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Кажарновіч М. П. (Мінск)  

Адметныя мадэлі дзеяслоўнага кіравання ў беларускай мове 

нашаніўскага перыяду 

Пачатак дваццатага стагоддзя ў беларускай гісторыі пазначаны як 

перыяд нацыянальна-культурнага адраджэння. Перыяд храналагічна 

непрацяглы, але надзвычай важны для беларускай культуры ўвогуле 

і беларускай літаратурнай мовы ў прыватнасці. У гэты час пачынаецца 

шлях беларускай мовы да ўнармавання і кадыфікацыі праз яе шырокае 

ўжыванне не толькі ў вусным маўленні, але і ў сферы пісьмовых зносін. 

Штотыднѐвая грамадска-палітычная і навукова-папулярная газета 

«Наша Ніва», якая выдавалася ў Вільні з 10 лістапада 1906 да 7 жніўня 

1915 года, на сваіх старонках адлюстравала тагачасную беларускую 

мову ва ўсѐй разнастайнасці моўных сродкаў, канструкцый, 

прадэманстраваўшы іх шырокую варыятыўнасць. 

Беларуская мова нашаніўскага перыяду характарызуецца 

непаслядоўнасцю ва ўжыванні моўных сродкаў. Гэта, безумоўна, 

натуральная з’ява для пачатковага этапу выпрацоўкі моўнай нормы, калі 

беларуская мова знаходзілася пад уплывам жывога народнага маўлення, 

а таксама рускай, польскай, часткова ўкраінскай моў. Аднак у той жа час 

менавіта ў гэты перыяд распачынаецца працэс фарміраванне 

нацыянальна адметнай літаратурнай мовы, выразна прасочваюцца 

тэндэнцыі да арыентацыі на ўласна беларускія моўныя сродкі.  

Нашаніўскі перыяд – гэта і пачатак станаўлення нацыянальнай 

сінтаксічнай ідыяматыкі, якая яскрава выяўляецца ў словазлучэнні на 

ўзроўні кіравальных формаў. Варта адзначыць, што некаторыя мадэлі 

дзеяслоўнага кіравання, распаўсюджаныя ў беларускай мове 

нашаніўскага перыяду, замацаваліся ў моўнай практыцы, набыўшы 

статус нарматыўных канструкцый; іншыя – на сѐнняшні дзень 

успрымаюцца як сінтаксічныя архаізмы. «Сінтаксічныя архаізмы – гэта 

былыя актыўна ўжывальныя канструкцыі (мадэлі), што былі выцеснены 

з ужытку іншымі канструкцыямі (мадэлямі)» [1, с. 37]. Такія ўстарэлыя 

сінтаксічныя канструкцыі займаюць адметнае месца ў сістэме 

нацыянальна маркіраваных моўных сродкаў. Менавіта праз іх выяўленне 

і аналіз магчыма лінгвістычнае асэнсаванне працэсу фарміравання 

моўнай нормы і акрэсленне спецыфікі нацыянальнай сінтаксічнай 

ідыяматыкі.  
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Аналіз моўнага матэрыялу газеты «Наша Ніва» за 1907 год дазволіў 

выявіць цэлы шэраг адметных мадэляў дзеяслоўнага кіравання, якія 

знаходзяцца па-за межамі сучаснай сінтаксічнай нормы, але ў той жа час 

успрымаюцца як нацыянальна маркіраваныя моўныя сродкі. Паспрабуем 

акрэсліць асноўныя мадэлі дзеяслоўнага кіравання, якія выразна 

вылучаюцца на фоне сучаснай беларускай мовы. 

1. Прыназоўнікавыя мадэлі: V + praep + N (дзеяслоў + 

прыназоўнік + назоўнік у склонавай форме). 

V + да Ngen Брацца: Навучаў дэпутатаў, як брацца да працы (№ 12, 

с. 6), Вось яны и узялися да устройства вѐсковых дружын (№ 21, с. 7), Як 

грамадаю людзи бяруцца да справы, то и бяда не страшна (№ 21, с. 7); 

выбіраць: Да камисии выбраць трэба 19 дэпутатоў (№ 12, с. 5), На 

гэтым жэ заседанни выбирали членоў да двух камисий (№ 14, с. 2), Да 

новай Думы выбираць дэпутатоў будуць (№ 22, с. 4); гаварыць, пісаць: 

Ён да их гаварыў па-арабску (№ 15, с. 5), Таварышка з суседняго набою 

пациху да яе гаворыць (№ 29, с. 3), Писали жалобы да усих духоўных 

начальникоў (№ 11, с. 8), Прыстаў пишэ да вурадника (№ 20, с. 3); 

дапускаць: Знайшли спосабы недапушчаць да нешчасных выпадкоў 

(№ 25, с. 2), Але яшчэ трэба ведаць, як можна лягчэй да пажару не 

дапусциць (№ 21, с. 7); ісці, ехаць: Да хаты аднаго мужыка прышоў 

неяки чалавек (№ 21, с. 8), Уся кампания пашла да цэрквы малицца Богу 

(№ 22, с. 7), Што-год многа маладых людзей едзе да вяликих гарадоў 

(№ 28, с. 1), Як скончу школу, дык да унивэрсытэту паеду (№ 12, с. 2); 

несці: Зноў пачали яны наймаць людзей насиць ваду да кадушки, каб 

напоўниць яе (№ 18, с. 4), Людзи нясуць свае саракоўки да манапольки 

(№ 25, с. 6); належаць: Адабраць лесы, вазѐра и земли, што належаць 

цяпер да казны (№ 12, с.6), Земля раней належала да адных мужыкоў 

(№ 14, с. 3), Дары зямли мусяць належаць да ўсей нации (№ 18, с. 7), 

Дума бярэцца рэшаць тое дзела, каторае належыць тольки да 

Гасударства (№ 21, с. 3), Пасьля паўстання 1831 года ўсе, хто належаў да 

яго, мусили уцекаць за границу (№ 21, с. 6); датычыцца: Нашэ витанне 

не датычэ да Кришэвана и яго супольникоў (№ 10, с. 3).  

V + каля Ngen Працаваць (або дзеяслоў хадзіць у знач. 

‘працаваць’): За границаю ўжо нихто не працуе каля гаспадарки без 

машын (№ 25, с. 2), Найлепш трымаць гной пад скацинай, дый добра 

каля яго хадзиць (№ 28, с. 5).  

V + для Ngen Зрабіць: Правицельства шмат зрабило для народа 

злога (№ 20, с. 2). 

V + к Ndat Асудзіць: Прысудзили к другим карам (№ 25, с. 8), 

Жыцце ўсяго края прыгаварыла к маруднай сьмерци (№ 26, с. 4); 

імкнуцца, будзіць: Рвѐцца к свабодзи, доли, парадкам (№ 1, с. 1), 
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Граннем сваим будуць будзиць людзей к сьвету, праўдзи, брацтву 

и свабодзи (№ 24, с. 4). 

V + над Ninstr Здзекавацца, глуміцца: Остэн-Сакен здзекуецца над 

«непрыкосновенными» дэпутатами, як и тут над нами кожны 

палицэйски кручок (№ 10, с. 2), Народ даведаецца таки, як глумицца 

правицельства над народными прэдставицелями (№ 19, с. 2); смяяцца, 

насміхацца: Шульгин (правы) сьмеяўся над левыми (№ 13, с. 4), 

Хлопцы пачали падсьмехвацца над стражниками (№ 21, с. 8). 

V + за Ninstr Прысудзіць: Адзин суд прысудзиць зямлю за 

мужыками, други – за памешчыком (№ 11, с. 8). 

V + на Nacc Ісці: З ранку вучыцель пайшоў на вѐску (№ 20, с. 4), Як 

вышли яны на мястэчка, их акружыла грамада мужыкоў (№ 22, с. 7). 

V + а Nloс Гаварыць: А праектах министэрских законаў яшчэ 

пагаворым пазьней (№ 10, с. 2), Першы пачаў гаварыць а безработных 

дэпутат (№ 12, с. 3), Травы и кветки шаптали ветру а сваѐй нядоли 

(№ 26, с. 4).  

V + аб Nloс Клапаціцца, рупіцца, дбаць: Парупицца крышку сам аб 

справах мужыцких (№ 19, с. 7), Нихто не паклапоцицца аб им (№ 22, 

с. 5), Там папраўдзи аб рабочых дбаюць (№ 23, с. 5). 

V + на Nloc Ажаніцца: Як расейские министры бяруць разлуку с 

сваими жонками и жэняцца на других (№ 29, с. 7), Ажанилися так сама 

на разведзяных (№ 29, с. 7). 

V + у Nloc Вучыцца: Учыцца у роднай мове (№ 7, с. 3), Трэба, каб 

дзеци вучылися не ў чужой, а ў панятнай им, роднай мове (№ 18, с. 4). 

2. Безпрыназоўнікавыя мадэлі: V + N (дзеяслоў + назоўнік у 

склонавай форме). 
V + Ngen Даваць: І хабароў нам давали (№ 10, с. 2), Давали даходу 

(№ 11, с. 6), Даваць часу на абед (№ 24, с. 6), Дали гасцинца (№ 27, с. 6); 

даглядаць (даглядаючы): Варта даглядаць таго, што сеецца (№ 6, с. 2), 

Даглядаючы гаршчка и не мешаючыся да мушчынскай гутарки стаяла 

маци сямьи (№ 11, с. 7); патрабаваць: Сам народ заўсягды трэбоваў и 

трэбуе школы (№ 18, с. 4), Трэбуе духоўнаго суда и кары (№ 26, с. 2); 

вучыць (-цца): Павинны вучыцца роднае мовы (№ 11, с. 4), Цикавая 

была яго гутарка аб тым, як навучаюць граматы (№ 18, с. 4), У гэтай 

школе будуць вучыць расейскай мовы, арытмэтыки, геометрыи и для 

праваслаўных славянскай мовы (№ 28, с. 7); здрадзіць: Здрадзяць сыноў 

(№ 6, с. 8), Санюкевич трымаўся з мужыками и ня здрадзиў братоў сваих 

(№ 28, с. 7); пільнаваць: Праз вас чалавек як сабака мусиць на полю 

начаваць, каб сваѐй крывавай працы пильнаваць (№ 11, с. 4), Сьцярог на 

поли бульбы ды гароху (№ 12, с. 2); самы яны пилнуюць парадку (№ 24, 

с. 5); плаціць: Кожны памешчык нясе валасные павиннасьци и плациць 
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падаткоў ў тольки разоў болей за мужыка, ў кольки разоў болей мае 

зямли (№ 18, с. 2); слухаць: Народ слухаў гэтае рады (№ 19, с. 5), 

Паслухаць рады (№ 7, с. 7); спытацца: Каб гэта выйшоў на сьвет божы, 

да каб кожнаго спытаўся (№ 10, с. 4), Запытаўся такога – што яму 

бракуець (№ 10, с. 4), Запытайся яго тут такога бедака (№ 10, с. 3); 

ужываць: Власьци ужывали ўселяких спосабоў (№ 20, с. 1), Ужываць 

роднай мовы (№ 7, с. 2), Ў Михалишках ужывали вось якога спосасабу 

проци хвароб (№ 28, с. 6); шукаць: Моцна панавала ашуканства, покуль 

не ўзяўся люд працоўны сам шукаць усюды праўды (№ 10, с. 5), И 

пачали яны шукаць па вѐскам памешчыцкага лесу (№ 13, 7), Шукай сабе 

лепшай службы (№ 18, с. 6), Едзе ў чужую старану шукаць шчасьця 

(№ 21, с. 4); пазайздросціць: Поп мясцовы пазайздросьциў ксяндзу 

добраго даходу (№ 22, с. 7); адрачыся: Адракуся я ўсих, але мужыка не 

пакину (№ 29, с. 3). 

3. Варыятыўныя кіравальныя формы. Варыятыўнасць 

выяўляецца праз непаслядоўнасць ужывання склонавых формаў 

назоўнікаў і адрозныя мадэлі кіравання першасных (невытворных) 

прыназоўнікаў. 

V + ад Ngen / V + Ndat: Адбираць ад памешчыкоў зямлю вялики грэх 

(№ 14, с. 3), Вы адбираеце ад нас хлеб (№ 19, с. 8), Браць ад памешчыкоў 

зямли ня можна (№ 20, с. 2), Адабраць им! Ни гроша не даваць! (№ 10, с. 

3). 

V + на Nloc / V + з Ngen / V + Nасс Карыстаць: Добра я на гэтым 

скарыстаўся бы, кали меўбы дзевяноста дзевяць братоў (№ 11, с. 5), Вось 

и павинна Дума скарыстаць з гэтаго права (№ 12, с. 4), Гэтае ведамства 

карыстае з налогу на тэатры (№ 13, с. 2), Цяперашняя Дума карыстае з 

працы першэй Думы (№ 14, с. 1), И ў се яны параўне карыстаюць сваю 

працу (№ 21, с. 3). 

V + Ngen / V + на Nacc Чакаць: На Волзи чэкаюць добраго ураджаю 

(№ 20, с. 8), У губэрни можна чэкаць голада (№ 29, с. 6), Чэкаюць на 

Трэцюю Думу (№ 25, с. 7). 

V + аб Nacc / V + аб Nloс / V+ на Nacc Забыць (-цца): И аб мужыка 

«союз рускаго народа» не забывае (№ 26, с. 2), Ды аб даходзе 

манапольки не забываюцца (№ 27, с. 7), И забыўся Пелейко аб мужыках 

(№ 15, с. 1), Забыўся на кирмаш (№ 2, с. 4), Забыўся на палудзень (№ 2, 

с. 4). 

Разгледжаныя мадэлі дзеяслоўнага кіравання ў беларускай мове 

нашаніўскага перыяду на сѐнняшні дзень успрымаюцца як сінтаксічныя 

архаізмы. З аднаго боку, гэтыя ўстарэлыя канструкцыі адыгралі важную 

ролю ў выпрацоўцы сінтаксічнай нормы і фарміраванні нацыянальна 

адметнай сінтаксічнай ідыяматыкі. З іншага боку, яны маюць вялікае 
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значэнне для вывучэння сучаснага стану мову, таму што прадстаўляюць 

асобны тып сінтаксічных інавацый [1, с. 37]. Па сутнасці, з’яўляюцца 

адной з крыніц сінтаксічных змен у беларускай літаратурнай мове як на 

сучасным, так і на папярэдніх этапах яе развіцця. 

1. Важнік С. Сінтаксічныя інавацыі ў сучаснай беларускай літаратурнай 

мове: Да пытання тыпалогіі // Актуальныя праблемы паланістыкі 2007 / 

Рэд. С. Важнік, А. Кожынава; Бел. дзярж. ун-т.– Мінск: Права і 

эканоміка, 2007.– С. 33– 40. 

2. Слоўнік мовы «Нашай Нівы» (1906—1915): У 5 т. / Укл. А. М. Анісім, 

І. Л. Капылоў, В. П. Лемцюгова, Г. К. Усціновіч; Пад рэд. 

В. П. Лемцюговай.– Мінск: Тэхналогія, 2003. 

3. Факсімільнае выданне. Наша Ніва. Першая беларуская газэта з 

рысункамі. Выпуск І. 1906–1908 гг.  

 

Калеснікава А. А. (Віцебск)  

Канцэпт «народ» у сістэме беларускіх парэміялагічных адзінак 

Адной з асноўных тэндэнцый развіцця лінгвістыкі ХХІ ст. 

з’яўляецца тэарэтычнае асэнсаванне мовы як антрапацэнтрычнага 

феномена. Такі падыход да аналізу моўных з’яў дазваляе разглядаць 

чалавека ва ўсѐй разнастайнасці яго асобасных якасцей і наблізіцца да 

рашэння агульнатэарэтычных праблем «чалавек і мова», «чалавек і 

культура». Гэта праблематыка развіваецца ў рэчышчы кагнітыўнай 

семантыкі, этналінгвістыкі, лінгвакультуралогіі, лінгваканцэпталогіі і 

актуалізуецца на ўзроўні інтэрпрэтацыі і рэканструкцыі нацыянальных 

вобразаў свету і чалавека па даных адзінак мовы. 

Канцэпт «народ» займае важнае месца ў беларускай моўнай карціне 

свету, мае вялікае значэнне ў сістэме каштоўнасных арыенціраў, звязаны 

з праблемамі нацыянальнай ідэнтычнасці і самасвядомасці. Розныя 

лінгвістычныя крыніцы сведчаць, што слова народ мнагазначнае, 

характарызуецца прадуктыўнымі словаўтваральнымі магчымасцямі, 

уступае ў складаную сістэму сінтагматычных і парадыгматычных 

адносін з разнастайнай лексікай беларускай мовы, актыўна ўжываецца 

як самастойна, так і ў складзе фразеалагізмаў і парэмій. 

Нагадаем, што ў сучаснай беларускай мове лексема народ мае 

наступныя значэнні: 1) Насельніцтва якой-небудзь краіны, дзяржавы; 

2) Нацыя, нацыянальнасць, народнасць; 3) Асноўная, працоўная маса 

насельніцтва // У гістарычным матэрыялізме – сацыяльная супольнасць, 
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