыць, фактычна спынілася 

лінгвістычная праца над распрацоўкай беларускай спецыяльнай лексікі 

ў галіне справаводства. Асноўнай мэтай выданняў 1930-х была 

арганізацыя справаводства ў БССР у адпаведнасці з агульнадзяржаўнымі 

нормамі і стандартамі. У прыватнасці, у прадмове да аднаго 

з  дапаможнікаў сцвярджаецца: «Выдаючы «Правілы пастаноўкі 

архіўнай часткі справаводзтва…», Цэнтральнае Архіўнае Кіраўніцтва 

мае на мэце самым дакладнейшым чынам палепшыць становішча 

архіўнай справы ва ўстановах БССР, рацыяналізаваць упарадкаваньне 

ведамсьцьвенных архіваў…» [8, с. 5]. Як бачна з прыведзенай цытаты, 

моўныя пытанні не адыгрывалі вызначальнай ролі пры стварэнні 

спецыяльных дапаможнікаў 1930-х гадоў, можна меркаваць, што іх 

пераклад ажыццяўляўся без удзелу лінгвістаў.  

Разам з тым відавочна, што традыцыя, закладзеная ў папярэдняе 

дзесяцігоддзе, працягвалася і ў 1930-я гады. На гэты час ужо існавала 

развітая сістэма беларускай справаводчай тэрміналогіі, склаліся 

асноўныя тэматычныя групы лексікі, уласцівай афіцыйна-справаводчаму 

стылю. Напрыклад, ва ўсіх дапаможніках паслядоўна 

выкарыстоўваюцца такія назвы дакументаў, як загад, службовая запіска, 

рапарт, заява, скарга, акт, копія і іншыя. Большасць з іх замацавалася 
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ў  слоўніку беларускай мовы яшчэ ў папярэднія стагоддзі. Аднак пра 

незавершанасць працэсу фарміравання справаводчай тэрміналогіі 

ў  1930-я гады сведчыць наяўнасць у розных дапаможніках лексічных 

варыянтаў: цыркуляр і абежнік, даведка і спраўка і падобных. 

Некаторыя тэрміны ў дапаможніках 1930-х гадоў маюць іншую 

граматычную форму ў параўнанні з выданнямі 1920-х гадоў: у «Правілах 

агульнага справаводства…» як адпаведнік рускаму тэрміну отношение 

ўжываецца лексема адносіна, тым часам як у слоўніку С. Серады 

падаваўся пераклад адносьнік, зваротнік; у традыцыі 20-х гадоў 

замацаваліся тэрміны ўступныя і выходныя паперы, у больш позніх 

выданнях іх замянілі адпаведнікі уваходзячыя і выходзячыя паперы. 

Адной з вызначальных рыс моўных сродкаў справаводства, 

зафіксаваных намі ў спецыяльных дапаможніках 1930-х гадоў, 

з'яўляецца адчувальны ўплыў рускай мовы на ўсіх узроўнях мовы. 

У  тэкстах сустракаецца вялікая колькасць русізмаў. У прыватнасці, 

амаль ва ўсіх пералічаных вышэй выданнях сустракаюцца лексемы 

вучот, узысканне, распісанне і шэраг іншых (у слоўніку С. Серады 

падаюцца адпаведна лексемы падлік, спагнаньне, расклад). Вельмі 

пашыраны ў дапаможніках 1930-х гадоў не ўласцівыя беларускай мове 

формы дзеепрыметнікаў: жыхарствуючых [3, с. 3], застаўшыяся [3, 

с.  4]; «папер, знаходзячыхся ў выкананьні» [6, с. 16], не падлягаючых 

звароту [7, с. 8], спецкартку па маючайся форме [7, с. 10] і іншыя. 

Апрача таго, пры перакладзе некаторых тэрмінаў з рускай мовы 

ўкладальнікі дапаможнікаў часам утваралі новыя лексемы шляхам 

калькавання рускіх адпаведнікаў, нягледзячы на наяўнасць беларускіх 

адпаведнікаў (напрыклад, ужываецца словазлучэнне пасадавая асоба, 

хоць у слоўніку С. Серады рускае должностной перакладаецца як 

службовы). Гэтыя прыклады сведчаць пра адмаўленне ад пурыстычных 

тэндэнцый, якія выразна выяўляліся ў 1920-я гады. 

На сінтаксічным узроўні выразна прасочваецца тэндэнцыя да 

ўскладнення канструкцый. У мове дакументаў 1930-х гадоў 

пераважаюць скаладаныя сказы з рознымі відамі сувязі. Пры гэтым 

нярэдка адбываецца нагрувашчванне прэдыкатыўных частак сказа, што 

нярэдка ўскладняе разуменне выказвання. Вось адзін з паказальных 

прыкладаў: «У выпадку, калі судвыканаўцу невядомы адрас 

спагнальніка, або нумар бягучага рахунка ўстановы, у карысць якой 

спагнаны сумы, калі грошы павінны быць размеркаваны паміж 

некалькімі спагнальнікамі, калі на спагнаныя сумы накладзен арышт, 

або яны былі спагнаны ў забеспячэнне іска, судвыканаўца абавязан 

унесці грошы на дэпазітны рахунак нарсуда, а квітанцыю Дзяржбанка 
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аб здачы іх на дэпазіт падклеіць з адваротнага боку адпаведнага 

карэньчыка квітка, па якому яна спагнана» [4, с. 5]. 

Такім чынам, у 30-я гг. ХХ ст. развіццѐ афіцыйна-справаводчага 

стылю беларускай мовы шмат у чым вызначалася пазамоўнымі 

фактарамі: рэпрэсіямі супраць беларускіх лінгвістаў, згортваннем 

палітыкі беларусізацыі і ўзятым савецкімі ўладамі курсам на збліжэнне 

беларускай і рускай моў — усѐ гэта прывяло да звужэння сфер 

выкарыстання беларускай мовы. Справаводства ў многіх установах 

вялося толькі на рускай мове, а таму і патрэбы ў развіцці сістэмы 

моўных сродкаў, характэрных для тэкстаў дакументаў, у гэты час 

фактычна не было. Разам з тым моўны матэрыял выдадзеных на пачатку 

30-х гадоў спецыяльных дапаможнікаў сведчыць пра пэўную 

пераемнасць з аналагічнымі выданнямі папярэдняга дзесяцігоддзя. 

У гэты час ужо існавала развітая сістэма беларускай справаводчай 

тэрміналогіі, аднак пры адборы моўных сродкаў вызначальную ролю 

адыгрывала арыентацыя на рускую мову і традыцыі рускага 

справаводства. 
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Буйко А. С. (Мінск)  

Культуралагічныя праекты Алеся Разанава 

Асоба А. Разанава сталася знакавай у беларускай культуры: 

абнаўленне тэматычнага поля паэтычнай і філасофскай думкі, 

заснаванне інтэлектуальнай школы беларускай паэзіі (вучнямі 

і  прадстаўнікамі якой з’яўляюцца А. Бембель, А. Мінкін, І. Бабкоў, 

Г. Дубянецкая, Ю. Пацюпа і інш.), абнаўленне жанравай сістэмы 

літаратуры, узбагачэнне яе новымі формамі (версэты, зномы, пункціры, 

вершаказы, квантэмы). Па сутнасці, А.Разанаў у беларускай культурнай 

прасторы адыграў такую ж ролю, якую ў першым дзесяцігоддзі ХХ ст. 

мела постаць М. Мацюшына – актывізатара авангарднага руху ў рускай 

культурнай прасторы. Як адзначае А. Івашчанка, «у 70-я гады 

экперыменты А. Разанава з формай і зместам успрымаліся як паэтычны 

авангард: дасведчаны чытач бачыў у іх пераемнасць Элюараву 

сюррэалізму, джойсавай «плыні свядомасці», найноўшых здабыткаў 

еўрапейскай паэзіі (У. Одэна, З. Герберта), былі вядомыя 

эксперыментальныя творы У. Дубоўкі і А. Куляшова, В. Хлебнікава 

і  А. Вазнясенскага, Э. Межэлайціса і Ю. Марцінкявічуса, Г. Айгі. Сярод 

жа сучаснікаў у падобным эксперыментным полі не працаваў ніхто» [2, 

с. 34].  

Асаблівасцю авангарднага руху з’яўляюцца канвергентныя 

ўзаемаадносіны (адносіны ўзаемаўплыву) паміж авангарднымі з’явамі ў 

жывапісе і ў літаратуры: пісьменнікі выходзілі за межы 

ўласналітаратурнага ўвасаблення ідэй і карысталіся сродкамі 

выяўленчага мастацтва (згадаем карціны А. Глобуса, М. Анемпадыстава, 

А. Такіндага, З. Вішнѐва). А. Разанаў у адным з інтэрв’ю разважае над 

гэтай з’явай: «Ніхто не стане спрачацца і адмаўляць, што, пішучы 

вершы, ѐн мае справу не толькі са словам, але і з візуальным вобразам, 

якія на нейкім скрыжаванні разыходзяцца, каб стаць толькі вершам 

і  толькі карцінай. На гэта раз са «скрыжавання» я пайшоў услед за 

візуальным вобразам і выйшаў у «яйкаквадраты». 

Унікальнай з’явай у культурным дыскурсе Беларусі, з якой пачаўся 

сучасны этап у развіцці і сцвярджэнні беларускага канцэптуальнага 

мастацтва, з’яўляецца творчае супрацоўніцтва паэта А. Разанава 

і  мастака В. Маркаўца. Сумесная творчасць гэтых аўтараў засведчана ў 

такіх праектах, як «Функцыянальныя кантэксты» (1993), «Ісвы» (1993), 

«Зместаформы» (1998), «Адваротная сіметрыя» (2000). Адметнасцю 


