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НАЦЫЯНАЛЬНАЯ СІНТАКСІЧНАЯ ІДЫЯМАТЫКА:  
АД УНУТРЫМОЎНАЙ СПЕЦЫФІКІ ДА МІЖМОЎНЫХ АДРОЗНЕННЯЎ 

Рассматривается совокупность специфических единиц, свойственных каждому национальному языку, значение и форма 
которых не выводятся по стандартным правилам семантической и синтаксической комбинаторики. Подобные случаи 
соотносятся с термином национальная синтаксическая идиоматика (НСИ). Игнорирование НСИ ведет к калькированию, 
«стиранию» грамматической и образной системы языка народа как его существенной этнокультурной характеристики. 

This article is dedicated to a collection of the specific peculiar, which every national language has in its arsenal. Their value and 
form are not displayed on the standard rules of semantic and syntactic combinatorics. Such cases are related in the literature with the 
terms of national syntactic idiomatics (NSI). Ignoring the NSI leads to tracing, «blurring» of the grammatical and imagery system of 
language of the people as a substantial ethnic and cultural characteristics. 

Кожнай мове ўласцівы спецыфічныя рысы, 
якія цяжка, а часам проста немагчыма патлума-
чыць з пункту гледжання нейкіх дакладных праві-
лаў. Гэта хутчэй выключэнні, якія захоўваюцца ў 
нашай свядомасці і ў «гатовым выглядзе» праяў-
ляюцца ў працэсе маўлення. Без іх натуральная 
мова губляе сваю нацыянальную адметнасць. 
Параўн.: бел. далібог – рус. ей-богу; праўду ка-
жучы – честно говоря; як той казаў/так бы мо-
віць – как говорится/так сказать; да слова ка-
жучы/дарэчы – кстати; работы па вушы – дел 
по горло; няма чаго хвалявацца – нечего волно-
ваться; сам-насам – наедине; між іншым/міма-
ходзь – между делом; як след – как следует; ані 
не здзівіў – ничуть не удивил; маеш рацыю/твая 
праўда – ты прав; хвіліны са тры – минуты 
три; кропля ў кроплю бацька – точь-в-точь 
отец; я сніў – мне снилось; не бяды – ничего 
страшного. Падобныя выпадкі суадносяцца ў 
спецыяльнай літаратуры з паняццем ідыяматыч-
насці моў або ідыяматыкі нацыянальнай мовы 
(гл. Doroszewski 1982; Міхневіч 1994; Савицкий 
2006). У англамоўнай лінгвадыдактыцы для аба-
значэння названых вышэй спецыфічных уласці-
васцей англійскай мовы выкарыстоўваецца тэр-
мін «ідыяматычная англійская мова», таксама як 
ёсць ідыяматычная беларуская, руская, літоў-
ская, польская, нямецкая і г. д. мовы. Фраза You 
speak idiomatic English (‘Вы гаворыце на ідыяма-
тычнай англійскай мове’) гучыць найвышэйшай 
ацэнкай маўлення замежніка ў вуснах носьбіта 

гэтай мовы. Ідыяматычная – гэта не проста 
прав і льная  англійская мова, звязаная з улікам 
арфаэпічных, словаўтваральных, марфалагіч-
ных, лексічных і сінтаксічных норм мовы. Ідыяма-
тычная – значыць аў тэн тычная ,  нат у -
ральная  мова, звязаная з карэктным («да 
месца») ужываннем фразем, парэмій, фразеала-
гізаваных канструкцый і ідыяматычных адзінак 
нефразеалагізаванага характару. Усё гэта дазва-
ляе даследчыкам казаць пра наяўнасць так 
званых ідыяматычных норм. Невыпадкова ацэ-
начнае выражэнне «idiomatic English» мае аль-
тэрнатыўную фармулёўку: You speak English Eng-
lish (‘Вы гаворыце на англійскай мове’). Тое ж ад-
носіцца і да маўлення на іншых мовах. Пры гэ-
тым маецца на ўвазе не вялікая колькасць ужы-
тых у ім фразеалагізмаў або парэмій, а «ўлік 
нацыянальнай адметнасці формы выражэння 
думкі на пэўнай мове, што ўспрымаецца як нату-
ральнасць і сапраўднасць маўлення» (Савицкий 
2006, 3–4). 

Нягледзячы на значныя дасягненні лінгвістыч-
най навукі ў галіне тэорыі фразеалогіі, міжмоўнай 
камунікацыі, міжмоўнай інтэрферэнцыі, этнапсіха-
лінгвістыкі і лінгвакультуралогіі, ідыяматычнасць 
мовы ўвогуле (як унікальная ўласцівасць моўнай 
сістэмы ў цэлым і адзінак розных узроўняў моў-
най сістэмы) і ідыяматыка асобнай этнамовы ў 
прыватнасці (як сукупнасць спецыфічных адзінак, 
якія маюць у пэўнай мове непаўторную, адроз-
ную структуру) не знайшлі пакуль належнага ас-
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вятлення ў навукова-тэарэтычных і навукова-
дыдактычных штудыях уласна  л і н г в і с тыч -
най  накіраванасці ў айчынным мовазнаўстве. 
Выключэннем з’яўляюцца хіба што працы 
А.Я. Міхневіча, у якіх прадстаўлена шырокае  
вытлумачэнне ідыяматычнасці, звязанае з разу-
меннем нацыянальнай мовы як формы  на -
цыянальнай  к уль т уры  (гл. Михневич 1990; 
Михневич 2002; Михневич 2003; Михневич 2004; 
Михневич 2006; Михневич 2006 [а]; Михневич 
2006 [б]).  Упершыню ідыяматычнасць беларуска-
га маўлення разгледжана ў вучэбным дапаможні-
ку «Белорусский язык для говорящих по-русски» 
(гл. Михневич 1990, 325–330; Кривицкий 1990, 
337–342). У рускім мовазнаўстве адзначым з’яў-
ленне працы В.М. Савіцкага (гл. Савицкий 2006), 
дзе аўтар стварыў універсальную тэорыю моўнай 
ідыяматыкі, у рэчышчы якой у адзінай сістэме апі-
саны ўсе ідыяматычныя адзінкі мовы, а фразеа-
логія стала яе састаўной часткай. 

Ідыяматычнасць – феномен э тнамоўны  і 
э тна к уль турны , бо сама па сабе нацыяналь-
ная мова – з ’ява  к уль туры , што ўтварае яе 
фундамент і абумоўлівае так званую «моўную 
карціну свету». Любая нацыянальная мова – 
вынік шматвяковага развіцця, а таму ў яе ідыяма-
тыцы праяўляецца своеасаблівасць этнасаў, 
адлюстроўваецца моўная рэчаіснасць праз 
прызму нацыянальнага складу мыслення, ідэнты-
фікуецца нацыянальная свядомасць («нацыя-
нальная ідэя»), захоўваюцца сістэма каштоў-
насцей, грамадская мараль, гісторыя і традыцыі, 
напрацаваныя стагоддзямі сацыяльны досвед і 
псіхічны склад пэўнага лінгвакультурнага калек-
тыву, аб’яднанага адной культурай, яго адносіны 
да свету, да людзей, да іншых народаў. Разумен-
не гэтага боку мовы не менш важнае за веданне 
яе граматычнага ладу. А таму пад ідыяматыч-
насцю, услед за А.Я. Міхневічам, прапануем ра-
зумець такую ўласц і васць  мовы (пісьмовай і 
вуснай), што абумоўлена лекс і к а - г раматыч -
ным і  і г і с т орыка - к уль т урным і  асаблі-
васцямі канкрэтнай мовы ў іх непадзельнай су-
купнасці (гл. Михневич 1990, 325–326; Михневич 
2002, 89; Михневич 2006, 124–125). 

Найбольш выразна ідыяматычнасць мовы і 
маўлення выяўляецца пры  супас таўленн і  з 
іншымі мовамі: якраз праз супастаўляльны ана-
ліз, накіраваны на выяўленне як падабенс т -
ваў , так і адрозненняў  (к ан трас таў ), вы-
значаюцца адметнасць  і непаў торнасць  
спосабаў і сродкаў выражэння думак, эмоцый і 
пачуццяў моўцы, бо «ўласцівы кожнай мове свой 
уласны кірунак сказаў» (Кузьма Чорны). У гэтым 
плане адрозніваюцца нават такія бл і з к арод -
насныя  мовы, як беларуская і руская, беларус-
кая і польская, сінтаксічныя мадэлі якіх у значнай 
ступені супадаюць. 

Прынята лічыць, што ідыяматычнасць рэаль-
на адчуваецца толькі носьбітамі іншых, у тым ліку 

і блізкароднасных, моў. Як рыбам ваду, нам не 
ўдаецца «бачыць уласную культуру», бо яна ёсць 
арэал, у якім мы існуем. І толькі мажлівасць 
«выйсці» ў кола іншай мовы і культуры дазваляе 
«бачыць» і нашу ўласную мову і культуру (В. фон 
Гумбальт, М. Коул). 

Супастаўляльны план прысутнічае пры вытлу-
мачэнні ідыяматычнасці і дазваляе казаць аб 
унутрымоўнай і міжмоўнай спецыфіцы той ці ін-
шай моўнай адзінкі. У сувязі з гэтым вылучаюцца 
два асноўныя варыянты інтэрпрэтацыі моўнай 
ідыяматычнасці: (1) як несупадзенне  агуль-
нага значэння ўстойлівага спалучэння слоў з су-
май значэнняў яго лексічных кампанентаў, звяза-
нае з іх пераасэнсаваннем, што дэтэрмінуе л і -
таральную  неперакладальнасць  моўнай 
адзінкі на іншыя мовы (унутрымоўная спецыфі-
ка); (2) як спецыф і ка  формы выражэння думкі 
на той ці іншай мове, гэта значыць як с тру к -
т урнае  адрозненне  моўных адзінак ад адпа-
веднікаў у іншай мове (міжмоўная спецыфіка) 
(гл. Савицкий 2006, 33–34, 50, 55–56). 

У выпадку (1) мае месца супастаўленне 
« ўну тры»  адной  мовы , што дазваляе 
назваць першы тып ідыяматычнасці ўну тры -
моўным . Адзначым пры гэтым, што супастаў-
ленне моўных фактаў адной і той жа мовы можа 
ажыццяўляцца не толькі «па гарызанталі» (з улі-
кам дыстрыбутыўных уласцівасцей моўных 
адзінак), але і «па вертыкалі» – перш за ўсё на 
ўзроўні «сінхранія – дыяхронія» (і наадварот). У 
выпадку (2) супастаўленне праводзіцца «пам іж  
мовам і» , што дазваляе вылучыць м іжмоўны  
тып  і дыяматычнасц і  моўнай адзінкі. 

На першы погляд варыянты (1) і (2) могуць 
падацца разнароднымі і ўзаемавыключальнымі, 
аднак супастаўляльны аналіз дазваляе казаць аб 
іх глыбокай сувязі і ўзаемаабумоўленасці. «Унут-
раная» ідыяматычнасць моўнай адзінкі заўсёды 
абумоўлівае міжмоўную ідыяматычнасць гэтай 
жа адзінкі (у значэнні і ўнутранай форме тэрмінаў 
ідыяматычнасць і ідыяматыка a priori закладзе-
на ідэя этнамоўнай спецыфікі). Невыпадкова пры 
перакладзе фразеалагізмаў і парэмій мы выклю-
чаем літаральны, паслоўны пераклад, патрабую-
чы прыводзіць адпаведнікі, аналагі таго ж (фра-
зеалагічнага або парэміялагічнага) узроўню ў 
іншых мовах. І наадварот: міжмоўная ідыяма-
тычнасць дэтэрмінавана «ўнутранай» ідыяма-
тычнасцю. 

Ідыяматычнасць найбольш выразна заўважа-
ецца пры перакладзе тэксту з адной мовы на 
другую і выяўляецца ў немагчымасці літаральна-
га перакладу, у адрозненнях у лексіка-граматыч-
най і вобразнай структуры моў. Найлепей яе ба-
чаць перакладчыкі, якія адразу ж адчуваюць не-
натуральнае «гучанне» пэўнага гука, пэўнага сло-
ва ці сінтаксічнай канструкцыі. Самае элементар-
нае, з чым прыходзіцца сутыкацца перакладчыку, – 
гэта з’ява міжмоўнай аманіміі. «Ілжывыя сябры 
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перакладчыка» асабліва небяспечныя ў структу-
ры блізкароднасных моў, а таму вельмі проста 
«пайсці» за падобнай формай і зрабіць недара-
вальную памылку. Параўн.: польск. zapomnieć – 
бел. забыць, запамятаць; zapamiętać – запом-
ніць; польск. krawat – рус. галстук, garnitur – 
мужской костюм, gracz – игрок*. 

Пераклад таксама павінен адпавядаць крытэ-
рыю ідыяматычнасці. Удалым лічыцца такі перак-
лад, які можа быць ахарактарызаваны з пункту 
гледжання дзвюх прымет: (1) дакладнасць, дас-
тавернасць; (2) аўтэнтычнасць, натураль-
насць, сапраўднасць. Пераклад, здзейснены 
згодна з патрабаваннем (1), можна назваць 
«дакладным» ; пераклад, які адпавядае крытэ-
рыю (2), характарызуецца як і дыяматычны . 
Неідыяматычны пераклад «рэжа слых», як праві-
ла, гэта вынік паслоўнага (літаральнага) перакла-
ду. Менавіта такім часцей за ўсё з’яўляецца так 
званы «машынны пераклад». Ідыяматычным  
нормам нельга навучыць машыну. Шматлікія 
электронныя перакладчыкі не могуць улічыць 
усяго спектра сувязей, у якія могуць уступаць 
моўныя адзінкі самі па сабе і ў складзе іншых 
моўных адзінак. Больш за тое, не апошнюю ролю 
тут адыгрываюць агульны змест выказвання і 
вертыкальны кантэкст, семантычнае вар’іраванне 
і стылістычная нюансіроўка. Гэта прэрагатыва 
native speaker. Так, напрыклад, беларуска-
рускі/руска-беларускі электронны перакладчык 
«Белазар» (http:// belsoft.tut.by/belazar/) «перак-
лаў» прапанаваныя канструкцыі (1) рус. Стани-
слав Ежи Лец; (2) рус. резать слух; (3) бел. На 
нашым факультэце адбылася вечарына бела-
рускай паэзіі; (4) бел. Савет маладых вучоных 
філфака БДУ наступным чынам: (1’) бел. Ста-
ніслаў Вожык Лец; (2’) бел. рэзаць чутку; 
(3’) рус. На нашем факультете состоялась ве-
черинка белорусской поэзии; (4’) рус. Совет не-
вест ученых филфака БГУ. 

Ідыяматычнасць як універсальная, агульная 
ўласцівасць любой натуральнай мовы можа быць 
вылучана на ўсіх узроўнях сістэмна-структурнай 
яе арганізацыі, у маўленчай плыні і ў прадуктах 
творчай маўленчай дзейнасці – тэкстах, а таму 
і дыяматычным і  могуць быць адзінкі розных 
моўных узроўняў, розных сінтагматычных і каму-
нікатыўна-маўленчых тыпаў. Сукупнасць жа ідыя-
мем (ідыяматычных адзінак этнамовы) складае 
яе нацыянальную ідыяматыку. 

Спроба палічыць асноўныя ідыямемы бела-
рускай мовы здзейснена А.Я. Міхневічам (гл. Мих-
невич 2006 [б], 148). «Сінаптычная схема» ідыя-
матыкі нацыянальнай мовы, паводле вучонага, 
уключае ў свой склад фанетычныя, словаўтва-
                                                 

* Самы, відаць, свежы і нечаканы прыклад памылковай 
інтэрпрэтацыі беларускіх онімаў замежнікамі: кітайскія студэн-
ты на занятках па беларускай літаратуры запыталіся:  Чаму 
ваш галоўны праспект быў некалі названы ў гонар нейкага 
фр а н ц у з а  Скарыны? (‘Фр а н цы с к а  Скарыны’). 

ральныя, марфалагічныя і лексічныя ідыямемы, 
фразеалагізмы і словазлучэнні (сістэмна-моўны 
аспект); устойлівыя выказванні і мікратэксты 
(камунікатыўна-маўленчы аспект). Нас жа будуць 
цікавіць выпадкі нацыянальнай сінтаксічнай 
ідыяматыкі (далей – НСІ): такая сукупнасць спе-
цыфічных, уласцівых толькі пэўнай мове мадэ-
лей, канструкцый, зваротаў, значэнне і форма 
якіх не выводзяцца па стандартных правілах се-
мантычнай і сінтаксічнай камбінаторыкі. Улічваю-
чы «адкрыты характар» сінаптычнай схемы ідыя-
мем А.Я. Міхневіча, паспрабуем яе «дабудаваць» 
з улікам нацыянальна-маркіраваных сінтаксічных 
адзінак. 

Аб’ём нацыянальнай сінтаксічнай ідыяма-
тыкі (НСІ). 

У спецыяльнай літаратуры сінтаксічная ідыя-
матыка ў асноўным разумеецца ву з ка : як су-
купнасць усіх адзінак фразеалагічнага фонду мо-
вы – фразеалагізмаў або адпаведных разрадаў 
фразеалагічных адзінак (фразеалагічных спалу-
чэнняў, адзінстваў, зрашчэнняў). Аднак воб-
ласць даследавання НСІ выходзіць далёка за ме-
жы фразеалогіі ў вузкім разуменні. У праблем-
ным полі НСІ мэтазгодна, на наш погляд, разгля-
даць такія сінтаксічныя канструкцыі, у семантыч-
най і фармальнай будове якіх выдзяляюцца 
спецыф і чныя  і  непаў торныя  ўласц і -
васц і  пэўнай мовы (гл. Ахманова 1966, 165): ад 
свабодных  словаспалучэнняў  – да прэ -
цэдэнтных  м і кратэкстаў , што маюць да-
чыненне да нацыянальнай кагнітыўнай базы. Так, 
у НСІ беларускай мовы мэтазгодна ўключыць: 

І. Сістэмна-моўны аспект. 
1. Ідыяматычныя адзінкі нефразеалагізава-

нага характару. 
1.1. Выпадк і  лекс і чнай  і  семантыч -

най  спалучальнасц і  знамянальных часцін 
мовы: бел. матчына мова – рус. родной язык; 
раны гояцца – раны заживают; фарба бярэцца 
за рукі – краска пристает к рукам; шалік пасуе – 
шарфик идет; акунь бярэцца (на чарвяка) – 
окунь идет (на червяка); заплюшчыць вочы – 
закрыть глаза; напамадзіць вусны – накрасить 
губы помадой; брукаваць вуліцу – мостить ули-
цу; запаліць святло – включить свет; развязаць 
праблему – решить проблему; абіраць бульбу – 
чистить картошку; смажыць мяса, скварыць 
сала – жарить мясо, сало; праганяць смагу – 
утолять жажду; адчыніць дзверы, акно, фортку, 
вароты – открыть дверь, окно, форточку, во-
рота. 

1.2. Свабодныя  словаспалучэнн і  з ад-
розным кіраваннем, асабліва ў блізкароднасных 
мовах (выпадкі с і н та к с і ч най  спалучаль -
насц і ): бел. паліць у печы – рус. топить печь; 
брацца за справу – приступать к делу; дзяка-
ваць сябру – благодарить друга; мне баліць га-
лава – у меня болит голова; спазнацца з бя-
дою – испытать беду; ісці ў грыбы, у ягады – 
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идти за грибами, за ягодами; зрачыся абяцан-
ня – отказаться от обещания; дзівіцца з чаго – 
удивляться чему; пабрацца/ажаніцца з кім-не-
будзь – жениться на ком-либо; узбіцца на што – 
разжиться чем; бярэцца на мароз – начинает 
морозить, подмораживает*. 

1.3. С ін та к с і ч ныя  арха і змы , або раней 
актыўна ўжывальныя канструкцыі (мадэлі), якія ў 
працэсе развіцця літаратурнай мовы былі выцес-
нены з ужытку іншымі канструкцыямі (мадэлямі), 
але, тым не менш, захаваліся ў прэцэдэнтных 
тэкстах і, нягледзячы на ўстарэлы характар, пра-
цягваюць мець нацыянальную своеасаблівасць, 
а таму маюць усе падставы адносіцца да ядра 
нацыянальна-маркіраваных ідыяматычных срод-
каў мовы. Многія з «забытых» канструкцый скла-
даюць сёння канкурэнцыю сучасным агульнаўжы-
вальным адзінкам: на замову – па заказу, на за-
гад – па загаду, з прычыны – па прычыне, вучыц-
ца спеваў – вучыцца спевам, цягам дня – на пра-
цягу дня, тым днём – у той дзень, аднаго дня – 
аднойчы, выглядае на тое – здаецца і інш. 

1.4. Ап і с альныя  (анал і тычныя )  дзея -
слоўна - і менныя  з вароты : бел. браць 
удзел – рус. принимать участие; атрымаць 
перамогу – победить; браць на веру – прини-
мать на веру/верить; браць пад увагу – прини-
мать во внимание/замечать; узяць прыз, кубак, 
медалі – получить приз, кубок, медали. 

1.5. Састаўныя  т эрм і ны : бел. закончанае 
трыванне – рус. совершенный вид; загадны 
лад – повелительное наклонение; лічнік дробу – 
числитель дроби; адрэзак ламанай – звено ло-
маной; найбольшы супольны дзельнік – наиболь-
ший общий делитель; спадальная функцыя – 
убывающая функция; тасунак двух лікаў – отно-
шения двух чисел; здабыванне кораня – извле-
чение корня; умежаная фігура – вписаная фигура; 
намеснік дырэктара – заместитель директора. 

1.6. Выпадк і  с і н та к с і ч най  с і нан ім і і : 
бел. я маю/у мяне ёсць – рус. у меня есть; пае-
хаць у вёску/паехаць на вёску – поехать в де-
ревню; жыць пры бацьках/жыць з бацькамі – 
жить с родителями; забыцца на бацькоў/забыц-
ца пра бацькоў – забыть о родителях; спазніцца 
цераз цябе/спазніцца праз цябе/спазніцца з-за 
цябе – опоздать из-за тебя; павінен/му-
шу/маю/зрабіць – должен сделать. 

1.7. Выпадк і  та к  з ванай  «безэ к в і в а -
лентнасц і» ,  калі аднаслоўнаму кампаненту ў 
адной мове адпавядае аналітычная канструкцыя 
ў другой: бел. напрадвесні – рус. на исходе зимы; 
сяголета – в этом году; летась – в прошлом 
году; да налецця – к будущему году; насоўка – 
носовой платок; бярозавік – березовый сок; 
гай – березовая роща; чыгунка – железная доро-
                                                 

* Сінтаксічная адметнасць беларускай і рускай моў выяў-
ляецца не толькі на ўзроўні словазлучэння, але і ў семанты-
цы, а таксама будове такіх адзінак, як просты і складаны сказ 
(гл.: Конюшкевич 1989; Конюшкевич, Корчиц, Лещенко 1994). 

га; крушня – куча камней; гарбарня – кожевенный 
завод; кнігарня – книжный магазин; густоўны – 
характеризующийся хорошим вкусом; буяць – 
пышно, бурно расти; цішэць – становиться тише**. 

2. Ідыяматычныя адзінкі фразеалагізавана-
га характару. 

2.1. Фразеала г і ч ныя  з вароты  ( зраш -
чэнн і  ( і дыёмы ,  фраземы ) ,  адз і н ствы ,  
спалучэнн і ) : верзці грушы на вярбе ‘говорить 
бессмыслицу’; стрэчнае бабкі родны Хведар 
‘седьмая вода на киселе’; як за Богам ‘как у 
Христа за пазухой’; як лапцем па вадзе ляснуць 
‘вилами по воде писано’; смятанка на вусах 
‘рыльце в пушку’; лісам падбіты ‘хитрюга’; пры 
слове стаяць ‘держать слово’; языкамі абмывац-
ца ‘косточки перемывать’; як сабаку другі хвост 
‘как коту пятая нога’; не адзін Гаўрыла ў Полацку 
‘свет клином не сошелся’; важыць табаку ‘кле-
вать носом’; хто парасё скраў, таму ўвушшу 
пішчыць ‘на воре шапка горит’. 

2.2. Фразеала г і ч ныя  выражэнн і , або 
парэм і і  (прыказ к і  і  прымаў к і ) : язык Вільні 
дапытае ‘язык до Киева доведет’; пасесці макам 
‘засидеться в гостях’; пераначуем – болей пачуем 
‘утро вечера мудренее’; ціхая свіння глыбака рые 
‘в тихом омуте черти водятся’; як на сто коней 
сеўшы ‘быть на седьмом небе’; і на дзеўку грэх 
бывае ‘и на старуху бывает проруха’; ты пасі 
коней, а я буду дома, а хочаш, я буду дома, а ты 
пасі коней ‘от перемены мест слагаемых сумма 
не меняется’; паздароў, Божа, гасцей, каб ездзілі 
часцей ‘пожелание, чтобы все были здоровы’; на 
Белай Русі пчолы, як гусі, рэзгінамі мёд носяць ‘о 
неуместности восторгов’. 

2.3. Устойл і выя  народныя  параўнан -
н і : борзы, як рысак; баіцца, як мух узімку; дапа-
мог, як хваробе кашаль; даў, як украўшы; хітры, 
як вавёрка; як конь па градах; прыбралася, як да 
шлюбу; натапырыўся, як вожык. 

2.4. Перыфразы : гоман векавога бору ‘мо-
ва’; беларускі Іерусалім ‘Вільня’; беларускі Вер-
саль ‘вёска Мосар’; мінская Іярдань ‘Камсамоль-
скае возера’; наш «Куршавель» ‘Сілічы’; бела-
рускі Эверэст ‘гара Дзяржынская’; нашы апоста-
лы Пётр і Павел ‘браты Іван і Антон Луцкевічы’; 
беларускі Леанарда да Вінчы ‘Язэп Драздовіч’; 
наш Вальтэр Скот і Аляксандр Дзюма ‘Уладзі-
мір Караткевіч’; Ювенал у нашай драматургіі 
‘Кандрат Крапіва’; беларускі Бакача ‘Адам Глё-
бус’; беларускі Мапасан і Бунін ‘Генрых Далідовіч’; 
Жанна д’Арк беларускага року ‘Кася Камоцкая’. 

2.5. Эўфем і змы , што маюць выразны на-
цыянальны каларыт: плячысты на жывот 
‘абжора’; шэры пан ‘воўк’; галава, два вухі ‘някем-
лівы чалавек’; аква віта ‘гарэлка’; запусціць на 
арбіту ‘прымусіць хадзіць па кабінетах’; пусты 
млын ‘балбатун’. 
                                                 

** У беларускім мовазнаўстве праблема так званых «лек-
січных лакун» лепей за ўсё апісана ў манаграфіі І.С. Роўды 
(гл. Роўда 1999). 
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2.6. Камун і к емы , або фразеала г і з ава -
ныя  с ка зы ,  што ўзнікаюць у выніку фразеа -
ла г і з ацы і  сінтаксічнай структуры (мадэлей) 
простага або складанага сказа; такія адзінкі 
экспрэсіўнага сінтаксісу будуюцца па адпаведных 
фразеамадэлях : Чым не + N nom (Чым не пара 
табе!); Як (не) + V f (Як не пайсці?!); Вось табе 
і + N nom (Вось табе і свята!). Параўн.: А як жа!; 
Хіба?; Няўжо?; Годзе!; Нарэшце!; Ну, малайчын-
ка! (У розных аўтарскіх канцэпцыях камунікемы 
(тэрмін В.Ю. Мелікяна) называюцца па-рознаму. 
Так, у традыцыйным фармальным сінтаксісе па-
добныя канструкцыі замацаваны за тэрмінам няч-
ленныя сказы. Прадстаўнікі іншых сінтаксічных 
школ называюць падобныя адзінкі сінтаксічнымі 
ідыёмамі, арганізаванымі па розных устойлівых 
мадэлях простага ці складанага сказа, або фра-
зеалагічнымі адзінкамі, роўнымі па структуры ска-
зу (І.М. Кайгародава, М.Л. Хохліна), фразеалагіза-
ванымі канструкцыямі/сказамі (В.А. Белашапкава, 
Н.Ю. Шведава, Н.І. Фарманоўская), фразеасхемамі 
або сінтаксічна звязанымі канструкцыямі (Д.М. Шмя-
лёў), сказамі-штампамі (П.А. Лекант), сінтаксіч-
нымі фразеалагізмамі (М.У. Усеваладава).) 

2.7. Этыкетныя  формулы , або э тыкет -
ныя  к амун і к емы : Шаноўнае Спадарства!; 
Шаноўная грамада!; Браткі беларусы!; Дабры-
дзень!/Дзень добры! – Здравствуйте!; Бывайце 
здаровы! – До свидания!; Як маешся?/Што чу-
ваць?/Што новага? – Как поживаешь/Как дела?; 
Дабранач! – Спокойной ночи!; Калі ласка! – По-
жалуйста!; Смачна есці! – Приятного аппети-
та!; Сыць, Божа!/Сыць вам, людцы! – Хлеб-соль! 

ІІ. Камунікатыўна-маўленчы аспект. 
1. Ідыяматычныя тэкставыя адзінкі прэцэ-

дэнтнага характару. 
1.1. Трапныя  і  ўс тойл і выя  аў тарс к і я  

выслоў і  пераважна кніжнага характару (крыла-
тыя словы, афарызмы: парадоксы, максімы, 
каламбуры, хіазмы, досціпы, гномы, інвектывы, 
сентэнцыі, мудраслоўі і г. д.), выказванн і ,  
папулярныя  цытаты  з мастацкіх твораў, 
фільмаў, песень і г. д.: Рупная пчала ўмее ў 
соты мёд сабраць і з горкіх кветак (Максім 
Багдановіч); Не ўважайце таго сэрца, што жалю 
не мае (Янка Купала); Паскудства, брат, і не 
пытайся (Якуб Колас); Загадайце беларусу быць 
беларусам, які гэта цудоўны будзе беларус 
(Янка Брыль); На Беларусі Бог жыве (Уладзімір 
Караткевіч); Ты не чакай, сюрпрызаў не будзе… 
Ніхто не чакае, і ты не чакай (рэфрэн з песні «Тры 
чарапахі» гурта N.R.M.); Але лёс склаўся так, што 
хрусь і папалам (Піт Паўлаў – да альбома «Тры 
чарапахі» гурта N.R.M.). Усе яны характарызуюцца 
прыналежнасцю да «моўнай асобы» аўтара і/або 
да пэўнай літаратурнай крыніцы, а таму НСІ – 
аснова ідыялекта таго ці іншага аўтара. 

1.2. Прэцэдэнтныя  м і кра -  і  макра -
т э к с ты  беларус кай  к уль т уры ,  малыя  
формы  слоўна га  мастацтва : скорагаворкі 

(лапатушкі-хуткамоўкі), загадкі, кемікі, жарты, 
дражнілкі-кепікі (цвялілкі), кпіны, показкі, бубнілкі, 
пацешкі, пажаданкі, страшылкі, дзіцячыя вершы 
і казкі, калыханкі, прыпеўкі, вясельныя прыгавор-
кі, прысяганні, жартоўныя праклёны, загаворы, 
замовы; анекдоты, песні, легенды, міфы, прыт-
чы, чуткі, тосты, рэкламныя слоганы, рыта-
рычныя звароты, воклічы і пытанні; творы мас-
тацкай літаратуры, публіцыстыка; аднарадко-
вікі, двухрадковікі, панегірыкі, шарады, акравер-
шы, эпіграмы, байкі, пародыі, лімерыкі, пункціры, 
вершаказы, хоку, мініяцюры, зацемкі і г. д. Усе 
яны добра знаёмыя ўсім носьбітам пэўнай мовы, 
нацыянальна-маркіраваныя і культурна значныя: 
з тэкстам мы пакідаем галіну лінгвістыкі і ўступа-
ем у галіну культуры як спецыфічнай знакавай 
сістэмы. Вельмі часта такія адзінкі замацаваны за 
пэўным культурна-гістарычным кантэкстам, які 
адразу ж узнаўляецца пры іх выкарыстанні. 

1.3. Прыём  « т э к с т  у  т э к сце» : у клю -
чэнн і  ў новы тэкст (маўленне) прэцэдэнтных  
выка званняў : эпіграфаў, рэмінісцэнцый, алю-
зій, дакладных/трансфармаваных цытат, маўлен-
чых трансфармацый прэцэдэнтных выказванняў. 

1.4. Выпадк і  «сацыякультурнай»  спа -
лучальнасц і . Так, напрыклад, параўнаем 
польскія этыкетныя формулы Żabka ty moja!; 
Robaczek ty mój! і іх беларускія адпаведнікі. У мо-
ве польскіх падлеткаў гэта лас кавыя  (са ста-
ноўчай канатацыяй)  формы  звароту адпаведна 
хлопца да дзяўчыны і дзяўчыны да хлопца. Іх бе-
ларускія адпаведнікі (Жабка ты мая!; Чарвячок 
ты мой!) успрымаюцца як абразл і выя ,  па -
г ардл і выя , бо яны не звязаны з адпаведнай 
сацыякультурнай традыцыяй. Таксама і з рускімі 
адпаведнікамі, нягледзячы на тое, што існуе кан-
тэкст рускай народнай казкі і вобраз «царевны-
лягушки». Падобныя ласкавыя формы звароту 
ёсць і ў беларускай мове. Напрыклад, прыгожы 
вобразна-паэтычны зварот да дзяўчыны: Жураві-
начка ты мая! Яго літаральны рускі «адпаведнік» 
(Клюквочка ты моя!) успрымаецца «з кіслінкай» 
(з адмоўнай канатацыяй), бо за ім не прасочваец-
ца пэўнага метафарычнага матыву. Без «падклю-
чэння» вертыкальнага кантэксту не абысціся і ў 
выпадках так званых «ключавых выражэнняў эпо-
хі», «эпіцэнтравых слоў» (гл. Ровдо 2000, 35), якія 
нібы «пашпартызуюць» пэўную культурную ці 
гістарычную эпоху. Параўнаем беларускія калькі 
з рускай мовы савецкага і постсавецкага часу: 
культ асобы, маральны кодэкс будаўніка каму-
нізму, малыя народы, «жалезная» заслона, ха-
лодная вайна, барацьба за ўраджай, знак якасці, 
трынаццатая зарплата, «невыязны» пісьмен-
нік, «закрытыя» гарады; блізкае і далёкае за-
межжа, ценявая эканоміка, абвальная прываты-
зацыя, «валютны хлопчык», «гуманітарнае» мя-
са, «чаўночны бізнес», новы рускі, «мусарная» 
мафія і г. д. (Чумак 1997, 164, 154–168). Маюць 
месца і ўласнабеларускія лінгвакультурэмы: 
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«цынкавыя хлопчыкі», новы беларус, чарнобыльскі 
шлях, чарнобыльскія дзеці, духоўны Чарнобыль, 
прэзідэнцкая вертыкаль, вертыкаль улады, адно 
акно, грамадская прыёмная, «прышпільны мабіль-
ны» і інш. Усе гэтыя прыклады адлюстроўваюць 
спецыфіку сацыяльнага і культурнага жыцця таго ці 
іншага этнасу ў канкрэтны перыяд яго гістарычнага 
развіцця, што абумоўлівае іх «безэ кв і в алент -
ны» ,  непера кладальны  хара к тар  для эт-
насаў з іншай культурнай традыцыяй.  

Як бачым, НСІ з’яўляецца найбольш значнай 
рысай у характарыстыцы сінтаксічнага ладу лю-
бой натуральнай мовы, паколькі без яе мова губ-
ляе свой нацыянальны каларыт і становіцца 
збедненай, бляклай, невыразнай, «абяскроўле-
най» – пазбаўленай нацыянальна-маркіраваных 
прымет. Ігнараванне НСІ вядзе да калькавання, 
нівелявання, «сцірання» граматычнай і, самае 
галоўнае, вобразнай сістэмы мовы народа як яго 
істотнай этнакультурнай характарыстыкі (гл. Міх-
невіч 1994, 486). 

Ці існуе сёння ідыяматычная беларус кая  
мова? Адназначнага адказу няма і быць не можа. 
З аднаго боку, сама па сабе беларуская нацыя-
нальная мова, як і любая іншая натуральная мо-
ва, ідыяматычная па сваёй сутнасці: «Кожны 
народ мае хаця б адзін геніяльны твор, і гэты 
твор – мова» (Алесь Разанаў). З другога боку, ці 
выкарыстоўваем мы ў паўсядзённым ужытку 
наша нацыянальнае багацце – нацыянальную 
сінтаксічную ідыяматыку – у тым аб’ёме, які 
якраз і дазваляе казаць пра ідыяматычнасць 
нацыянальнай мовы ці маўлення на ёй? Занадта 
гіперкарэктнай («прэснай», «нясмачнай», невы-
разнай, «вычышчанай», «стэрыльнай» – пазбаў-
ленай нацыянальнага каларыту) выглядае наша 
мова ў нашых вуснах. Часам узнікае пытанне, а 
ці па-беларуску напісаны пэўны тэкст. Здаецца, 
словы і беларускія, а вось сінтаксіс – не. Як гэта 
ні прыкра, мусім канстатаваць, што пэўная частка 
«тутэйшых» беларусаў ужо страціла спрадвеч-
ную «мову культуры» са сваёй ідыяматыкай, 
фразеалогіяй, сінтаксісам, мадэлямі мыслення і 
прадпрымае актыўныя спробы стварэння культу-
ры, псеўдабеларускай па сваёй сутнасці, на асно-
ве «мовы камунікацыі» (Шупа 2009, 12). Як ба-
чым, «руская школа» і адукацыя на другой дзяр-
жаўнай мове зрабілі сваю справу: з кожным го-
дам наша родная мова ўсё больш і больш «тра-
ціць сваё ўласнае, прыроднае… вельмі пекнае, 
чароўнае – аблічча». І траціць сёння нават хут-
чэй, чым за савецкім часам. Найбольшы ўплыў 
зведваюць пры гэтым с і н та к с і с  – «гэтая сап-
раўдная душа мовы, якую пачалі нявечыць не 
ўласцівымі ёй прыёмамі счаплення слоў і аргані-
зацыі сказа», і фразеало г і я  – «альбо проста 
жыўцом перанесеная з іншай моўнай стыхіі, аль-
бо ў значнай меры падагнаная пад іншамоўную 
мадэль…» (Гілевіч 1993, 20). Пра змену «ўласна-
га кірунка» папярэджваў яшчэ Станіслаў Станке-
віч: «Насаджваньне ў беларускую мову спэцыфіч-
ных для расейскае мовы фразаў і ідыёматычных 

выразаў для беларускае мовы больш небясьпеч-
нае, чымся русіцызмы, прыкладам, у галіне слоў-
ніцтва, бо яно разбурае апрычоны характар мовы, 
ейную нутраную структуру» (Станкевіч 1994, 38). 
Што рабіць, каб нацыянальная мова захавала 
«ўласны твар», сваё «чароўнае аблічча», «апры-
чоны характар» і «нутраную структуру»? Усім 
тым, хто мае дачыненне да працэсу выхавання 
беларускай нацыянальнай эліты, трэба дбаць 
сёння не толькі пра ба га ты  лексічны запас 
нашых навучэнцаў, але і пра ў зба гачэнне  іх 
сінтаксічнага і фразеалагічнага арсенала. Калі ж 
нам бракуе адметнасці і непаўторнасці бела-
рускага сінтаксісу ў паўсядзённым маўленні, трэ-
ба звяртацца да багатай на канструкцыі і інтана-
цыі народнай мовы – да багаццяў народна-
паэтычнага сінтаксісу, або да моўнай практыкі 
1920–1930-х гг., бо лепшы спосаб узбагачэння 
мовы – гэта аднаўленне раней накопленых, а по-
тым забытых ці страчаных багаццяў. 
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