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індывідуўма выдатна раскрываецца дзякуючы глыбокаму веданню 
роднага фальклора, апоры на розныя жанры народнай мудрасці. 

У творы Рамана Іванычука «Мальвы» фальклорныя ўпляценні 
выконваюць адразу некалькі функцый: 1) ідэйна-змястоўная: нягледзячы 
на адсутнасць высокага статусу ў грамадстве, героі разумна і лагічна 
выказваюць свае думкі, карыстаюцца назапашаным уласным і народным 
вопытам; 2) пазнавальная: адлюстроўвае светапогляд кожнага народа; 
3) мастацка-эстэтычная: нельга выкінуць ці зменьшыць колькасць 
парэмій, твор страціць сваю яскравую непаўторнасць; 4) яднаючая: 
зварот да розных фальклорных жанраў паказвае небходнасць далучэння 
чалавека да адвечных асноў быцця. Усе кампаненты твора «Мальвы» 
падпарадкавы галоўнай задуме: ідэя гістарычнай нацыянальнай памяці 
суаносіцца з этыка-эстэтычнай задачай выхавання. 
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АДЛЮСТРАВАННЕ СПАЛУЧАЛЬНАСНЫХ УЛАСЦІВАСЦЕЙ 
ПРЫМЕТНІКА Ў СЛОЎНІКАВЫМ АРТЫКУЛЕ 

Ж. Ю. Клімянок 

Адной з асноўных характарыстык лексемы з’яўляецца яе спалучаль-
насць, г. зн. «здольнасць слова злучацца з пэўным колам іншых слоў у 
адпаведнасці з нормамі, уласцівымі для дадзенай мовы, а таксама сукуп-
насць канкрэтных лексічных адзінак, з якімі злучаецца слова пры 
абазначэнні пэўнай сітуацыі» [9, с. 527]. У залежнасці ад пастаўленых 
задач, спалучальнасныя ўласцівасці лексем у розныя часы станавіліся 
прадметам даследавання у працах выбітных лінгвістаў (Н. З. Кацелавай, 
А. Я. Міхневіча, У. Г. Гака, Н. Д. Аруцюнавай, Б. Ю. Нормана, 
В. К. Шчэрбіна, Н. У. Юдзінай). 

«Як фізічны свет, што нас атачае, складаецца з элементарных часціц 
матэрыі, так і сінтаксічны лад нашага маўлення арганізуецца 
разнастайнымі, але рэгулярнымі камбінацыямі элементарных, ці 
мінімальных, адзінак, далей непадзельных на сінтаксічным узроўні», – 
вобразна піша Г. А. Золатава [4, с. 51]. Аб’ектам нашага даследавання 
з’яўляецца якраз адна з такіх «элементарных адзінак» граматычнага ладу 
беларускай мовы – словаспалучэнне з прыметнікам у якасці аднаго з 
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кампанентаў, адлюстраванае ў тлумачальным слоўніку (ТСБМ). Трэба 
адзначыць, што ў еўрапейскім мовазнаўстве значна пераважаюць наву-
ковыя працы, у якіх праблема спалучальнасці (валентнасці) вырашаецца 
на матэрыяле дзеяслова (Л. Тэньер, С. Кацнельсон). У параўнанні з 
іншымі часцінамі мовы, лічаць мовазнаўцы, менавіта ў дзеяслове 
«асабліва шырока развіта ўзаемадзеянне лексікі і граматыкі» [3, с. 4]. 
Прыметнік жа ў спалучэннях выяўляе перавагу (дамінаванне) семантыч-
ных характарыстык над марфолага-сінтаксічнымі. Так, канструкцыі з 
нязменнымі прыметнікамі тыпу хакі, беж, плісэ і пад. – з’яўляюцца 
прыкладамі уласна лексічнай спалучальнасці з назоўнікамі. Гэта так зва-
нае «сэнсавае дапасаванне». 

Ва ўмовах больш слабай, у параўнанні з дзеясловам, граматычнай 
аформленасці прыметніка і значнага ўплыву семантыкі на яго спалу-
чальнасныя магчымасці, важнымі крыніцамі вывучэння прыметнікаў 
з’яўляюцца моўныя слоўнікі. Н. Ю. Шведава адзначае, што «слоўнікавы 
артыкул – гэта лінгвістычны жанр, які інфармуе не толькі пра слова, але 
і пра розныя віды моўных атачэнняў слоў – кантэкстных, класных, дэры-
вацыйных, фразеалагічных, функцыянальных» [8, с. 421]. Гэты 
«таямнічы свет моўных атачэнняў», як заўважана ў сучаснай 
лінгвістыцы, дапамагае найбольш поўна і глыбока выявіць семантычную 
структуру слова. 

Пра некаторыя адметнасці прадстаўлення прыметніка ў асноўных 
беларускіх слоўніках мы ўжо пісалі ў папярэдніх даследаваннях. У дад-
зенай працы асобна разглядаецца слоўнікавы артыкул ТСБМ з 
прыметнікам у якасці загаловачнага слова (на матэрыяле першага тома). 
Дадзены слоўнік з’яўляецца найважнейшым філалагічным даведнікам 
беларускай літаратурнай мовы 20-га стагоддзя. Без звяртання да 
матэрыялаў тлумачальнага слоўніка мовы немагчыма навуковае выву-
чэнне як яе асобных элементаў, так і іх выкарыстання.  

Артыкул ТСБМ традыцыйна ўключае тры абавязковыя складнікі 
(т. зв. «мінімальныя прыкметы жанру»): а) загаловачнае слова; 
б) азначэнне, тлумачэнне значэння слова; в) слоўны выраз, г. зн. прык-
лад ужывання дадзенага слова ў якім-небудзь узоры маўлення. Звернем-
ся да прыкладу: 

АГОРКЛЫ, -ая, -ае. 1. Пра тое, што набыло горкі смак. Не 
спазнаўшы месяца мядовага, Яблынькі прачнуліся ўдовымі, Доляй 
падзяліліся з рабінамі – Дзічкамі агорклымі зрабіліся. Барадулін. 

2. перан. Пра тое, што надакучыла, абрыдла. З двара пачуўся так до-
бра знаёмы, такі ўжо агорклы голас: «Мар-ры!» Брыль. // Невыносны, 
цяжкі. [Язэп:] – Як там маці? [Даша:] – Нічога… І зноў настала агорк-
лая цішыня. Асіпенка. 
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Як бачна, звычайна значэнне прыметніка ў артыкуле ТСБМ падаецца 
не суцэльна, а ў выглядзе «пучка семантычных адценняў». Кожнаму да-
датковаму значэнню адпавядае асобная дэфініцыя і ілюстрацыя (нешта 
абрыдлае (перан.) – агорклы голас // нешта невыноснае, цяжкае (пе-
ран.) – агорклая цішыня; знак // размяжоўвае словы з розным семантыч-
ным напаўненнем). Такім чынам, слоўнікавы артыкул ТСБМ змяшчае не 
толькі азначэнні загаловачных прыметнікаў, а і некаторыя асаблівасці іх 
ужывання ў мове (пэўныя сінтагматычныя ўласцівасці). 

Прыметнікі з больш канкрэтнай, выразна акрэсленай семантыкай 
адлюстроўваюцца ў слоўніку наступным чынам: 

ВАЕННА-МАРСКІ, -ая, -ое. Які мае адносіны да вядзення вайны на 
моры. Ваенна-марскія сілы. Ваенна-марская база. 

Прыметнікі такога тыпу не патрабуюць разгорнутага тлумачэння. 
Адпаведна, ілюстрацыю да іх складаюць прыклады толькі з некалькіх 
словазлучэнняў, што з’яўляецца інфармацыйна дастатковым. 

Другой важнай асаблівасцю даследуемага слоўнікавага артыкула 
з’яўляецца яго арыентацыя менавіта на канструкцыю «прыметнік + 
назоўнік» (далей – «прым. + наз.») у якасці ілюстрацыйнага матэрыяла. 
«Што датычыцца прыметнікаў, – паводле В. Маркоўкіна, – то іх 
фіксаваная арыентацыя на назоўнік не пакідае месца для сумненняў: 
найблізкая сувязь прыметніка – сувязь з дапасаваным назоўнікам» 
[6, с. 55]. Вядома, не кожны прыметнік можа быць у пазіцыі галоўнага 
члена словазлучэння. Прааналізаваны матэрыял паказвае, што 
спалучэнні, у якіх прыметнік выступае ў такой пазіцыі, сапраўды даволі 
рэдкія: вядомыя ўсяму свету падзеі, вядомы ўсім верш і інш.  

Асноўная часцінамоўная функцыя прыметніка – служыць для выра-
жэння непрацэсуальнай прыметы прадмета. Характарызаваць жа ў 
рэчаіснасці даводзіцца часта не адзінкавы прадмет ці з’яву, а цэлыя кла-
сы прадметаў, аб’яднаных у так званыя лексіка-семантычныя палі (тэма-
тычныя групы). Так прыметнік ветлівы свабодна спалучаецца з 
назоўнікамі чалавек, дзяўчына, гаспадар, дзядуля, футбаліст (група 
назоўнікаў, якія абазначаюць чалавека паводле ўзросту, роду заняткаў і 
г. д.). Ветлівым таксама можа быць паклон, усмешка, жэст (група 
назоўнікаў, якія абазначаюць разнастайныя суб’ектныя дзеянні), або – 
слова, прабачэнне (група назоўнікаў, звязаных з вербальнай актыўнасцю 
чалавека). Віцебскхлебпром нават выпякае «ветлівы» батон. Суадносна, 
для найбольшага ў колькасных адносінах класа прыметнікаў характэрны 
свабодны, неабмежаваны тып спалучальнасці. 

Параўнальна невялікую групу прыметнікаў складаюць лексемы з аб-
межаванай (несвабоднай) спалучальнасцю, якія служаць для 
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характарыстыкі строга акрэсленага кола слоў. Структура слоўнікавага 
артыкула для такіх прыметнікаў мае наступны выгляд: 

а) пасля загаловачнага прыметніка абавязкова ўказваецца яго 
словаўжыванне.  

Напрыклад: АБЕГЛЫ. У выразе: абеглы погляд гл. погляд. 
б) у тлумачальнай частцы слоўнікавага артыкула падаецца той прадмет, 

рэалія або з’ява, які (-ая) можа быць надзелены вызначанай прыметай.  
Напрыклад: АБРЫЗГЛЫ. Пра малако, якое пачало скісаць. 
Частотны характар выкарыстання словаспалучэнняў з такімі 

прыметнікамі, з’явіўся падставай для іх адпаведнай фіксацыі ў 
лексікаграфічным выданні. Сярод такіх канструкцый, у якіх прыметнікі 
трывала замацаваліся за пэўнымі назоўнікамі, вылучаюцца 
фразеалагічна і тэрміналагічна звязаныя (базедава хвароба, абетаваная 
зямля…). 

Вывучэнне спалучальнасных уласцівасцей прыметніка ў беларускай 
мове патрабуе ад даследчыка ўліку найбагацейшага лінгвістычнага во-
пыту, прадстаўленага ў лаканічнай форме слоўнікавага артыкула. 
Інфармацыя пра спалучальнасныя магчымасці прыметніка, якая 
прадстаўлена найперш у «Тлумачальным слоўніку беларускай мовы», у 
будучыні павіннна стаць падмуркам для стварэння беларускага слоўніка 
спалучальнасці. 
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