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Структурна-семантычныя мадэлі дыялектных субстантыўных 

фразеалагізмаў з адмоўным значэннем у адносінах да чалавека 

Стварэнне мадэлей – старажытны спосаб пазнання навакольнага 

асяроддзя навуковымі і мастацкімі сродкамі. Будаванне і даследаванне 

мадэлей значна палягчае вывучэнне існуючых у мове ўласцівасцяў і 

заканамернасцяў. Характарызуючы мову як сістэму, трэба пазначыць, 

што мадэляванне з'яўляецца абавязковай часткай яе даследаванняў і 

распрацовак. 

З. Харрыс, амерыканскі лінгвіст, прадстаўнік структурнага 

накірунку, быў першым, хто выкарыстаў тэрмін «мадэль» у 

мовазнаўстве. У далейшым праблема мадэлявання мовы актыўна 

распрацоўвалася ў межах структурнай лінгвістыкі. І гэта не выпадкова 

таму, што менавіта структурная лінгвістыка разглядае мову як знакавую 

сістэму з дакладна вылучанымі структурнымі элементамі і імкнецца да 

строгага апісання мовы. І. І. Рэўзін характарызуе структурную 

лінгвістыку «як галіну лінгвістыкі, ядром якой з’яўляецца некаторая 

група фактаў, падлягаючых кампетэнцыі як матэматыкі, так і 

лінгвістыкі, і якая распаўсюджваецца далей на ўсе пытанні, звязанныя з 

узаемаадносінамі астатніх аспектаў структуры мовы з гэтым ядром» [4, 

с. 16]. 

Сртуктурныя лінгвісты, ужываючы для больш дакладнага апісання 

мовы матэматычныя метады, пераносілі ў мовазнаўства і адпаведныя 

тэрміны. Адным з якіх і быў тэрмін «мадэль», які перад тым, як быць 

выкарыстаным у мовазнаўстве, доўгі час ужываўся ў фізіка-

матэматычных і тэхнічных навуках.  

Адным з першых мадэляванне ў межах матэматычнай лінгвістыцы 

ажыццявіў І. І. Рэўзін у працах «Мадэлі мовы» і «Сучасная структурная 

лінгвістыка». Яму належыць традыцыйнае разуменне мадэлявання, пад 

якім І. І. Рэўзін разумеў «метад, пры якім даследчык зыходзіць з 

некаторых найбольш агульных рыс пэўных моў, фармулюе некаторыя 

гіпотэзы аб будаванні мовы як абстрактнай семіятычнай сістэмы, а 

затым вызначае, у якіх адносінах знаходзяцца вынікі гіпотэз і факты 

рэальных моў, апісаные дакладнымі лінгвістычнымі дысцыплінамі» [3, 

с. 8]. 

Тэрмін «фразеалагічная мадэль», пад якім разумеецца структурна-

семантычны інварыянт шэрагу ўстойлівых спалучэнняў, які схематычна 

адлюстоўвае адносную стабільнасць іх формы і семантыкі, увайшоў у 

лінгвістычную літаратуру ў канцы 70-х гадоў ХХ ст. [2, c. 43]. 

Некаторыя фразеолагі выступаюць за фразеалагізм як немадэляваную 

структуру. Так, А. В. Кунін пазначае, што ўсе фразеалагічныя адзінкі 
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з’яўляюцца немадэляванымі ўтварэннямі [1, c. 96]. Аднак выказванне аб 

мадэляванасці фразеалагізмаў знаходзіць усѐ больш і больш 

прыхільнікаў. 

Тэрмін «фразеалагічная мадэль» у сваіх працах выкарыстоўваюць 

такія навукоўцы, як В. М. Макіенка, Л. В. Райзензон, Ю. Я. Бурмістровіч 

і іншыя. М. М. Шанскі, разглядаючы структурную класіфікацыю 

фразеалагічных адзінак, выкарыстоўвае паняцце «мадэль», калі размова 

ідзе пра фразеалагізмы тыпу «назоўнік + прыметнік», «назоўнік + 

прыназоўнік + назоўнік» і іншыя [5, c. 75]. 

У нашай працы мы пайшлі далей і разглядаем мадэлі 

фразеалагізмаў не толькі з пазіцыі структуры, але і з пазіцыі семантыкі. 

Аналіз дыялектных субстантыўных фразеалагізмаў з адмоўным 

значэннем у адносінах да чалавека з ужываннем метаду структурна-

семантычнага мадэлявання, дазваляе вылучыць наступныя мадэлі: 

Фразеалагізмы з агульным значэннем ‘кепскі чалавек’:  

1) «жывая істота з негатыўнай семантыкай + якасны ці адносны 

пыметнік ці назоўнік с прыназоўнікам»: вош ласіная, жаба карэлая, лунь 

баракоўскі, лунь балотны, свіння без дроту, свіння рабая, свіння 

няскрэбаная (нямытая), шашок смярдзючы, гад падзямельны. 

2) «назоўнік з негатыўнай семантыкай + якасны прыметнік»: 

гадасць паршывая, халера серпавітая, хер лысы, чорт лысы. 

3) «прыналежны ці якасны прыметнік з адмоўнай семантыкай + 

назоўнік (часцей са значэннем ‘сваяк’)»: сукін сын, чортаў кум, халерны 

конь, ліхая скула, чорная смага. 

4) «адноснапрыналежны прыметнік + назоўнік са значэннем ‘частка 

галавы жывѐлы’»: свінячае вуха, сабача морда. 

Замкнутыя мадэлі: брут тутэйшы, жабін поклад, несалѐнае сала. 

Фразеалагізмы з агульным значэннем ‘неразумны, бесталковы 

чалаввек; дурань’: 

1) «назоўнік з агульнай семантыкай ‘драўляны брус’ + адносны 

прыментік»: пень дубовы, пень маляваны (малѐваны), пень яловы, слуп 

(стоўб) маляваны (малѐваны), слуп асінавы, доўбня рабінавая. 

Замкнутыя мадэлі: дурата свету, конь пана Езуса, дубавая галава, 

цялѐ нялізанае, дурное сяло, казѐл някуты. 

Фразеалагізмы з агульным значэннем ‘нерастаропны, нехлямажы 

чалавек, разявака’: 

1) «назоўнік варона + адносны прыметнік»: варона гі´раўская, 

варона загуменная, варона рабуньская. 

2) «жаночае ці мужчынскае уласнае імя + адносны прметнік, 

утвораный ад уласнага назоўніка з геаграфічным значэннем ці 

прыназоўнік з уласным назоўнікам (геаграфічная назва) або агульным»: 
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гандзя з дубна (дубенска), фэля зарубская, алѐша з батонамі. 

Замкнутыя мадэлі: авечка з мястэчка, галава цялячая. 

Фразеалагізмы з агульным значэннем ‘балбатун’: 

1) «назоўнік з агульным значэннем ‘абсталяванне для абмалоту 

розных сельскагаспадарчых культур’ + якасны прыметнік пустая»: 

малатарня пустая, мельніца пустая. 

Замкнутыя мадэлі: ляйда´ кабузя´цка (кабызя´цка), трапло 

вавілонскае. 

Фразеалагізмы з агульным значэннем ‘несусветны гультай, абібок’: 

1) «назоўнік завала + агульны, канкрэтны, неадушаўлѐны 

назоўнік»: завала свету, завала рук. 

2) «назоўнік з агульнай семантыкай ‘гультай’ + адносны 

прыметнік»: сачок народны, труцянь калхозны. 

Фразеалагізмы з агульным значэннем «няўдалы, няўклюды 

чалавек»:  

1) «назоўнік нядоля + прыметнік, утвораны ад уласнага назоўніка»: 

нядоля бацянская, нідоля кармазава. 

2) «назоўнік са значэннем ‘прылада, якой таўкуць што-н.’ + 

адносны прыметнік або прыназоўнік + якасны прыметнік + назоўнік са 

значэннем ‘сельскагаспадарчая культура’»: таўкач кукурузны, таўкач на 

гнілыя картоплі. 

Замкнутыя мадэлі: неўдалюга-павалюга, сырое палена. 

Фразеалагізмы з агульным значэннем ‘невялікі, маларослы, мізэрны 

чалавек’: 

1) «прыналежны прыметнік кашачы + назоўнік з агульнай 

семантыкай спажывання»: кашэчы недаедак, кашэчае снеданне. 

Фразеалагізмы з агульным значэннем ‘няўмелы, ні на што не 

здатны чалавек’: 

1) «назоўнік са значэннем ‘тое, чым затыкаюць што-н.’ + 

прыназоўнік + пусты (гнілы) + назоўнік са значэннем ‘ѐмкасць для 

захоўвання вадкасцяў’ ці ‘жыллѐ для чалавека ці жывѐлы’»: закрутка ад 

пустога (гнілога) хлява, затычка ад гнілой бочкі, затычка ад пустой 

бутылкі, затычка ад пустой хаты, затычка ад пустой хаты, да 

пустога хлява заты´чка. 

Замкнутая мадэль: вывіх курыны. 

Метад стркутурна-семантычнага мадэлявання і мадэлявання ў 

цэлым прадуктыўны пры супастаўляльна-тыпалагічным аналізе 

фразеалагічных сістэм розных моў. Але на наш погляд, ѐн не менш 

прадуктыўны і ў межах фразеалагічнай сістэмы асобна ўзятай мовы, 

паколькі дае магчымасць у той ці іншай ступені вызначыць сэнс 

фразеалагізма, семантыка якога не з’яўляецца відавочнай. Асабліва гэта 
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датычыцца дыялектных выразаў, якія ў большасці выпадкаў рэдка 

паддаюцца дакладнаму асэнсаванню. 
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Жанрово-стилевые новации во французском эпистолярном романе 

начала XXI века (на материале творчества Э.-Э. Шмитта) 

Начало XXI века – это переходная эпоха во всех сферах искусства, 

в том числе в литературе. Авторы находятся в процессе постоянных 

художественных исканий. Жорж Санд еще в XIX века сказала: «Мудр 

тот, кто идет за веком вместе с обществом; а кто стремится вернуться 

назад… тот безумец». Литературное пространство нынешнего столетия 

открывает перед писателями широкий диапазон художественных 

средств, разработанных предшественниками, и современные авторы 

движутся вперед, подчиняя наследие прошлого требованиям 

сегодняшнего дня.  

В литературоведении последних десятилетий особенно остро 

ставится вопрос о существовании традиционных литературных жанров: 

правомерно говорить о разрушении их канонов, о формировании нового 

уровня авторской мысли. В данной работе мы попытаемся рассмотреть 

эти процессы на примере жанра эпистолярного романа (далее – ЭР) в 

новой французской литературе – явления сложного и не поддающегося 

четкому определению. 

Поскольку ЭР – это прежде всего роман в форме писем, то 

процессы, происходящие в нем, напрямую зависят от существования и 

эволюции бытовой переписки. Ученые XX – нач. XXI столетий считают, 

что устарел не только сам ЭР как литературный жанр, но и эпистола как 

вид общения в целом. По мнению Х. Винкель, исследователя немецко- и 

русскоязычного эпистолярного наследия, размышлявшей над этим 

вопросом уже в начале нынешнего века, письма – это анахронизм, они 

попросту не могут быть адекватны современному коммуникационному 

пространству [1, с. 220]. Ученый отмечает, что еще раньше, в первой 

половине XX века, немецкий философ и литературный критик Вальтер 


