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З.І. Бадзевіч 

МАТЭРЫЯЛЬНА ВЫРАЖАНЫЯ І НУЛЯВЫЯ АФІКСАЛЬНЫЯ 

МАРФЕМЫ Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

Марфема ўяўляе сабой двухбаковую адзінку мовы, надзеленую пэўным 

значэннем (план зместу) і гучаннем або яе графічным выражэннем на пісьме 

(план выражэння, матэрыяльны бок). Так, у слове гарошына выдзяляюцца тры 

матэрыяльна выражаныя марфемы: гарош-ын-а. Кожная з гэтых марфем мае 

ўласнае значэнне. Канчатак -а выражае граматычнае значэнне жаночага роду 

адзіночнага ліку назоўнага склону. Суфікс -ін- выражает сінгулятыўнае 

значэнне. Корань гарош- – агульнае лексічнае значэнне для анакаранёвых слоў 

гарох, гарошак, гарохавы. 

Аднак у беларускай мове сустракаюцца выпадкі , калі ў саставе парадыгмы 

слова адна са словаформ не мае матэрыяльна выражаных марфем (афіксаў) для 

абазначэння тых ці іншых граматычных і (ці) словаўтваральных значэнняў. 

Напрыклад, назоўнік мужчынскага роду вецер у адзіночным ліку мае наступную 

парадыгму: 

Н. вецер-Ø 

Р. ветр-у 

Д. ветр-у 

В. вецер-Ø 

Т. ветр-ам 

М. (аб) ветр-ы 

Словаформа вецер-Ø мае граматычнае значэнне мужчынскага роду 

адзіночнага ліку назоўнага склону, аднак гэтыя значэнні ў дадзенай словаформе 

матэрыяльна не выражаны, што адрознівае яе ад іншых склонавых форм гэтага 

слова. У назоўным і вінавальным склоне на гэтыя граматычныя значэнні ўказвае 

менавіта адсутнасць матэрыяльна выражанага канчатка. Значымасць нулявых 

афіксальных марфем устанаўліваецца шляхам супастаўлення з матэрыяльна 

выражанымі афіксальнымі марфемамі аднаго і таго ж слова, што маюць пэўныя 

значэнні, ці ў парадыгматычным радзе (радзе па вертыкалі) аднаго і таго ж слова. 

Выдзяленне нулявых афіксаў ажыццяўляецца і сінтагматычна (па 

гарызанталі), калі супастаўляецца рад рознакаранёвых слоў з нулявымі 

рэгулярна паўтаральнымі афіксамі, якія маюць аналагічныя значэнні. 

Напрыклад: сто-Ø, том-Ø, сом-Ø, кол-Ø. Як бачым, рад па гарызанталі 

пацвярджае магчымасць выдзялення таксама нулявога афікса, у прыватнасці 

флексіі, якая мае значэнне мужчынскага роду адзіночнага ліку назоўнага склону. 

На практыцы нулявыя афіксы звычайна абазначаюць знакам Ø. 

Такім чынам, па фармальным выражэнні афіксы ў сучаснай беларускай 

мове падзяляюцца на матэрыяльна выражаныя і нулявыя.  

Афіксы, якія рэальна вымаўляюцца, а на пісьме прапісваюцца літарамі, 

называюцца  м а т э р ы я л ь н а  в ы р а ж а н ы м і. 



5 

 

Афіксы, якія рэальна не вымаўляюцца, але выдзяляюцца пры 

супастаўленні з матэрыяльна выражанымі афіксамі слоў адной і той жа 

парадыгмы, называюцца  н у л я в ы м і. 

Паняцце і тэрмін «нулявая марфема» ў мовазнаўстве былі ўведзены 

І.А. Бадуэнам дэ Куртэнэ. У працы «Уводзіны ў мовазнаўства» ён пісаў «… мы 

павінны прыняць абавязкова таксама м а р ф е м ы  « н у л я в ы я », г. зн. 

пазбаўленыя ўсякага вымаўленча-слыхавога саставу, і тым не меней 

асацыіруемыя з вядомымі семасіялагічнымі і марфалагічнымі ўяўленнямі. 

Так, напрыкдад, слова дом, стол, воз, конь… неабходна абавязкова лічыць 

двухмарфемнымі: дом-Ø, стол-Ø, воз-Ø, конь-Ø, дзе Ø сімвалізуе сабой марфему 

“нуль”…» [1]. 

Да нулявых афіксальных марфем у сучаснай лінгвістычнай літаратуры 

часцей адносяць к а н ч а т к і ,  с у ф і к с ы  і  і н т э р ф і к с ы . 

У сучаснай беларускай мове н у л я в ы  к а н ч а т а к  парадыгматычна і 

сінтагматычна выдзяляецца ў складзе наступных словаформ: 

1) назоўнікаў мужчынскага роду другога скланення ў форме назоўнага і 

вінавальнага склону для неадушаўлёных назоўнікаў (дом-Ø, стол-Ø, аловак-Ø, 

вецер-Ø) і ў форме назоўнага склону для адушаўлёных назоўнікаў (герой-Ø, 

сын-Ø, брат-Ø, алень-Ø, заяц-Ø); 

2) назоўнікаў жаночага роду трэцяга скланення ў форме назоўнага і 

вінавальнага склону (мыш-Ø, печ-Ø, моль-Ø, любоў-Ø); 

3) назоўнікаў жаночага роду першага скланення з асновай на адзін зычны 

ці збег зычных, апошні з якіх –к, у форме роднага склону множнага ліку: галоў-

Ø, лоз-Ø, дарог-Ø, сесій-Ø; кніжак-Ø, лыжак-Ø, казак-Ø, суседак-Ø; 

4) якасных прыметнікаў ў кароткай форме адзіночнага ліку мужчынскага 

роду (ясен-Ø, міл-Ø, дораг-Ø); 

5) прыналежных прыметнікаў з суфіксамі -оў- (-аў-), -ін- (-ын-) у форме 

назоўнага і вінавальнага склону мужчынскага роду ў спалучэнні з 

неадушаўлёнымі назоўнікамі (Н., В. – бацькаў-Ø, бабулін-Ø (сад) і ў форме 

назоўнага склону ў спалучэнні з адушаўлёнымі назоўнікамі (Н.– бацькаў-Ø, 

бабулін-Ø (сын);  

6) колькаснага лічэбніка адзін у назоўным і вінавальным склоне 

мужчынскага роду ў спалучэнні з неадушаўлёнымі назоўнікамі: Н.,В. – адзін-Ø 

дом. Параўн.: Р. – адн-аго дома, Д.– адн-аму дому… . 

7) колькасных лічэбнікаў ад пяці да дваццаці, трыццаць, пяцьдзясят – 

восемдзесят, пяцьсот – дзевяцьсот у назоўным і вінавальным склоне ў 

спалучэнні як з адушаўлёнымі, так і з неадушаўлёнымі назоўнікамі: Н. В. – пяць-

Ø, пяцьдзясят-Ø, пяцьсот-Ø (метраў, чалавек); Р. – пяць-Ø, пяцьдзясят-Ø, 

пяцьсот-Ø (метраў, чалавек); 

8) прыналежных і некаторых указальных займеннікаў ў форме назоўнага 

і вінавальнага склону мужчынскага роду ў спалучэнні з неадушаўлёнымі 

назоўнікамі (наш-Ø, ваш-Ø, мой-Ø, твой-Ø, свой-Ø, той-Ø) (Н., В. – наш-Ø, ваш-

Ø, мой-Ø (клас, горад) і ў форме назоўнага склону ў спалучэнні з адушаўлёнымі 



6 

 

назоўнікамім (параўн.: (Н. – наш-Ø, ваш-Ø, мой-Ø (брат, сын); але В. – наш-ага, 

ваш-аша, май-го (брата, сына); 

9) азначальнага займенніка сам ў форме назоўнага склону мужчынскага 

роду са значэннем асобы: Н. – сам (брат, бацька), але Р. – самога (брата, 

бацькі); 

10) дзеясловаў абвеснага ладу прошлага часу мужчынскага роду і ўмоўнага 

ладу мужчынскага роду (параўн.: чыта-ў-Ø, чыта-л-а, чыта-л-і; чыта-ў-Ø бы, 

чыта-л-а б, чыта-л-і б); 

11) дзеясловаў 2-й асобы адзіночнага ліку загаднага ладу: піш-ы-Ø, няс-і-

Ø, вяз-і-Ø.  У словаформах тыпу чытай-Ø-Ø, мый-Ø-Ø, рэж-Ø-Ø, кінь-Ø-Ø 

вылучаюцца два нулявыя афіксы: суфікс і канчатак; 

12) дзеепрыметнікаў залежнага стану прошлага часу адзіночнага ліку; 

параўн.: прачытан-Ø, аздоблен-Ø, ахутан-Ø, пакрыт-Ø і прачытан-ы, аздоблен-

ы, ахутан-ы, пакрыт-ы. 

Акрамя нулявых канчаткаў, да нулявых афіксаў адносяцца і нулявыя 

формаўтваральныя і словаўтваральныя суфіксы, якія таксама выдзяляюцца 

шляхам супастаўлення з матэрыяльна выражанымі суфіксамі. 

Н у л я в ы я  ф о р м а ў т в а р а л ь н ы я  с у ф і к с ы  выдзяляюцца ў 

некаторых формах адзіночнага ліку мужчынскага роду прошлага часу 

дзеясловаў: вёз-Ø, трос-Ø, нёс-Ø (параўн.: вез-л-і, трэс-л-і, нес-л-і), а таксама ў 

некаторых формах 2-й асобы адзіночнага і множнага ліку загаднага ладу 

дзеясловаў: кінь-Ø – кінь-Ø-це, сядзь-Ø – сядзь-Ø-це (параўн.: няс-і – няс-і-це, 

гавар-ы – гавар-ы-це). 

У сучаснай беларускай мове адно словаўтваральнае значэнне ў адных 

словах перадаецца з дапамогай матэрыяльна выражанага суфікса, а ў другіх – 

нулявым. У такіх выпадках гавораць пра  н у л я в ы я  с л о в а ў т в а р а л ь н ы я  

с у ф і к с ы . Нулявыя словаўтваральныя суфіксы часцей ужываюцца пры 

ўтварэнні назоўнікаў са значэннем ‘адцягненага дзеяння або стану’, напрыклад: 

хадзі-ць → ход- Ø, абаграва-ць → абагрэў- Ø, бел-ы → бель Ø, сін-і → сінь-Ø, 

выходзіць → выхад-Ø (параўн.: хадзі-ць→ хадзь-б-а, абаграваць → абаграва-нн-

е).  

Пры ўтварэнні іншых часцін мовы нулявыя суфіксы выкарыстоўваюцца 

радзей: золата → залат-Ø-ы, воўк → воўч-Ø-ы, любіць → люб-Ø-ы, хварэць → 

хвор-Ø-ы, пяць →пят-Ø-ы, сем → сём-Ø-ы. 

Нулявая суфіксацыя можа спалучацца з іншымі словаўтваральнымі 

сродкамі: прэфіксацыяй (лік → безліч, слуха-ць → неслух, вух-а → бязвухі, верх 

→ уверх, восень → увосень, далёк-і → здалёк, крыж на крыж → крыж-накрыж), 

складаннем (бур-а і лама-ць → буралом-Ø, вад-а і мера-ць → вадамер-Ø, што 

(кожны) і  вечар → што-Ø вечар-Ø). 

Акрамя нулявых канчаткаў і суфіксаў (формаўтваральных і 

словаўтваральных), выдзяляюцца яшчэ і н у л я в ы я  с л о в а ў т в а р а л ь н ы я  

і н т э р ф і к с ы  (злучальныя галосныя ў складаных словах). Іх выдзяленне 

магчыма толькі ў сістэме мовы. Нулявыя інтэрфіксы лёгка выяўляюцца тады, 

калі адно і тое ж словаўтваральнае значэнне ў адных вытворных перадаецца 
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матэрыяльна выражаным інтэрфіксам, а ў другіх – нулявым. Параўн., напрыклад, 

лес і тундра → лес/а/тундра, мяса і камбінат → мяс/а/камбінат, торф і брыкет 

→ торф/а/брыкет, нов-ы і Полацк → Нав/а/полацк і вагон- Ø рэстаран, плашч-

/ Ø/палатка, Бел/ Ø/гарад. 

Тэорыя нулявой суфіксацыі да гэтага часу вырашаецца лінгвістамі 

неадназначна. Так, у мовазнаўстве няма адзінага пункту гледжання адносна 

пытання аб нулявых марфемах рознага тыпу. Доказам гэтаму з’яўляецца той 

факт , што ў школьнай практыцы паняцце нулявой марфемы звязваецца толькі з 

канчаткамі, аднак у акадэмічнай «Беларускай граматыцы» (Мн., 1985) 

сцвярджаецца: «Акрамя матэрыяльна (з дапамогай фанем) выражаных, ёсць і 

матэрыяльна не выражаныя (нулявыя) марфемы – флексіі, суфіксы, інтэрфіксы. 

Яны абазначаюцца знакам Ø і выяўляюцца пры параўнанні з матэрыяльна 

выражаныміт марфемамі (колас-Ø , колас-а, колас-у і г.д.), часам выступаюць як 

варыянтныя да матэрыяльна выражаных: 1) азёраў і азёр- Ø ; 2) бязлес-н-ы і 

бязлес-ы; 3) Валг-а-град і Ленін-град» [2]. 
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М.В. Бадзей,  
студэнтка 2 курса спецыяльнасці «Славянская (польская) філалогія» 

ЗЯЛЁНАЕ ВІНО Ў БЕЛАРУСКІХ НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ: СЕМАНТЫКА 

І ПРАГМАТЫКА 

У беларускіх каляндарных абрадавых песнях, перадусім у валачобных, а 

таксама ў купальскіх, калядных (запісаных этнографамі летам) і вясельных намі 

выяўлена частае ўжыванне выразу зялёнае віно і яго варыянтаў – зялёна віно, 

зеляно віно, віно зеляно, віно зялёнае, віно-зялёнае і інш., напрыклад: Да на першы 

дзень святых Вялікадней, / Да віно ж, віно зеляно! / Сабіраліся красны малойцы, 

/ Красны малойцы валачобнічкі [7]. 

Як засведчыла праведзенае намі даследаванне, устойлівы выраз у розных  

кантэкстах можа набываць розную семантыку і нават важнае сімвалічнае 

значэнне, а ўвага на аналізуемым спалучэнні акцэнтуецца праз выкарыстанне яго 

ў якасці рэфрэна: Добры вечар, пане гаспадару! / Ці спіш, ці ляжыш? / Ой, віно 

ж, віно зялёнае. / Ці не чуеш? / Калі чуеш, акажыся. / Ой, віно ж, віно 

зялёнае. / Ідзі ў поле жыта глядзеці, / Жыта глядзеці, чым Бог давядзеці, / Ой, 

віно ж, віно зялёнае! / Маё жыта абгледжана, / На коніку аб’езджана, / Ой, віно 

ж, віно зялёнае [5];  …Вы здабудзьце злоты персцень. / Ой, віно ж, віно зялёнае. 

/ Я вам буду ў вялікай адгодзе, / У агародзе, і ў прыплодзе. / Ой, віно ж, віно 

зялёнае [5] і інш.  

           Як адзначае даследчык А. С. Аксамітаў, “у старарускіх помніках, 

пачынаючы з Астрамірава Евангілія, вельмі распаўсюджаным было слова віно, 
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якое абазначала любы напітак, які змяшчае ў сабе спірт. І толькі ў больш позні 

час у беларускай мове паяўляецца слова гарэлка (хлебнае віно), якое ўтварылася 

ад слова гарэць. Назва віно засталося ў адносінах да ягадных, фруктовых і іншых 

напіткаў” [1, c. 29]. Таму, хутчэй за ўсё, слова “зялёны” ў выразе “зялёнае віно” 

выступае не ў значэнні колеру, а як ўтворанае ад кораня *zel-. Тут маецца на 

ўвазе напой, настоены на зёлках, віно з зёлак, прычым выраз ужываецца з 

“відавочна хмяльной  канатацыяй, якая праяўляецца ў кантэкстах” [15, с. 87]. 

Гэта ж адназначае рускі даследчык У. В. Пахлёбкін: “…«зелено» не значит 

зелёное, а зельено, то есть сдобренное зельем, травами, хмелем, зверобоем и т.д.” 

[17, c. 70]. 

Па звестках энцыклапедычнага слоўніка “Міфалогія беларусаў”, 

рытуальна-культавая роля віна ў індаеўрапейскай традыцыі ўзыходзіць да 

глыбокай старажытнасці. Пра гэта сведчыць структура абрадавых формул 

накшталт грэч. віно ўзліваю, віном пакрапляю [14, c. 82]. У старажытнагрэчаскім 

кульце Дыяніса – бога, які “памірае і ўваскрасае”, містэрыі ўвасаблялі 

штовосеньскае разрыванне гэтага боства расліннасці, вінаградарства і 

вінаробства на часткі, што таксама суадносіць кроў з віном.  Пасля гэтага Дыяніс 

вяртаўся ўвесну (віно як кроў; кроў як кампанент, неабходны для пачатку новага 

жыцця).  Віно ў міфалагічнай сістэме выступае ў якасці ўвасаблення ўрадлівасці, 

а таксама атаясамліваецца з кроўю чалавека, у Евангельскай традыцыі – з кроўю  

Ісуса Хрыста. Віно – сімвал святасці, сімвал шанавання і рэлігійнага пакланення: 

параўн. лац. venerari, тах. А win-as, тах. B win-ask маюць значэнне “шанаваць 

боства” [12, c. 90]. Пачатак новага жыцця сімвалізуе і  зялёны колер – галоўны  

тон вясны і лета, колер поўнай жыццёвых сіл расліннасці, прыроды ў яе 

зменлівасці, няспеласці, маладосці; гэты колер выяўляе актыўнасць, стварэнне, 

жыццястойкасць, сімвалічна звязваецца з пераходнасцю [14, с. 197].   

Улічваючы міфалагічную сімволіку зялёнага колеру, у некаторых аспектах 

вельмі блізкую да сімволікі віна, злучэнне паняццяў “зялёны” і “зеллевы” 

(“настоены на зёлках”) у аналізуемым выразе падаецца нам цалкам натуральным. 

Варта адзначыць таксама, што ў беларускім фальклоры існуе размежаванне 

паміж “зялёным вiном” і гарэлкай, у той  час як у тэкстах рускіх песень гэтыя 

выразы выступалі ў якасці сінонімаў [8, c. 3]. Гэта пацвярджае і змест тых  

валачобных песень, дзе ўзгадваюцца тры ці чатыры кубкі для гаспадара і яго 

сям’і, у першым з якіх зялёна віно, у другім – горка ці п’янка гарэлка, у трэцім ці 

чацвёртым – чорнае піва і / ці салодкі мядок, а таксама тэксты з матывам, дзе сам 

Бог мяды сыціць, Ілля піва варыць, а добры гаспадар прымае Бога зялёным віном, 

Святу Прачысту салодкай гарэлкаю. У такіх кантэкстах назіраецца 

проціпастаўленне гэтых паняццяў, з чаго і можна зрабіць выснову, што гэта два  

розныя напоі: Сам гаспадар за сталом сядзіць, / За сталом сядзіць, тры кубкі 

дзяржыць: / У адным кубку п’янка гарэлка, / У другім у кубку віно зялёна, / У 

трэцім кубку мядок салодак. / П’янка гарэлка для пана гаспадара, / Віно зялёна 

для яго жоны, / Мядок салодак для яго дзетак  [10, c. 3–4]. 

У беларускіх валачобных песнях у якасці рэфрэнаў сустракаюцца таксама 

такія выразы, як  вінны гарод; сад-вінаград; ой, зялён явар, вінаград!; ой, сад-
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вiнаград, зялёная вiшня; да віно ж, віно зеляно!; зялёны сад вішнёвы! і інш., 

напрыклад: Гаспадарочак, слічны паночак, / Зялёны сад вішнёвы. / Устань 

раненька, умыйся беленька, / Зялёны сад вішнёвы [6, с. 89]; Добры вечар, 

паненачка! / Зялён явар, зялёны. / Проша адамкнуць нам акеначка. / Зялён явар, 

зялёны [6, c. 104]; Малада Манечка скуты бяліла, / Зялёна елка, сасонка. / Скуты 

бяліла, ключы згубіла. / Зялёна елка, сасонка [6, c. 107]. 

Семантыка дадзеных выразаў звязана з “абуджэннем”, актыўнасцю 

прыроды. Яны сігналізуюць пра наступленне вясны, пачатак новага года, новага 

жыцця.  Варта адзначыць, што песні з рэфрэнам зялёнае віно спяваліся і на 

вяселлях, побач з пажаданнямі маладым дабрабыту і радасці ў новым жыцці. 

Акрамя таго, у песнях з такім рэфрэнам валачобнікі жадалі маладой дзяўчыне 

добра выйсці замуж: Млоду Аленку да звялічым, / Да віно ж, віно зеляно! / Што 

Аленка слаўная была, / Да віно ж, віно зеляно! / Харашэнька заплаціла. / Да віно 

ж, віно зеляно!  Далей прымаўляюць: Каб на правадной нядзелі, / За сталом 

госцікі сядзелі, / Мёд і віно папівалі, / Млоду Аленку замуж аддавалі. / З добрым  

бытам, / З буйным жытам! / З млодым жаўнерам, / З найлепшым кавалерам! [6, 

c. 109]. 

Збіральнікамі фальклору быў заўважаны такі цікавы факт, што падчас 

этнаграфічных экспедыцый, якія праходзяць у ліпені – жніўні, інфарманты часта 

адмаўляюцца спяваць прыпеў Хрыстос васкрос, сын Божы ў Велікодных 

песнях. Замест яго спяваецца Зялёнае віно, зеляно; Вясна-красна, дзень цёплы; 

Зялёны явар, кудравы, бо “не сезон”. Падобную з’яву, дарэчы, у сваім 

этнаграфічным нарысе “Пережитки древняго міросозерцанія у бѣлоруссовъ” 

адзначаў яшчэ Адам Багдановіч: “Подойдя подъ окно со всею громадой, 

починальникъ поетъ, сопровождаемый скрипачемъ, волочебную пѣсню, а 

подхватники послѣ каждого стиха выкрикиваютъ хоромъ припѣв: Христосъ 

воскросъ Сынъ Божій или: Зеленый сад вишневый и др.” [2, c. 106]. 

Гэта, на нашу думку, сведчыць найперш пра вельмі асцярожнае стаўленне 

ў народзе да слова, але  і  пра важны акцэнт, скіраваны на дадзены выраз. Можна 

зрабіць выснову, што ў народнай свядомасці гэтыя моўныя формы з’яўляюцца (у 

пэўнай, канечне ж, ступені) тоеснымі і ўзаемазамяняльнымі.  Такім чынам, як і 

выраз “Хрыстос васкрос, сын Божы”, выраз “зялёнае віно” выступае тут як 

сімвал уваскрашэння, услаўляе перамогу жыцця над смерцю і мае такім чынам 

радасны, аптымістычны пасыл. Радасць гэта выкліканая абуджэннем усяго 

жывога, пачаткам новага прыроднага цыкла, надыходам Вялікадня і вясны. 

Вялікдзень у старажытнай дахрысціянскай традыцыі з’яўляецца святам у гонар 

сонца, абуджэння прыроды і надыходу земляробчага сезона [14, c. 100] ; вясна ж 

у калектыўнай свядомасці таксама атаясамліваецца з прыродным 

“уваскрашэннем”, стварэннем, жыццястойкасцю і пачаткам новага жыцця. 

Паводле “Слоўніка сімвалаў” В. Капаліньскага, віно – гэта збавенне, элексір 

вечнага жыцця, дар божы, сімвалізуе блаславенне, радасць, скарб і ўваскрашэнне 

[18, c. 465–467], што збліжае асэнасаванне вобразу віна з сімволікай Вялікадня.  

Такім чынам, з аднаго боку, выраз “зялёнае віно” ў тэкстах народных 

песень з’яўляецца тэрміналагічным спалучэннем для наймення аднаго з 



10 

 

хмельных напояў, гіпатэтычна, настоенага на зёлках. З іншага ж боку, рэфрэн  

“зялёнае віно” ў валачобных, калядных і вясельных песнях (якраз тых, якія 

ўслаўляюць пачатак новага жыцця) з’яўляецца вартым увагі шматзначным 

сімвалам і нясе пазітыўна скіраваны пасыл. 
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http://budzma.by/budzma/valachobnyya-lyudzi-dobryya.html
http://nashkraj.info/content/view/664/1/
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І.Л. Бурак,  
дацэнт кафедры беларускага і рускага мовазнаўства  

факультэта пачатковай адукацыі БДПУ імя М. Танка 

АДРОЗНЕННЕ ПРЫСЛОЎЯЎ І ЗАЙМЕННІКАЎ АД АМАНІМІЧНЫХ ІМ 

СЛУЖБОВЫХ ЧАСЦІН МОВЫ 

З’ява аманіміі ўласціва ўсім узроўням мовы. Пашырана яна і ў марфалогіі. 

Адны і тыя ж словы ў залежнасці ад значэння ў розных кантэкстах могуць 

выступаць або як самастойныя, або як службовыя часціны мовы. У прыватнасці, 

словы як, калі могуць быць або прыслоўямі, або падпарадкавальнымі злучнікамі. 

Слова як з’яўляецца злучнікам, калі афармляе параўнальныя адносіны, 

звязваючы параўнальны зварот з астатняй часткай сказа або даданую 

параўнальную частку складаназалежнага сказа з галоўнай часткай: Расой, як 

жэмчугам, акроплены мурог (П. Панчанка); Неба мела густыя, як над Палессем, 

колеры (К. Чорны); Рухалася пяро па паперы, як цяжкі воз па старой грэблі 

(Я. Колас); Патанулі птушкі ў дрэвах, як тонуць рыбы ў водах (П. Панчанка). 

Акрамя таго, злучнік як у складаназалежных сказах ужываецца для сувязі 

з галоўнай часткай даданых выказнікавай, азначальнай, часу, прычыны, умовы і 

афармляе адпаведна працэсуальныя, атрыбутыўныя, часавыя, прычынныя 

адносіны або адносіны ўмовы з дадатковым адценнем параўнання:  Словы такія, 

як некалі маці мне гаварыла (М. Чарот); Нам ужо невядомы тыя дні, як елі хлеб 

з мякінай (П. Галавач); Васільковымі ўзорамі вышыла маці рубашку, як быў я 

юнаком (А. Бялевіч); Стала крыху страшнавата, як раптам у пушчы сонца 

зайшло (М. Машара); Для агню тут корм багаты, як укінецца пажар (Я. Колас). 

Слова як уваходзіць у склад спалучальнага расчлянёнага злучніка як – так 

і [1], з дапамогай якога выражаюцца параўнальна-супастаўляльныя адносіны: Як 

цяжка там было нам плакаць, так лёгка зараз тут смяяцца (У. Хадыка). 

Слова як з’яўляецца прыслоўем, калі мае значэнне спосабу дзеяння і 

афармляе пытанне ў простым сказе або аб’ядноўвае даданую дапаўняльную 

частку ці даданую частку спосабу дзеяння з галоўнай у складаназалежным сказе: 

Як жа па расе халоднай босы пабяжыш?.. (В. Таўлай); Як пазбавіцца 

няшчасцяў? (Я. Купала); Стаю і слухаю, як у цішы зрываецца з галінкі спелы 

яблык (Н. Гілевіч); Хлопчык ведаў, як трэба рашыць задачу (Я. Маўр); 

Працаваць трэба так, як патрабуе ад нас Радзіма (І. Гурскі); Дзень прайшоў не 

так, як ёй хацелася (П. Кавалёў). 

Акрамя таго, слова як можа выконваць ролю ўзмацняльнай часціцы ў 

клічных сказах: Як прыемна пахне збожжа! (Я. Колас); Між дзяцей дачку са 

школы як прыемна сустракаць! (П. Броўка). 

Слова калі з’яўляецца прыслоўем, калі выражае часавае значэнне і 

афармляе пытанне ў простым сказе або звязвае даданую частку часу з галоўнай 

у складаназалежным сказе. У галоўнай частцы пры гэтым нярэдка ўжываецца 

суадноснае прыслоўе тады: Калі настане слаўная пара? (М. Чарот); Калі вы 

пойдзеце ў грыбы? (Я. Колас); Брусніцы тады смачныя, калі іх марозік кране 

(А. Чарнышэвіч); Калі ўзыходзіць сонца, тады пяе ўсход (А. Александровіч); 
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Прыйшоў у наша ён сяло, калі павечарэла (А. Бялевіч); Праводзіла ты ў шлях 

далёкі сына, калі цвілі на ўзмежках верасы (М. Машара). 

З такім жа значэннем прыслоўе калі аб’ядноўвае даданыя дапаўняльную, 

азначальную і дзейнікавую часткі з галоўнай часткай складаназалежнага сказа: 

Я не заўважыў, калі мая сталасць настала (А. Куляшоў); Люблю, калі жыта ў 

палях скалыхнецца і клоніць калоссе на сцежкі мае (А. Русак); Я любіў такі час, 

калі блізіцца зіма (К. Чорны); Добра, калі ў хаце чысціня і парадак 

(С. Баранавых). У такім выпадку аб’ектныя, атрыбутыўныя і суб’ектныя 

адносіны ўскладняюцца дадатковым часавым адценнем. 

У ролі злучніка слова калі афармляе адносіны ўмовы з часавым адценнем і 

ўжываецца ў якасці сродку сувязі даданай умоўнай часткі з галоўнай часткай 

складаназалежнага сказа: Ты не шкадуй нічога людзям, калі што людзям на 

карысць (П. Броўка); Ураджайным будзе лета, калі снег аж да акон (А. Бялевіч). 

Умоўныя адносіны з выніковым адценнем выражаюцца з дапамогай парных 

расчлянёных злучнікаў калі – то, калі – дык: Калі па лесе праходзілі лагодныя 

павевы ветру, то галінкі і лісце на дрэвах лёгенька пакалыхваліся (Я. Колас); Калі 

мы вывернем скібу ў разлогах, дык азарыцца для ўсіх нас дарога (М. Лужанін). 

Слова дзе, як правіла, з’яўляецца займеннікавым прыслоўем з часавым 

значэннем і афармляе пытанне ў простым сказе або аб’ядноўвае даданую частку 

месца з галоўнай часткай складаназалежнага сказа: Дзе мы сустрэнемся? 

(М. Лынькоў); Неба яшчэ чырванела там, дзе зайшло сонца (З. Бядуля); Там, дзе 

еднасці і згоды няма ў людзей, праца іхняя заўсёды марна прападзе (Я. Купала). 

Акрамя таго, прыслоўе дзе служыць сродкам сувязі даданых азначальнай і 

дапаўняльнай частак з галоўнай часткай складаназалежнага сказа, ускладняючы 

атрыбутыўныя і аб’ектныя адносіны дадатковым прасторавым адценнем: Яны 

ішлі па дарожцы ў той бок, дзе за дрэвамі чуліся людская гамонка і галасы 

жывёлы (Я. Брыль); Я шукаў, дзе б спыніцца на начлег (М. Гарэцкі). 

Зрэдку слова дзе можа выконваць ролю пералічальна-размеркавальнага 

злучніка, калі яно ўжываецца для аб’яднання аднародных членаў сказа: Усюды 

чуецца жыццё, яго прасцяг шырокі: дзе луг, дзе гай, дзе азярцо – усё лагодзіць 

вока (Я. Колас). Пры гэтым пералічэнне аднолькава магчымых з’яў 

ускладняецца дадатковым адценнем месца. 

Словы што і чым могуць быць і займеннікамі, і злучнікамі. Займеннік што 

ўказвае на прадмет і выражае пытанне ў простым сказе або звязвае даданую 

далучальную частку з галоўнай часткай у складаназалежным сказе, афармляючы 

адпаведна атрыбутыўныя ці далучальныя адносіны з дадатковым аб’ектным 

адценнем: Што нясе нам вясна маладая? (Я. Колас); Што ты цяпер будзеш 

рабіць? (Я. Брыль); Спявала дзяўчына з праўдзівым пачуццём, што рабіла вельмі 

добрае і прыемнае ўражанне (Я. Колас); У тоне Сцёпкавага адказу была 

мяккасць і пашана да стрэлачніка, што таму вельмі спадабалася (Я. Колас). 

Злучнік што звязвае даданыя выказнікавую, прычыны, меры і ступені, 

спосабу дзеяння з галоўнай часткай складаназалежнага сказа і ўскладняе 

адносіны працэсуальныя, прычыны, меры і ступені, спосабу дзеяння дадатковым 

аб’ектным адценнем: Лес быў такі, што і канца не відаць (Я. Колас); Я, 
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безумоўна, шчаслівы і рад, што добра зародзіць густая пшаніца (П. Глебка); 

Яны былі такія змораныя, што ледзь трымаліся на нагах (І. Шамякін); Справа 

павярнулася гэтак, што трэба было ісці наадкрытую (К. Чорны). 

Пры аб’яднанні даданых дзейнікавай, азначальнай і дапаўняльнай частак з 

галоўнай часткай складаназалежнага сказа слова што можа быць і займеннікам, 

і злучнікам. І займеннік, і злучнік афармляюць адпаведна суб’ектныя ці 

атрыбутыўныя адносіны з дадатковым аб’ектным адценнем або аб’ектныя 

адносіны паміж галоўнай і даданай часткамі. Аднак займеннік што ўказвае на 

суб’ект ці аб’ект дзеяння і выконвае сінтаксічную функцыю дзейніка або 

дапаўнення ў даданай частцы: Тое, што пад нагамі валяецца, парадак таксама 

любіць (В. Каваль); Гучаць усюды гімны, што славяць новы дзень 

(М. Хведаровіч); Дзядзька Раман чакаў, што скажа настаўнік (Я. Колас). 

Злучнік што функцыі ўказання на суб’ект ці аб’ект дзеяння не мае і членам сказа 

не з’яўляецца: Добра, што мы неразлучныя сябры (Я. Маўр); У лесе такая 

цішыня, што трэск сухой галінкі чуцен ясна і звонка (П. Пестрак); Што ноч 

прайшла – мы не заўважылі таго (М. Клімковіч). 

Слова што можа выконваць ролю ўзмацняльнай часціцы ў спалучэнні з 

іншымі словамі: Што за чалавек! Што за характар! (К. Крапіва). Сказы з 

часціцай што за маюць эмацыянальна-экспрэсіўную афарбоўку і ўжываюцца ў 

гутарковым, публіцыстычным стылях і ў стылі мастацкай літаратуры. 

Слова чым можа быць займеннікам і злучнікам. Займеннік чым (форма 

творнага склону займенніка што) ужываецца для выражэння пытання ў простым 

сказе, а таксама для аб’яднання даданай дапаўняльнай і даданай далучальнай з 

галоўнай часткай у складаназалежным сказе: Чым будзеце займацца? (Я. Брыль); 

Чым можна зацікавіць людзей? (У. Краўчанка); Хлопчык не ведаў, чым суцешыць 

сястрычку (В. Вітка); Дзяўчына прыехала на адпачынак у вёску, чым вельмі 

абрадаавла бацькоў (У. Шыцік). Займеннік чым указвае на аб’ект і мае 

абагульнена-прадметнае значэнне. 

Злучнік чым звязвае параўнальны зварот з астатняй часткай сказа, а 

таксама даданую параўнальную частку з галоўнай у складаназалежным сказе: 

Дачка заўсёды бліжэй да матчынага сэрца, чым сын (А. Чарнышэвіч); Настрой 

у хаце іншы, чым на дварэ (Б. Мікуліч); Хутчэй перасохнуць крыніцы і рэкі, чым 

клятву парушу сваю (А. Бялевіч); Лепш загінуць са славай адважна ў баю, чым 

у рабстве пакінуць краіну сваю (П. Панчанка). Злучнік чым афармляе 

параўнальныя адносіны. 

Слова які (якая, якое, якія) можа быць займеннікам або ўзмацняльнай 

часціцай. Пытальны займеннік які афармляе пытанне пра якасць ці ўласцівасць 

прадмета: Які сёння дзень? (У. Шыцік); Якая адлегласць паміж вёскай і 

райцэнтрам? (А. Федарэнка). 

Адносны займеннік які звязвае даданыя азначальную, выказнікавую і 

дапаўняльную часткі з галоўнай часткай у складаназалежным сказе: Які госць, 

такое і частаванне (Прыказка); Спраў такіх раней зямля не чула, якія нас пад 

сонца ўзнялі (К. Кірэенка); Толькі на далёкай адлегласці можна адчуць, якая 

вялікая любоў да родных мясцін жыве ў чалавечым сэрцы (А. Пальчэўскі). Гэты 



14 

 

займеннік афармляе адпаведна атрыбутыўныя адносіны або працэсуальныя ці 

аб’ектныя адносіны з атрыбутыўным адценнем. 

Узмацняльная часціца які (якая, якое, якія) ужываецца ў клічных сказах для 

вылучэння сэнсу выказвання: Якая раніца! Якая прыгажосць! (У. Караткевіч); 

Які харошы, шырокі, прывабны і поўны хвалявання быў свет ад тых кніжак – 

простых, напісаных моваю, самаю блізкаю сэрцу! (Я. Скрыган). 

Слова колькі можа ўжывацца ў якасці займенніка або ўзмацняльнай 

часціцы. Займеннік колькі афармляе пытанне адносна колькасці прадметаў або 

служыць для сувязі даданай часткі меры і ступені ці даданай дапаўняльнай часткі 

з галоўнай часткай складаназалежнага сказа, афармляючы пры гэтым адпаведна 

адносіны меры і ступені або аб’ектныя адносіны з дадатковым адценнем меры і 

ступені: Колькі мы снапоў паназнасілі?.. (П. Броўка); Тут было столькі 

прастору, колькі жадала душа (Т. Хадкевіч); Ён не ведаў, колькі прайшло часу... 

(В. Быкаў). 

Узмацняльная часціца колькі ўжываецца ў клічных сказах з мэтай 

актуалізацыі выказвання: Колькі наперадзе спраў маладым! (А. Астрэйка); 

Колькі летніх вечароў памяць мая захавала! (М. Танк). 

Такім чынам, прыналежнасць таго ці іншага слова да пэўнай часціны мовы 

выяўляецца толькі ў кантэксце, дзе максімальна выразна вызначаецца лексічная 

напоўненасць гэтага слова, яго сінтаксічная функцыя і роля ў сказе. 

Размежаванне амонімаў – слоў самастойных і службовых часцін мовы дазволіць 

дакладна кваліфікаваць іх граматычную прыроду, што будзе садзейнічаць 

правільнаму іх ужыванню, а ў выніку павышэнню культуры маўлення і 

камунікатыўнай дзейcнасці паведамлення. 
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НАЗВЫ СТАНЦЫЙ МІНСКАГА МЕТРАПАЛІТЭНА: 

ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫ І КРАЯЗНАЎЧЫ АСПЕКТЫ 

Тапаніміка – навуковая дысцыпліна, якая ўжо доўгі час прыцягвае ўвагу 

даследчыкаў, бо  менавіта ўласныя геаграфічныя назвы падвержаны знешнім, 

пазамоўным уплывам, у выніку чаго з’яўляюцца найбольш зменнай адзінкай 

мовы. Да таго ж, беларуская тапаніміка – гэта летапіс мовы, у якім адлюстраваны 

традыцыі, побыт беларусаў і іншых народаў, што пражывалі на нашай тэрыторыі 

ў мінулым. У апошні час найбольшую цікавасць выклікае вывучэнне 

мікратапаніміі, у рэчышчы якой разглядаюцца словы-ўрбанонімы, да якіх 

належаць і назвы прыпынкаў грамадскага транспарту.  

Як вядома, адным з найбольш распаўсюджаных відаў грамадскага 

транспарту з’яўляецца метро. Гэта выклікана хуткасцю перавозак, зручнасцю і 

адноснай даступнасцю. Адкрыццё мінскага метрапалітэна адбылося 29 чэрвеня 
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1984 года. У гэты дзень запрацавала 8 новых станцый першай лініі. На сённяшні 

дзень сталічная падземка ўключае 2 лініі: першая, або “Маскоўская”, і другая, 

або “Аўтазаводская”. Аднак у бліжэйшай будучыні запланавана і вядзецца 

будаўніцтва трэцяй лініі, або “Зялёны луг”, і чацвёртай, кальцавой, лініі. Пры 

гэтым заўжды падчас будаўніцтва новых станцый метро ўзнікаюць грамадскія 

дыскусіі адносна іх намінацыі. Таму ў сваім даследаванні мы паспрабавалі 

разгледзець асноўныя крытэрыі для адбору назваў станцый метрапалітэна, а 

таксама, па магчымасці, прапанаваць уласныя найменні. 

Усе ўрбанонімы падзяляюцца на некалькі падвідаў: агаронімы (назвы 

базараў), гадонімы (назвы вуліц, праспектаў, завулкаў і да т. п.), некронімы 

(назвы могілак), харонімы (назвы раёнаў) і інш. Дадзеная класіфікацыя пакідае 

па-за ўвагай менавіта назвы станцый як аб’ектаў гарадской прасторы. Можна 

заўважыць, што ўсе прыведзеныя тэрміны з класіфікацыі ўтвораны шляхам 

складання старажытнагрэчаскіх асноў, другая з якіх паходзіць ад лексемы ónyma, 

што перакладаецца як “імя, назва”. Для ўтварэння тэрміналагічнай адзінкі для 

абазначэння назваў станцый ментрапалітэна магчыма было б выкарыстаць 

аснову грэчаскага слова engaios 3, што перакладаецца як “падземны”. Аднак 

агульнавядома, што метро працуе не толькі пад зямлёй, але ў многіх гарадах 

існуе і наземнае метро, таму дадзеная старажытнагрэчаская лексема не ўлічвае 

ўсіх аспектаў з’явы. Паколькі інтэрнацыяналізм “метро” ўтвораны ад 

французскага слова métro, то лічым неабходным, дадаўшы грэчаскую аснову   

ónym-,  утварыць новы тэрмін метронім, які абазначае ўласную назву станцыі 

метрапалітэна і, па нашым меркаванні, аб’ектыўна перадае сутнасць паняцця.  

Варта таксама адзначыць, што метронімы свядома ствараюцца чалавекам 

з мэтай выканання пэўных функцый, якія прадстаўлены ў табліцы 1.  

Табліца 1. “Функцыі метронімаў мінскага метрапалітэна” 

Функцыя Сутнасць 

Намінатыўная Называнне аб’екта для вылучэння з шэрагу аднародных. 

Інфарматыўная Захаванне пэўнай інфармацыі. 

Рэгулятыўная Указанне на адпаведныя наземныя аб’екты. 

Культурная 
Адлюстраванне культурных дасягненняў народа, захаванне 

гістарычнай памяці. 

Ідэалагічная Замацаванне пэўных ідэалагічных палажэнняў. 

Так, на аснове ідэалагічнай функцыі ў савецкі час у Мінску з’явіліся 

станцыі метро “Першамайская”, “Пралетарская”, “Плошча Леніна” і іншыя. У 

постсавецкі час у ідэалогіі ўжо незалежных дзяржаў адбыліся змены, у выніку 

чаго пачаліся масавыя перайменаванні тапанімічных аб’ектаў. Пануючай 

тэндэнцыяй стала выкарыстанне назваў гістарычных або такіх, якія 

адлюстроўваюць культурныя дасягненні народа. 

На сённяшні дзень у мінскім метрапалітэне дзейнічае 29 станцый, якія 

размеркаваны ўздоўж дзвюх ліній – “Маскоўскай” і “Аўтазаводскай”. Зразумела, 

што намінатыўная і інфарматыўная функцыі ўласцівы ўсім мінскім метронімам. 
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Іншая сітуацыя назіраецца ў выпадку з вызначэннем астатніх функцый.  Для 

большай нагляднасці і зручнасці аналізу ўсе назвы існуючых станцый мінскага 

метрапалітэна можна прадставіць у выглядзе табліцы 2. 

Табліца 2. “Функцыі метронімаў мінскага метрапалітэна” 

Маскоўская лінія Функцыі Аўтазаводская 

лінія 

Функцыі 

“Уручча” 
рэгулятыўная, 

культурная 

“Каменная 

горка” 

рэгулятыўная, 

культурная 

“Барысаўскі 

тракт” 

рэгулятыўная, 

культурная 
“Кунцаўшчына” 

рэгулятыўная, 

культурная. 

“Усход” рэгулятыўная “Спартыўная” ? 

“Маскоўская” ? “Пушкінская” рэгулятыўная 

“Парк 

Чалюскінцаў” 

рэгулятыўная, 

ідэалагічная 
“Маладзёжная” ? 

“Акадэмія навук” рэгулятыўная “Фрунзенская” ідэалагічная 

“Плошча Якуба 

Коласа” 

рэгулятыўная, 

культурная 
“Няміга” 

рэгулятыўная, 

культурная 

“Плошча 

Перамогі” 

рэгулятыўная,  

культурная 
“Купалаўская” 

рэгулятыўная, 

культурная 

“Кастрычніцкая” 
рэгулятыўная, 

ідэалагічная 
“Першамайская” 

рэгулятыўная, 

ідэалагічная 

“Плошча Леніна” ідэалагічная “Пралетарская” ідэалагічная 

“Інстытут 

культуры” 

рэгулятыўная “Трактарны 

завод” 

рэгулятыўная 

“Грушаўка” 
рэгулятыўная, 

культурная 
“Партызанская” 

рэгулятыўная, 

культурная 

“Міхалова” 
рэгулятыўная, 

культурная 
“Аўтазаводская” рэгулятыўная 

“Пятроўшчына” 
рэгулятыўная, 

культурная 
“Магілёўская” рэгулятыўная 

“Малінаўка” 
рэгулятыўная, 

культурная 

  

Відавочна, што пераважная большасць метронімаў выконвае дваістую 

функцыю. У асноўным назіраецца працэс зліцця рэгулятыўнай і культурнай 

функцый, радзей сустракаецца камбінацыя з удзелам функцый рэгулятыўнай і 

ідэалагічнай. Гэта дае падставы казаць пра функцыянальны сінкрэтызм, уласцівы 

назвам станцый мінскага метрапалітэна.  

Асобна можна вылучыць метронімы з ідэалагічным адценнем значэння. 

Адны з іх (“Парк Чалюскінцаў”, “Кастрычніцкая”, “Першамайская”) 

выконваюць сінкрэтычную функцыю, бо ў тым ліку адсылаюць да аднайменных 

аб’ектаў на паверхні. Онім “Плошча Леніна” да нядаўняга часу таксама 

выконваў і рэгулятыўную функцыю, аднак у 1991 годзе адбылося 
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перайменаванне плошчы Леніна ў плошчу Незалежнасці, у выніку чаго дадзеная 

функцыянальная характарыстыка страцілася. Відавочны ідэалагічны ўплыў 

адчуваецца і ў выпадку з метронімамі “Фрунзенская” і “Пралетарская”. Побач 

з імі няма ніводнага топааб’екта, з якім можна было б звязаць дадзеныя назвы. 

Дзеля пацверджання недакладнасці выкарыстання дадзеных найменняў было 

праведзена апытанне сярод студэнтаў 2-га курса філалагічнага факультэта БДУ, 

вучняў 9–11 класаў сярэдняй школы №135 г. Мінска, а таксама сярод іх бацькоў 

(дыяграма 1).  

Прааналізаваўшы прыведзеныя колькасныя даныя, можна сцвярджаць, 

што прадстаўнікі новага пакалення, у адрозненне ад папярэднікаў, зусім не 

суадносяць метронім “Фрунзенская” з асобай М. Фрунзэ, які кіраваў мінскай 

міліцыяй у сакавіку – верасні 1917 года. На падставе гэтага адзначым, што 

метронімы, утвораныя ў выніку працы ідэалагічнага апарату, не заўсёды 

адлюстроўваюць стан гістарычнай памяці народа, таму, відавочна, у будучыні 

непазбежным падаецца іх перайменаванне або трансфармацыя. 

У прыведзенай вышэй табліцы 2 трапляе пад увагу і тое, што ў выпадку з 

трыма метронімамі – “Маскоўская”, “Маладзёжная”, “Спартыўная” – 

складанасць выклікае вызначэнне функцый, якія яны выконваюць. Фарміраванне 

гэтых назваў таксама падаецца нам некарэктным, што, верагодна, можна 

патлумачыць няведаннем праекціроўшчыкамі функцыянальнага прызначэння 

тапанімічных назваў. Метронім “Маскоўская” планавалася суаднесці з часткай 

сённяшняга праспекта Незалежнасці, якая павінна была атрымаць назву 

Маскоўскага праспекта, аднак дадзенае перайменаванне не адбылося. Прычым 

яшчэ некалькі год таму назад можна было гаварыць пра ўказанне дадзенага 

метроніма на аўтавакзал “Маскоўскі”, аднак сёння вакзала ўжо не існуе, таму 

назва станцыі метро страціла рэгулятыўнасць. Падобная некарэктнасць у выбары 

назвы назіраецца і ў існаванні метроніма “Спартыўная”. Падчас будаўніцтва 

станцыі вяліся грамадскія слуханні: частка ўдзельнікаў прапанавала назву 

“Ракаўская”, іншыя выступалі за існуючае найменне. Гарадскія ўлады прынялі 
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Дыяграма 1. Апытанне: "Ці ведаеце Вы, у гонар каго або чаго названа 

станцыя метро "Фрунзенская"?"

Іншага горада Беларускага пісьменніка Кіраўніка мінскай міліцыі Народнага артыста БССР
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рашэнне на карысць апошніх, матываваўшы яго тым, што каля станцыі 

“Спартыўная” размешчаны Лядовы палац. Аднак відавочна, што ў оніме 

ўказанне на дадзены топааб’ект спартыўнай інфраструктуры горада толькі 

ўскоснае, таму і нельга казаць пра рэгулятыўнасць дадзенага метроніма. Што 

тычыцца назвы “Маладзёжная”, то працэс яе з’яўлення – папросту прадукт 

фантазіі праекціроўшчыкаў.  

Аднак нельга казаць пра існаванне адмоўнай тэндэнцыі ў дадзеным 

пытанні. Агляд найменняў станцый, пабудаваных у постсавецкі перыяд, 

паказвае, што пераважная большасць метронімаў Мінска ўтворана з захаваннем 

сінкрэтызму першых чатырох функцый. Пад дадзеную характарыстыку не 

трапляюць толькі два метронімы – “Маладзёжная” і “Спартыўная”. Таксама 

ўскосна не трапляе і назва “Пушкінская”, якая адлюстроўвае культурныя 

набыткі краіны-суседкі – Расіі. Усе астатнія найменні ўзніклі ў выніку пераносу 

назвы сучаснага мікрараёна, гістарычнага раёна Мінска або вёскі ці прадмесця, 

якія знаходзіліся ў непасрэднай блізкасці да станцыі метро. Зыходзячы з гэтага, 

мы палічылі неабходным прапанаваць уласныя назвы станцый мінскага 

метрапалітэна на аснове культурна-гістарычнага і краязнаўчага падыходаў. 

Табліца 3. “Назвы станцый трэцяй лініі мінскага метрапалітэна”  

Праектная назва Прапанаваная назва 

“Слуцкі гасцінец” “Слуцкі гасцінец” 

“Немаршанскі сад” “Немаршанскі сад” 

“Аэрадромная” “Сенажаны” 

“Кавальская слабада” “Кавальская слабада” 

“Вакзальная” “Вакзальная” 

“Плошча Францішка Багушэвіча” “Плошча Францішка Багушэвіча” 

“Плошча Юбілейная” “Кальварыйская” 

“Праспект Пераможцаў” “Татарская слабада” 

“Праспект Машэрава” “Старажоўская” 

“Веры Харужай” “Камароўка” 

“Плошча Бангалор” “Пярэспа” 

“Вуліца Мележа” “Цнянка” 

“Кальцова” “Зялёны луг” 

“Зялёны луг” “Лагойскі тракт” 

З табліцы 3 відаць, што толькі пяць прапанаваных намі метронімаў супалі 

з меркаваннем праекціроўшчыкаў. Гэта станцыі “Слуцкі гасцінец” (ад назвы 

старажытнага шляху з Мінска ў Слуцк, які меў важнае транспартнае значэнне 

для сувязі сённяшняй сталіцы краіны з беларускім Панямоннем); “Немаршанскі 

сад” (ад аднайменнага парку, што месціцца ў раёне будаўніцтва станцыі і існуе 

з ХІХ стагоддзя); “Кавальская слабада” (ад назвы прадмесця,  дзе раней 

пражывалі кавальскія сем’і і прадстаўнікі іншых рамёстваў). Што тычыцца 

назваў “Вакзальная” і “Плошча Францішка Багушэвіча”, то гэтыя онімы 

“прывязаны” да канкрэтных аб’ектаў на тэрыторыі Мінска – чыгуначнага 
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вакзала, пабудаванага ў 1872 годзе, і аднайменнай плошчы, якая атрымала назву 

ў гонар класіка і аднаго з пачынальнікаў беларускай літаратуры Францішка 

Багушэвіча. Відавочна, што дадзеныя метронімы зноў-такі спалучаюць у сабе ўсе 

вызначаныя намі функцыі і маюць гістарычнае або культурнае паходжанне. 

Іншая сітуацыя назіраецца ў выпадку са станцыямі “Аэрадромная”, 

“Плошча Юбілейная”, “Праспект Пераможцаў”, “Праспект Машэрава” 

“Веры Харужай”, “Плошча Бангалор”, “Кальцова”. Справа ў тым, што тут 

яскрава прасочваецца тэндэнцыя намінацыі паводле назваў вуліц, уздоўж якіх 

будзе праходзіць трэцяя лінія падземкі. Аднак бясспрэчна, што негістарычныя 

назвы вуліц, праспектаў і плошчаў не заўжды прыжываюцца, а таму з дастаткова 

вялікай доляй верагоднасці можна казаць пра іх трансфармацыю або знікненне ў 

будучыні (у якасці прыкладу можна прывесці перайменаванне праспекта 

Машэрава ў праспект Пераможцаў у 2005 годзе). Таму мы прапануем надаць 

дадзеным станцыям назвы, якія існуюць для абазначэння раёнаў будаўніцтва ўжо 

не адно стагоддзе. У сувязі з гэтым лічым мэтазгодным: 

1. Метронім “Аэрадромная” замяніць на метронім “Сенажаны”, які 

суадносіцца з адпаведным гістарычным прадмесцем Мінска, што пацвярджаецца 

існаваннем сёння ў горадзе Сенажанскага сквера, размешчанага непадалёк ад 

будучай станцыі; 

2. Метронім “Плошча Юбілейная”, з прычыны яго шматзначнасці і 

штучнасці, замяніць назвай “Кальварыйская”, якая ўказвае на вядомае з 

ХVІІІ стагоддзя прадмесце і ўрочышча, дзе пражывала гарадская бедната (побач 

знаходзіцца вуліца Кальварыйская і найстарэйшыя ў сталіцы Кальварыйскія 

могілкі); 

3. Замест метроніма “Праспект Пераможцаў” выкарыстаць онім 

“Татарская слабада”, што адпавядае назве сталічнага пасялення крымскіх 

татараў, звесткі пра якіх адносяцца да ХVІ стагоддзя. У розныя часы дадзены 

квартал называўся Татарскім канцом, Татарскімі агародамі, прадукцыя з якіх 

паступала на гарадскія рынкі. Да таго ж, у 1901 годзе татарамі была ўзведзена 

каменная мячэць, якая, на жаль, была ўзарваная ў 1962 годзе  і на месцы якой 

пазней пабудавана гасцініца “Юбілейная”; 

4. Метронім “Праспект Машэрава” замяніць на “Старажоўская”: побач 

месціцца Старажоўская гара, на якой, паводле падання пра ўзнікненне горада, 

стаяў млын Мянеска, ад імя якога нібыта і пайшоў тапонім Мінск; 

5. Метронім “Веры Харужай” перайменаваць у “Камароўка” згодна з 

найменнем знакамітага гістарычнага раёна сталіцы, утворанага ад назвы вёскі 

Камароўкі, якая да 1912 годзе належала самім князям Радзівілам і размяшчалася 

ў раёне старажытнага Камароўскага балота, на тэрыторыі якога ў пачатку 

ХХ стагоддзя працавала першая ў Расійскай імперыі балотная станцыя – цэнтр 

вывучэння і практычнага выкарыстання балот; 

6. Метронім “Плошча Бангалор” замяніць на “Пярэспа”, што паходзіць ад 

назвы ракі Пярэспы і аднайменнай вёскі. У раёне будаўніцтва сёння ёсць 

аднайменны прыпынак для наземнага транспарту; 
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7. Замест метроніма “Кальцова” ўжываць уласную назву “Зялёны луг”  у 

сувязі з тым, што рускі паэт ХІХ стагоддзя А. В. Кальцоў непасрэднага 

дачынення да гісторыі і культуры Беларусі не мае, а вось онім “Зялёны луг” 

адлюстроўвае гістарычную назву аднайменнай вёскі, што ўвайшла ў склад 

горада ў 1976 годзе і надала найменне сучаснаму мікрараёну на поўначы Мінска. 

Калі апісаныя вышэй праектныя метронімы патрабуюць удакладнення 

праз пагрозу перайменавання ў будучыні драмонімаў, на якія яны ўказваюць, то 

перагляд назваў станцый “Вуліца Мележа” і “Зялёны луг” выклікана іншымі 

прычынамі. У першым выпадку метронім утвораны без суаднясення з 

канкрэтным топааб’ектам на карце горада, бо вуліца Мележа знаходзіцца крыху 

далей ад станцыі, якую плануецца пабудаваць паблізу гістарычнага раёна Цнянка 

і Цнянскага вадасховішча. Другі метронім лепш замяніць на онім “Лагойскі 

тракт”, які звязвае дадзеную назву станцыі з гістарычным шляхам да горада 

Лагойска, пра што сведчыць існаванне сёння ў Мінску вуліцы з падобнай назвай 

– Лагойскі тракт.   

Падобны ж падыход можа быць выкарыстаны для характарыстыкі і 

апісання назваў станцый чацвёртай лініі мінскага метрапалітэна.   

Табліца 4. “Назвы станцый чацвёртай лініі мінскага метрапалітэна” 

Рабочая назва Прапанаваная назва 

“Праспект Дзяржынскага” “Дабрамысленская” 

“Жукава” “Праспект Жукава” 

“Мінск-Мір” “Курасоўшчына” 

“Дзянісаўская” “Сакалянка” 

“Аўтавакзал «Усходні»” “Антонаўскі парк” 

“Даўгабродская” “Даўгабродская” 

“Уральская” “Сляпянка” 

“Платонава” “Батанічны сад” 

“Дом друку” “Дом друку” 

“Сурганава” “Лаўскае прадмесце” 

“Парк Дружбы народаў” “Максіма Багдановіча” 

“Арлоўская” “Весялоўка” 

“Старавіленская” “Старавіленская” 

“Вяснянка” “Вяснянка” 

“Альшэўскага” “Масюкоўшчына” 

“Прытыцкага” “Ракаўскі тракт” 

“Харкаўская” “Тучынскі сквер” 

У дадзеным выпадку (табліца 4) лічым магчымым пагадзіцца з шасцю 

рабочымі метронімамі: “Серабранка” (ад прадмесця Сярэбраны Лог, вядомага з 

1551 года, які ў ХІХ стагоддзі ўзгадваецца ў дакументах як Сярэбраныя Млыны 

і які служыў месцам адпачынку гараджан); “Даўгабродская” (ад наймення 

ўрочышча Даўгі Брод, якое ў сваю чаргу было названа ў ХІХ стагоддзі паводле 

броду на рацэ Сляпня);“Дом друку” (паводле назвы аднайменнай установы, 
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адкрытай у 1935 годзе); “Жукава” (з удакладненнем, што гэта менавіта праспект, 

названы ў гонар Маршала Савецкага Саюза Г. К. Жукава); “Старавіленская” 

(раён былога Старавіленскага тракта, які звязваў Мінск з этнічна, гістарычна і 

культурна беларускім горадам Вільняй) і “Вяснянка” (ад наймення зоны 

адпачынку недалёка ад Астрашыцкага Гарадка Мінскага раёна). 

Астатнія рабочыя метронімы чацвёртай лініі лічым мэтазгодным 

перайменаваць, таму што: 

1. Метронім “Дабрамысленская” ўтвораны ад назвы прадмесця Добрыя 

Мыслі, якое атрымала назву ад фальварка, што быў размешчаны на 

Койданаўскім (Койданава – сёння г. Дзяржынск) тракце. Таксама ў гэтым раёне 

ў пачатку ХІХ стагоддзя працавала папулярная сярод гараджан карчма “Добрыя 

мыслі”. Недалёка ад будучай станцыі сёння знаходзіцца таксама Дабрамысленскі 

завулак; 

2. Метронім “Мінск-Мір” ніякім чынам не звязаны з топааб’ектамі, якія 

існавалі ці існуюць сёння ў сталіцы. Назва “Курасоўшчына” паходзіць ад 

наймення былой вёскі Курасоўшчына, што ўвайшла ў склад Мінска ў 1965 годзе; 

3. Метронім “Сакалянка” таксама паходзіць ад назвы былой аднайменнай 

вёскі, якая надала неафіцыйнае імя цэламу мікрараёну, часткай якога з’яўляецца 

і вуліца Дзянісаўская; 

4. Замест метроніма “Аўтавакзал «Усходні»” ўжываць назву “Антонаўскі 

парк”. Магчыма, з пункта гледжання рэгуляцыі пасажырскіх патокаў у дадзеным 

выпадку падыходзіць праектны тэрмін. Аднак, згадваючы сітуацыю з 

метронімам “Маскоўская” і знесеным аднайменным аўтавакзалам, прапануем 

прадугледзець магчымыя змены ў назвах і з улікам таго выкарыстаць назву 

“Антонаўскі парк”, што паходзіць ад наймення аднаго з найбольш знакамітых 

прыродных масіваў на тэрыторыі сталіцы, гісторыя якога пачынаецца яшчэ ў 

ХІХ стагоддзя; 

5. Замест метроніма “Уральская” выкарыстоўваць назву “Сляпянка”, якая 

паходзіць ад гідроніма Сляпня і старажытнай вёскі Сляпянка, што існавала тут 

яшчэ ў ХVІ стагоддзі, а ў ХІХ стагоддзі належала знакамітаму мастаку 

В. Ваньковічу; 

6. Метронім “Платонава” замяніць на онім “Батанічны сад” з мэтай 

указання на канкрэтнае размяшчэнне знакавага месца адпачынку гараджан і 

гасцей сталіцы і ў сувязі з тым, што расійскі пісьменнік Андрэй Платонаў не мае 

непасрэдных адносін да развіцця літаратуры і культуры Беларусі; 

7. Метронім “Сурганава” зноў-такі прывязаны да канкрэтнай вуліцы, якая 

названа ў гонар савецкага партыйнага дзеяча Ф. А. Сурганава і назва якой 

таксама з цягам часу можа быць зменена, у выніку чаго гістарычная назва 

“Лаўскае прадмесце” з’яўляецца, на наш погляд, больш прыярытэтнай. Назва 

паходзіць ад гістарычнага раёна Лавы, дзе канцэнтраваўся гандаль малочнымі 

прадуктамі. Таксама тут да 1960 года існаваў Лаўскі мост праз раку Свіслач, на 

якім збіралася гарадская галота ў пошуках працы; 

8. Замест метроніма “Парк Дружбы народаў” увесці ў праект назву 

“Максіма Багдановіча”, бо менавіта ў месцы размяшчэння будучай станцыі 
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пачынаецца вуліца Максіма Багдановіча, класіка і тэарэтыка беларускай 

літаратуры; 

9. Метронім “Весялоўка” адлюстроўвае гістарычную назву раёна, праз які 

пралягае вуліца Арлоўская. Цікава, што дадзеную мясцовасць засялялі татары, 

якія называлі яе Басіялаўкай або Бейсалаўкай. З 1703 года фальварак Басіялаўка 

перайшоў ва ўладанне Мінскага кляштара бенедыкцінаў. Паколькі этымалагічна 

лексема мае татарскае паходжанне, дадзеная назва ў дакументах ХІХ стагоддзя 

падаецца ў розных варыянтах. Толькі ў ХХ стагоддзі онім Басіялаўка 

трансфармаваўся і атрымаў сучасны выгляд – Весялоўка; 

10. Метронім “Масюкоўшчына” паходзіць ад наймення вёскі 

Масюкоўшчына, якая таксама дала назву мікрараёна Мінска. Варта адзначыць, 

што побач з былой вёскай у 1941 годзе нямецка-фашысцкімі захопнікамі быў 

створаны Масюкоўшчынскі лагер смерці – адзін з самых вялікіх лагераў для 

савецкіх палонных і грамадзянскіх асоб. У лагеры загінула звыш 80 тысяч 

чалавек. Таксама ў гэтым месцы ёсць пахаванні італьянскіх салдат і афіцэраў, 

якіх змяшчалі ў лагеры пасля выхаду Італіі з гітлераўскай кааліцыі. На месцы 

пахавання вязняў лагера ўсталяваны помнік-манумент; 

11. Метронім “Ракаўскі тракт” з’яўляецца больш раннім у параўнанні з 

назвай “Вуліца Прытыцкага”, якая, фактычна, праходзіць якраз па тэрыторыі 

тракта. Вуліца Прытыцкага “перацякае” ў Ракаўскую шашу, што вядзе да 

аграгарадка Ракава, які яшчэ Э. Ажэшка называла “Паўночнымі Афінамі”, бо 

менавіта тут у ХІХ стагоддзі  часта збіраліся многія знакамітыя літаратары і 

музыканты; 

12. Метронім “Тучынскі сквер” суадносіцца з найменнем гістарычнага 

раёна Тучынка. Дадзенае прадмесце было знакамітае наяўнасцю вялікай 

колькасці цагельных заводаў, таму яго часта называлі Цагельняй. Для заводаў 

патрэбны былі гліняныя кар’еры, таму ў гэтых мясцінах была вялікая колькасць 

маленькіх азёраў і сажалак (“тучак”), запоўненых дажджавой вадой. Падчас 

нямецкай акупацыі ў колішнім прадмесці Тучынка адбываліся масавыя 

расстрэлы яўрэяў. Доўгі час безыменны, стары сквер былога прадмесця атрымаў 

сваю назву толькі ў 2009 годзе. 

Як бачым, існаванне вялікай колькасці гістарычных назваў сведчыць пра 

багацце гістарычнага мінулага беларускай сталіцы. Дадзеныя онімы – 

адлюстраванне тых працэсаў, якія адбываліся ў Мінску і яго ваколіцах на працягу 

доўгага часавага перыяду. Цікавасць выклікае той факт, што згаданыя тапонімы 

не зніклі і не забыліся гараджанамі, яны існуюць і актыўна выкарыстоўваюцца 

сёння ў штодзённым жыцці. Менавіта з гэтай прычыны мы вырашылі 

прапанаваць назвы станцый мінскага метрапалітэна ў адпаведнасці з 

гістарычным і краязнаўчым падыходамі. Справа ў тым, што “прывязка” таго ці 

іншага метранімічнага наймення да пэўнай вуліцы, праспекта ці плошчы не 

азначае, што так будзе заўжды. На прыкладзе перайменавання праспекта 

Машэрава ў праспект Пераможцаў, зносу аўтавакзала “Маскоўскі” можна 

пераканацца, што існуе магчымасць змены або трансфармацыі наземнага 

топааб’екта, у выніку чаго страціцца рэгулятыўная функцыя метроніма, а 
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таксама можа ўзнікнуць блытаніна ў пошуку неабходнага пункта на карце 

сталіцы.  

Да таго ж, культуралагічныя метронімы робяць гэтыя назвы непаўторнымі 

і ўнікальнымі, якія не сустракаюцца ў метрапалітэнах іншых гарадоў, 

забяспечваюць больш зручны пошук патрэбнага месца ці аб’екта ў межах 

гарадской прасторы і захоўваюць гістарычныя назвы раёнаў сталіцы,  надаюць 

пэўны каларыт гораду, падкрэсліваюць яго старажытнасць, робяць наш горад 

больш прыцягальным для турыстаў, дазваляюць самім гараджанам як мага 

больш даведацца пра мінуўшчыну мясцін, у якіх яны пражываюць,  даюць 

шырокія магчымасці для афармлення і ўпрыгожвання станцый, якія могуць 

станавіцца сапраўдным творам мастацтва і культуры. Прапанаваны падыход 

будзе спрыяць, на наш погляд, таму, што сталіца Беларусі стане больш цікавай і 

прыцягальнай для замежных гасцей, а таксама больш камфортнай для 

пражывання саміх гараджан, якія, безумоўна, праз найменні змогуць дакрануцца 

да гістарычнай спадчыны свайго горада.  
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В.В. Лемяза, 
магістрант кафедры сучаснай беларускай мовы  

АНТРАПОНІМЫ, УТВОРАНЫЯ АД NOMINA PERSONALIA 

(на матэрыяле прозвішчаў жыхароў Рамельскага сельскага савета 

Столінскага раёна Брэсцкай вобласці) 

Прозвішча як трэці элемент трохчленнай формулы найменавання людзей – 

гэта спадчыннае найменне, надзеленае важнымі грамадска-прававымі 

функцыямі [4, с. 29]. Аналіз антрапонімаў дае падставы сцвярджаць, што 

паходжанне многіх адзінак матываванае. “Прадуктыўнымі i тыповымі для 

беларускай анамастыкі, – адзначае В. В. Шур, – з'яўляюцца прозвішчы, што 

ўтвораны ад уласных iмён” [11, с. 44].  

Даследаванне прозвішчаў жыхароў Рамельскага сельскага савета 

Столінскага раёна Брэсцкай вобласці (фактычны матэрыял пададзены 312 

адзінкамі) паказала, што найбольшай колькасцю адзінак вызначаецца група 

антрапанімічных назваў, асновай для ўтварэння якіх сталі ўласныя асабовыя 

імёны і іх варыянты (79 антрапонімаў ад агульнай колькасці зафіксаваных). 

Вывучэнне прозвішчаў, утвораных ад nomina personalia, дазваляе сцвярджаць 

думку пра шырокае выкарыстанне ў якасці прозвішчнай асновы грэчаскіх, 

старжытнаяўрэйскіх, лацінскіх і цюркскіх імён. 

Найбольшай колькасцю адзінак пададзена група прозвішчаў, утвораных ад 

грэчаскіх імён. Да яе адносяцца такія антрапонімы, як Андрэйчук, Андрусевіч, 

Астапенка, Вакульчык, Герасімаў, Грынеўскі, Дзяніскавец, Мікша, Ніканаў, 

Пахомаў, Петрусевіч, Савончык, Севасцьянаў, Супрунчык, Тарасевіч, 

Труханавец і інш. Разгледзім некаторыя з антрапанімічных назваў.  

На думку М. В. Бірылы, прозвішча Андрэйчу́к утварылася ад мужчынскага 

ўласнага імя Андрэй. Аснову прозвішча Андрусе́віч складае прастамоўная 

форма Андрусь, а антрапонім Андрэйкаве́ц узыходзіць да памяншальна-

ласкальнай формы Андрэйка мужчынскага ўласнага імя Андрэй. У перакладзе з 

грэчаскай мовы *Andreios у значэнні ‘мужны, адважны’ [3, с. 29; 5, с. 49; 8, с. 35; 

10, с. 28].  

У аснове прозвішча Апано́віч, як адзначае Б. А. Унбегаўн, ляжыць 

памяншальна-ласкальная форма Апан мужчынскага імя Афанасій. Паводле 

“Современного словаря личных имён”, Афанасій узыходзіць да грэчаскага 

*athanasia, якое мае значэнне ‘бессмяротны’ [7, с. 43; 8, с. 203; 9, с. 41]. 

А. В. Суперанская лічыць, што прозвішча Арцюхо́віч утварылася ад 

мужчынскага імя Арцюх – народная форма мужчынскіх імён Арцямон і Арцемій. 

У перакладзе з грэчаскай мовы імя Арцемій (*Artemes) тлумачыцца як ‘здаровы, 

непашкоджаны’, а Арцямон (*Artemon) мае значэнне ‘ветразь’ 

[6, 24.02.2014, 14:23; 7, с. 41; 10, с. 35–36]. Асновай прозвішча Аста́пенка стала 

прастамоўная форма мужчынскага імя Яўстафій – Астап. У “Современном 

словаре личных имён” і “Словаре русских личных имён” адзначаецца, што 

Яўстафій паходзіць ад грэчаскага *eustathes і мае значэнне ‘цвёрды, здаровы; 

той, які цвёрда стаіць’ [5, с. 105; 8, с. 100; 10, с. 233].  
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Мужчынскае ўласнае імя Вакула, якое з грэчаскай мовы перакладаецца як 

‘пастух’, паводле М. В. Бірылы, стала асновай прозвішча Вакульчу́к [12, с. 80]. 

У. М. Юрэвіч адзначае, што гэты антрапонім узыходзіць да мянушкі Вакула, 

якую давалі некалі чалавеку, здатнаму на выдумку, гатоваму прыдумаць нешта 

незвычайнае ці па-добраму падмануць каго-небудзь, здзівіць [12, с. 13; 10, с. 50]. 

Прозвішча Гера́сімаў утворана ад мужчынскага ўласнага імя Герасім, што вядзе 

свае карані ад грэчаскага *gerasmios у значэнні ‘той, якога паважаюць’ [8, с. 76; 

10, с. 71]. Н. А. Пятроўскі адзначае, што асновай для прозвішчаў Грыне́ўскі і 

Грыню́шка стала імя Грыня. Гэта форма мужчынскага ўласнага імя Рыгор 

(*Gregoreo), якое ў перакладзе з грэчаскай мовы тлумачыцца як ‘бадзёры’ 

[5, с. 90; 8, с. 82; 10, с. 74]. Антрапонім Дзяніскаве́ц, на думку Б. А. Унбегаўна і 

Н. А. Пятроўскага, утварылася ад Дзяніскі, што з’яўляецца памяншальна-

ласкальнай формай мужчынскага імя Дзяніс. Імя Дзяніс грэчаскага паходжання і 

мае значэнне ‘бог віна’ [5, с. 94; 9, с. 231; 10, с. 83]. Мужчынскае ўласнае імя 

Дарафей стала асновай прозвішча Д́орах (ад грэчаскага *doron – дар і *theos – 

Бог) [5, с. 99; 8, с. 96; 10, с. 79]. 

Да грэчаскіх імён узыходзяць і прозвішчы Еўмянчук, Кананчук, Кірсанаў, 

Кірыловіч, Ларкін, Леўкавец, Меляшчэня, Трышын, Фёдараў, Філановіч, Яраш, 

Ярмоленка і інш.. Так, прозвішча Еўмянчу́к у сваёй аснове ўтрымлівае частку 

мужчынскага імя Яўмен. З грэчаскай мовы *eumenea літаральна перакладаецца 

як ‘добразычлівы, прыхільны’ [8, с. 99;  9, с. 54; 10, с. 232]. Антрапонім 

Кананчу́к утвораны ад мужчынскага ўласнага імя Конан (*Коnоn), якое, паводле 

“Современного словаря личных имён”, мае значэнне ‘узнёслы’ [8, с. 135; 10, с. 

116]. Асновай прозвішча Кірса́наў магло стаць мужчынскае імя Кірсан – форма 

мужчынскага ўласнага імя Хрысанф у значэнні ‘залаты колер’ [10, с. 216]. Як 

адзначае Б. А. Унбегаўн і іншыя даследчыкі, антрапонім Кірыло́віч утвораны ад 

мужчынскага ўласнага імя Кірыл. Грэчаскае імя ўзыходзіць да слова *kyrios 

‘уладар, гаспадар’, а ў перакладзе з персідскай мовы імя Кірыл мае значэнне 

‘сонца’ [8, с. 132; 9, с. 83; 10, с. 214]. На думку М. В. Бірылы, прозвішча Ла́ркін 

утварылася ад мужчынскага ўласнага імя Іларыён – Ларк (грэч. *hilaros ‘вясёлы’) 

[2, с. 170; 8, с. 118]. Паводле іншай версіі, асновай прозвішча стала форма 

жаночага ўласнага імя Ларыса – Ларка ад лацінскага ‘чайка’ ці грэчаскага 

‘салодкая, прыемная’ [8, с. 304–305].  

Прозвішча Леўкаве́ц утварылася ад формы мужчынскага ўласнага імя Леў 

– Леўка, што ўзыходзіць да грэчаскага *leon ‘леў, цар звяроў’, а ў 

старажытнаяўрэйскай мове мае значэнне ‘сэрца’ [8, с. 143; 10, с. 123]. 

Паходжанне антрапоніма Макары́цкі звязваюць з грэчаскім імем Макарый 

(*Makarios), што значыць ‘блажэнны, благаславёны’ [8, с. 151; 9, с. 43]. Як 

адзначаюць вучоныя, прозвішча Меляшчэ́ня ўтварылася ад народнай формы 

мужчынскага ўласнага імя Мялецій – Мелех ад грэчаскага *melete – ‘клапатлівы’ 

[8, с. 157; 10, с. 148]. 

Да прозвішчаў, утвораных ад старажытнаяўрэйскіх імён, адносяцца такія, 

як Агіевіч, Адамаў, Міхалёў, Міхееў, Мішкоў, Сімановіч, Сімончык і інш. Так, 

напрыклад, асновай прозвішча Агіе́віч стала форма мужчынскага ўласнага імя 
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Агей – Агій (Haggai<haggay – ‘святочны, урачысты’) [10, c. 14]. Аналізуючы 

антрапонім Ада́маў, У. М. Юрэвіч адзначае, што прозвішча узыходзіць да 

мужчынскага ўласнага імя Адам [12, с. 5]. У старажытнаяўрэйскай мове *ādām 

мае значэнне ‘чалавек’ [8, с. 25; 10, с. 15]. На думку Н. А. Пятроўскага, у аснове 

прозвішчаў Аўдзяйчу́к і Аўдзяю́к ляжыць мужчынскае ўласнае імя Аўдзей, што 

перакладаецца як ‘раб, слуга Бога’ [5, с. 34; 8, с. 21; 10, с. 39]. Што да 

антрапоніма Давідо́ўскі, то базай для яго паслужыла мужчынскае ўласнае імя 

Давыд, якое вядзе свае карані ад лексемы *dawіd у значэнні ‘любімы’ [5, с. 91; 

8, с. 85; 10, с. 77]. Прозвішча Заха́рыч утворана ад мужчынскага імя Захар 

(*Zəḵaryā), якое мае значэнне ‘той, каго помніць Бог’ [8, с. 110; 10, с. 91]. 

Да старажытнаяўрэйскіх імён узыходзяць і прозвішчы Івашчанка, Ізмаілаў, 

Сыса, Сысойкін, Янкоўскі і іншыя. Прозвішча Іва́шчанка, на думку вучоных, 

утворана ад мужчынскага ўласнага імя Іван [9, с. 207], утворанае ад *iohanan у 

значэнні ‘Бог мілуе’ [8, с. 115; 10, с. 96]. У аснове антрапоніма Ізма́ілаў, як 

адзначае Б. А. Унбегаўн, ляжыць мужчынскае ўласнае імя Ізмаіл. Паводле 

“Современного словаря личных имён”, Ізмаіл (*Yisma'el) –‘той, чые малітвы 

пачуў Бог’ [8, с. 117; 9, с. 295; 10, с. 98]. Асновай прозвішча Ільін́скі, на думку 

некаторых вучоных, стаў рускі варыянт яўрэйскага мужчынскага імя Эліях – Ілья 

[2, с. 67].  

Антрапонімы, утвораныя ад лацінскіх імён, пададзены наступнымі 

прозвішчамі: Акуліч, Герман, Клімовіч, Пасюк, Паўловіч, Пашкевіч, Флар’яновіч 

і інш. Як адзначаюць Б. А. Унбегаўн і Н. А. Пятроўскі, прозвішча Аку́ліч вядзе 

свае карані ад формы мужчынскага ўласнага імя Акіла – Акула (*Aquila), што ў 

перакладзе з лацінскай мовы абазначае ‘арол’ [5, с. 43; 9, с. 204; 10, с. 18]. 

Асновай антрапоніма Ге́рман стала мужчынскае імя, якое паходзіць ад лексемы 

*germanus ‘блізкі, родны, кроўны’ [8, с. 76–77; 10, с. 71], а прозвішча Карняйчу́к 

утворана ад формы мужчынскага імя Карнелій – Карней (*Cornelius) у значэнні 

‘рог’ [8, с. 136; 10, с. 109]. Антрапонім Клімо́віч утварыўся ад мужчынскага імя 

Клімент. З лацінскай мовы *clemens перакладаецца як ‘літасцівы’, а ў грэчаскай 

мове *klementos мае значэнне ‘вінаградная лаза’ [5, с. 134; 8, с. 134; 9, с. 204]. У 

аснове прозвішча Мары́ніч ляжыць мужчынскае ўласнае імя Марын (*Мarinus), 

якое мае значэнне ‘марскі’ [8, с. 154; 10, с. 138]. 

Да прозвішчаў, утвораных ад цюркскіх імён, адносяцца такія, як Абдулаеў, 

Гафіятулін, Мамайка, Ханеня і інш. Звернем, напрыклад, увагу на прозвішча 

Абдула́еў. Існуюць розныя версіі яго паходжання. Так, на думку Б. А. Унбегаўна, 

яно ўзыходзіць да мужчынскага ўласнага імя Абдула, якое ў перакладзе з 

арабскай мовы абазначае ‘раб Алаха’. Паводле іншай версіі, антрапонім 

утварыўся на базе дзвюх асноў, першая з якіх – частка мусульманскага 

мужчынскага імя Абдула, а другая – старажытнае слова *ай ‘месяц’. У 

старажытнацюркскай мове гэта слова мела дадатковыя, пераносныя значэнні: 

‘прыгожы, каштоўны; святы; чысты, светлы, прамяністы; разумны; дарагі; 

багаты; шчаслівы; поўны’ [9, с. 295]. 

Зварот да семантыкі цюркскіх імён дазваляе сцвярджаць думку, што ў іх 

адлюстраваліся культавыя вераванні. Прозвішча Гафіяту́лін вядзе свае карані 
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ад мужчынскага ўласнага імя Гафіятула, якое складаецца з дзвюх частак: імя 

Гафіят, што ў перакладзе з арабскай мовы абазначае ‘мір, спакой; здароўе’, і 

формы імя Алах – Ула ў значэнні ‘Бог; той, каму пакланяюцца’ 

[13, 21.02.2014, 12:34]. Антрапонім Мама́йка, як адзначае М.В. Бірыла, 

утварыўся ад мужчынскага ўласнага імя Мамайка, якое з’яўляецца 

памяншальна-ласкальнай формай імя Мамай [2, с. 273]. Лічыцца, што Мамай – 

цюркскі варыянт арабскага імя Мухамед у значэнні ‘той, каго хваляць, 

услаўляюць’ [8, с. 152]. На думку вучоных, для прозвішча Хане́ня асновай стала 

мужчынскае ўласнае імя Хан, што ў перакладзе з арабскай мовы мае значэнне 

‘кіраўнік’ [6, 24.02.2014, 14:56]. 

У асобную групу трэба аднесці антрапонім Вахру́шаў, утворанае ад 

арамейскага імя. Як сцвярджае М. В. Бірыла, прозвішча ўтварылася ад імя 

Вахруша – формы мужчынскага ўласнага імя Варфаламей (*Bar-Talmai), якое 

мае значэнне ‘сын Талмея’ [2; 8, с. 59; 10, с. 53]. 

Адзінкавыя антрапонімы пададзены ўтварэннямі ад славянскіх імён. Так, 

базай для ўтварэння прозвішча Валодзька стала памяншальна-ласкальная форма 

мужчынскага ўласнага імя Уладзімір, якое са стараславянскай мовы 

перакладаецца як ‘той, які валодае светам; той, які кіруе мірна, мірны кіраўнік; 

вольны, спакойны’ [10, с. 196]. 

Разам з тым трэба адзначыць, што некаторыя вучоныя (В. В. Шур, 

Н. А. Багамольнікава і інш.) сцвярджаюць, што асновай для наймення асобы 

маглі паслужыць і многія назвы прадметаў, якія спачатку выкарыстоўваліся ў 

якасці імён і мянушак, а з цягам часу пераўтварыліся ў прозвішчы [11, c. 31]. 

“Сёння, – адзначае Н. А. Багамольнікава, – цяжка вызначыць, якое прозвішча 

ўзнікла праз стадыю імені-мянушкі, а якое непасрэдна на базе агульнага 

назоўніка. У старажытнасці практычна любое імя магло выкарыстоўвацца ў 

якасці імені-мянушкі, а затым і прозвішча” [1, с. 25]. У сувязі з гэтым група 

прозвішчаў, утвораных ад nomina personalia, можа быць пашырана 

антрапонімамі Дарошка, Трацяк, Воўк, Масла, Кісель і інш.  
Такім чынам, даследаванне рэгіянальнай антрапаніміі дазваляе правесці 

думку, што прозвішчы, утвораныя ад nomina personalia, выяўляюць багатую і 

разнастайную сістэму адаптаваных на беларускай глебе імён, пададзеных у 

першую чаргу мужчынскімі найменнямі (у тым ліку размоўна-бытавымі, 

памяншальна-ласкальнымі і поўнымі літаратурнымі формамі). Асаблівасці 

ўжывання nomina personalia ў якасці прозвішчаўтваральных асноў можна 

патлумачыць ступенню папулярнасці канкрэтнага імя падчас утварэння 

прозвішчаў і колькасцю імянных варыянтаў.  
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К.П. Любецкая, 
загадчыца кафедры рускай мовы як замежнай і агульнаадукацыйных дысцыплін  

факультэта даўніверсітэцкай адукацыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

БЕЛАРУСКАЕ ТЭАРЭТЫЧНАЕ ТЭРМІНАЗНАЎСТВА:  

НАВУКОВЫЯ ПОШУКІ 

Праблемы тэарэтычнага тэрміназнаўства, арыентаванага на аналіз 

тэрмінаў і тэрмінасістэм, заканамернасцей іх стварэння і функцыянавання, 

неаднаразова рабіліся аб’ектам вывучэння ў беларускай лінгвістыцы. Тым не 

менш, актуальнасць такога роду даследаванняў сёння відавочная і дыктуецца як 

неабходнасцю далейшай распрацоўкі тэорыі беларускага тэрміназнаўства, так і 

развіцця прыкладнога, вучэбнага. Прадугледжваецца, што аналіз здабыткаў 

беларускага тэрміназнаўства за перыяд апошніх 25 гадоў, дазволіць зрабіць 

некаторыя высновы адносна актыўнасці праведзеных тэрміналагічных 

даследаванняў, асобных кірункаў навукова-даследчай дзейнасці ў галіне 

тэрміназнаўства і ўзнятых праблем, шэрагу тэндэнцый ў развіцці 

тэрміналагічных даследаванняў, што ўвогуле паспрыяе асэнсаванню 

асаблівасцей фарміравання айчыннага тэрміназнаўчага фонду. 

Перыяд 1990–2015 гг. у галіне айчыннага тэарэтычнага тэрміназнаўства 

вылучаецца некаторымі здабыткамі: апублікаваны манаграфіі, прысвечаныя  

розным аспектам тэрміназнаўства, абаронены доктарскія і кандыдацкія 

дысертацыі, праведзены канферэнцыі, выказана шмат ідэй, што дапаўняюць і 

ўзбагачаюць тэорыю і практыку тэрміназнаўства, а разам з напрацоўкамі 

папярэдніх гадоў складаюць агульны скарб айчыннага тэарэтычнага 

тэрміназнаўства. Мяркуецца, што ўлік назапашанага істотны для далейшага 

развіцця тэрміназнаўства.  

Песни%20от%20Вики%20НОВЫЕ
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Дамінуючым кірункам тэрміналагічных даследаванняў стала структурна-

семантычнае апісанне асаблівасцей канкрэтных тэрміналогій. Уласна 

лінгвістычныя даследаванні структурных і семантычных асаблівасцей 

спецыяльнай лексікі даволі значныя. Традыцыйна ў фокусе інтарэсаў лінгвістаў 

заставаліся пытанні семантычных даследаванняў з акрэсленнем праблем 

сінаніміі, полісеміі, аманіміі.  

У сферы тыпалагічнага тэрміназнаўства вырашаліся пытанні статуса 

найменняў спецыяльнай лексікі, акрэсліваліся разнавіднасці тэрмінаў і іх 

суадносіны з агульнаўжывальным словам. 

Статыстычныя даследаванні спосабаў утварэння тэрмінаў дазволілі 

вылучыць найбольш прадуктыўныя мадэлі ўтварэння тэрмінаў у межах 

галіновых тэрміналогій. 

Гістарычнае тэрміназнаўства арыентавана на вызначэнне генетычных 

вытокаў, дыяхранічнага развіцця тэрмінаадзінак блізкароднасных і 

няблізкароднасных моў. Асноўная мэта кірунка – гістарычныя пошукі, 

узнаўленне ранейшых формаў тэрмінаадзінак. 

Супастаўляльнае тэрміназнаўства даследуе тэрмінасістэмы або дзвюх, або 

некалькіх роднасных, або аддалена роднасных ці няроднасных моў. Адной з 

задач пры гэтым ёсць вызначэнне тэрміналагічных эквівалентаў і адпаведнасцей. 

Асноўнае пры гэтым палягае ў вызначэнні генетычных вытокаў тэрмінасістэм, 

акрэсленне гістарычнай агульнасці з мэтай вылучэння агульнага фонду 

тэрмінаадзінак. Супастаўляльнае тэрміназнаўства мае сінхранічную 

накіраванасць на пошукі агульнага і на фоне гэтага – індывідуальнага. У межах 

супастаўляльнага тэрміназнаўства вылучаецца, акрамя сінхранічна-

супастаўляльнага, яшчэ і супастаўляльна-гістарычны аспект, што дазваляе 

глыбей асэнсаваць сутнасць з’яў. 

У межах супастаўляльнага тэрміназнаўства разглядаюцца наступныя 

кірункі: а) супастаўленне канкрэтных тэрмінаў (у сучаснасці найбольш 

пашыраны і арыентаваны на выяўленне міжмоўных тэрміналагічных 

адпаведнасцей); б) супастаўленне груп (скіравана на высвятленне падобнага і 

адрознага ў аб’яднаннях фразеалагізмаў: лексіка-семантычныя палі, групы, 

рады); в) супастаўленне тэрмінасістэм. Тэорыя тэрміналагічнага перакладу 

вызначае функцыянальна-семантычныя тоеснасці паміж тэрмінаадзінкамі 

розных моў. У супастаўляльным гістарычным і структурна-функцыянальным 

аспектах асноўная ўвага скіроўваецца на апісанне крыніц, фарміраванне і 

станаўленне тэрміналогій, высвятленне структурных, словаўтваральных 

асаблівасцей тэрміналагічных адзінак розных моў. 

Арэальнае тэрміназнаўства даследуе суаднесенасць тэрміналагічных 

фактаў і арэалы іх распаўсюджання. 

Сістэмнае даследаванне беларускай тэрміналогіі праводзіцца ў аспекце 

дыяхраніі, сінхраніі, аналізуюцца этапы фарміравання, праблемы структурна-

семантычнай характарыстыкі, сістэмная арганізацыя, лексіка-семантычная і 

лексіка-генетычная, пытанні развіцця, упарадкавання і функцыянавання 

тэрміналогіі. 
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Працягваюцца працы ў сферы гісторыі станаўлення нацыянальных 

тэрміналогій; развіваецца дыялектнае тэрміназнаўства. 

У гэты час з’яўляюцца новыя кірункі тэрміназнаўчых даследаванняў. 

Адметным выступае таксама рост колькасці вывучэння прадметных галін ведаў 

і залучаных моў. Сучасны этап развіцця лінгвістыкі характарызуецца 

павышэннем цікавасці навукоўцаў да дынамічных аспектаў мовы і пераходам да 

лінгвістыкі антрапацэнтрычнай. Істотныя змены адбываюцца і ў навуцы аб 

тэрмінах, у выніку чаго фарміруецца новы кірунак тэрміназнаўства – 

кагнітыўнае. 

Гэты перыяд характарызуецца распрацоўкай баз дадзеных і 

выкарыстаннем на іх аснове камп’ютарных магчымасцей. 

У канцы ХХ – пачатку ХХІ стст. рыхтуюцца навуковыя даследаванні ў 

кірунку бібліяграфічнай гісторыяграфіі тэрміназнаўства і тэрмінаграфіі, 

гістарычнай тэрмінаграфіі. 

Аналіз распрацоўкі праблем тэрміназнаўства ў Беларусі паказаў, што 

пэўны вопыт, бясспрэчна, назапашаны. Найбольшай ступенню распрацаванасці 

вызначаюцца т.зв. гуманітарныя сферы. Развіццё тэарэтычнага тэрміназнаўства 

дэтэрмінавана перадусім шматаспектнасцю прадмета апісання – разгалінаванай 

тэрміналогіяй. Варта адзначыць пры гэтым, што праведзеныя даследаванні 

скіраваны пераважна на вырашэнне асобных прыватных задач нацыянальнага 

тэарэтычнага тэрміназнаўства. Мяркуецца, што вырашэнне праблем айчыннага 

тэрміназнаўства магчымае пры ўмове далейшага развіцця асобнага кірунку 

лінгвістычных даследаванняў – тэорыі тэрміназнаўства. 

І.І. Савіцкая 

СТАНАЎЛЕННЕ ЛЕКСІЧНАЙ НОРМЫ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў 

СЛОЎНІКАВАЙ СПАДЧЫНЕ М. ГАРЭЦКАГА 

Пашырэнне грамадскіх функцый і сацыяльнай базы беларускай 

літаратурнай мовы ў 20-я гг. ХХ ст. выклікала змены ў структуры самой мовы, 

асабліва ў галіне лексікі. З’явілася неабходнасць у новых лексічных і 

словаўтваральных адзінках, у выяўленні шляхоў і крыніц іх папаўнення. 

Надзвычай важнае значэнне ў працэсе пашырэння сродкаў намінацыі 

з’явілася далейшае асваенне лексічных багаццяў народна-дыялектнай мовы. 

Народныя гаворкі заставаліся асноўнай крыніцай папаўнення слоўнікавага 

складу гатовымі лексемамі, але і асновай для словаўтваральных і семантычных 

неалагізмаў, базай для тэрмінатворчасці. 

Гэты працэс знайшоў адлюстраваннне ў лексікаграфічных крыніцах, 

першым з якіх з’явіўся «Невялічкі беларуска-маскоўскі слоўнік» М. Гарэцкага 

(1919; 2-е выд. Вільня, 1921). У ім аўтар прапанаваў сваю пазіцыю адносна 

шляхоў фарміравання беларускай мовы: яна павінна складвацца на аснове 

гаворак усіх раёнаў Беларусі. Пацверджаннем гэтаму з’яўляюцца прапанаваныя 

М. Гарэцкім словы, якія ў большасці сваёй маюць народна-дыялектную аснову. 

Яны адрозніваюцца ад прынятых у сучаснай беларускай мове толькі 
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прыстаўкамі: аббіць (пабіць), абганіць (зганіць), абголены (аголены), аблюбёны 

(улюбёны), абмацкам (вобмацкам), аглядчык (надглядчык), адмена (перамена), 

адумыслоўнасць (адмыслоўнасць), загуба (згуба), слухмянасць (паслухмянасць); 

суфіксамі: абмежанне (абмежаванне), бажэнне (бажба), гнаццё (ганенне), 

дзеяльнасць (дзейнасць), іста (істота), канчальны (канчатковы), картэўнік 

(карцёжнік), лютневы (лютаўскі), навак (навічок), самадзеяльны (самадзейны), 

скупляванне (скупка), славэтны (славуты), служны (служылы), сненне (сон); 

прыстаўкамі і суфіксамі: вадгадунцы (разгадкі), вонках (звонку), дапрыкладу 

(напрыклад), нáступні (прыступкі), спамажэнне (дапамога), убажаственне 

(абагаўленне). 

З пазіцый сучаснай беларускай мовы гэтыя лексемы маюць нязначную 

адметнасць параўнальна з зафіксаванымі ў сучасных слоўніках, і ў гэтым 

заключаецца дакладнае адчуванне слова аўтарам, выбар ім найбольш зразумелых 

і шырока ўжывальных варыянтаў, беспамылковае адчуванне агульных 

тэндэнцый развіцця беларускай мовы. 

Для запаўнення лексічнага вакууму новымі тэрмінамі і абстрактнымі 

словамі Гарэцкі выбраў некаторыя словаформы з ужо вядомых лексікаграфічных 

крыніц. Прыкладам могуць служыць словы, утвораныя па мадэлі прыстаўка без- 

+ аснова, узятай са слоўніка І. Насовіча і паўторанай ў пазнейшых «Маскоўска-

беларускім» і «Практычным расійска-беларускім» слоўніках М. Гарэцкага: 

безадпаведна (моўчкі), безвалочна (неадкладна), беззвычайна (неўласціва), 

безрахубна (несвядома), безуразна (бяскрыўдна), беспрыцямны (неназіральны), 

бязгодзіца (непагадзь, разлад), бязмальна (прыблізна), бязрупатна 

(бесклапотна); утвораныя шляхам складання асноў: дзелавод (справавод), 

крывапрысяга (клятвапарушэнне), любаўласце (уладалюбства), старавечнасць 

(старажытнасць), самачуццё (самаадчуванне), сухаземны (сухапутны). 

Значную групу складаюць словы, якія нязначна адрозніваюцца ад 

прынятых у сучаснай беларускай мове, але ўтвораны ад іншых асноў. 

Утваральнай базай для такіх вытворных часцей з'яўляліся ўласна беларускія 

словы (асновы): грашаўны (маючы грошы, капіталістычны) дапінкі (папрокі), 

змуста (спакуса), недаказ (шматкроп'е), павознік (рамізнік), сласна (салодка), 

убачанне (спатканне). 

Радзей маглі ўжывацца і запазычаныя ўтваральныя асновы і ў першую 

чаргу з рускай: адзяржаць (атрымаць), напатомны (далейшы), чысельнік 

(лічнік, матэм.) і польскай мовы: віннік (абавязаны), злепішча (кангламерат), 

пасяродкавы (цэнтральны), радзька, радны, райца (саветнік), успаможнасць 

(дабрачыннасць), чужаслоў (двукоссе). 

Усе вышэйназваныя прыклады маюць славянскія карані, абумоўленыя 

дыялектнай разнастайнасцю беларускіх гаворак, што адпавядае поглядам 

пісьменніка на шляхі развіцця беларускай літаратурнай мовы – фарміраванне 

слоўнікавага складу на аснове народна-гутарковай моўнай спадчыны. 

Такога ж пункту гледжання прытрымліваліся і іншыя мовазнаўцы таго 

часу. Многія лексемы са слоўніка М. Гарэцкага сустракаюцца таксама і ў 

тагачасных слоўніках іншых аўтараў, напрыклад, у «Беларуска-расійскім» 
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М. Байкова і С. Некрашэвіча (Мінск, 1926) і «Падручным расійска-крыўскім 

(беларускім)» В. Ластоўскага (Коўна, 1924): 

абганіць (зганіць), абіральнік (выбаршчык), абмацкам (вобмацкам), 

абмежанне (абмежаванне), адбітка (адбітак), адмена (перамена), асва 

(аса), безадпаведна (моўчкі), безадвалочна (неадкладна), безрахубна 

(несвядома), бытае (былое), бязмальна (прыблізна), безуразна 

(бяскрыўдна), дамслівы (здагадлівы), дзеяльнасць (дзейнасць), дзяльня 

(дзяльба), іста (істота), крывапрысяга (клятвапарушэнне), навак (навічок), 

недаказ (шматкроп'е), павознік (рамізнік), пазычковы (пазыковы), севалка 

(сеялка), служэбнік (служыцель), слухмянасць (паслухмянасць), угадлівы 

(здагадлівы), ураз (абраза, знявага). 

Фіксаванне аднаго і таго ж лексічнага варыянта слова ў некалькіх 

слоўніках – пацверджанне яго актыўнага ўжытку, зразумеласць і прыняцце яго 

вялікім колам носьбітаў мовы, а значыць, вытокі яго з глыбінь народнай 

культуры. 

Але назіралася і адваротная з'ява: часта адно паняцце абазначалася рознымі 

словамі, існавала некалькі фанетычных і словаўтваральных варыянтаў назваў — 

так званая полінайменнасць, або слоўная дублетнасць. Тлумачылася гэта тым, 

што ў тагачаснай літаратурнай мове яшчэ не была выпрацавана сталая лексічная 

сістэма, і многія аўтары ўводзілі ў літаратурны ўжытак свае наватворы. Для 

параўнання частотнасці ўжывання некаторых варыянтаў словаформ 

лексікографамі 20-х гг. ХХ ст. прывядзём табліцу: 

Сучасная 

беларуская 

літаратурная мова 

М. Гарэцкі. 

Невялічкі 

беларуска-

маскоўскі слоўнік 

М. Байкоў, 

С. Некрашэвіч. 

Беларуска-

расійскі слоўнік 

В. Ластоўскі. 

Падручны расійска-

крыўскі (беларускі) 

слоўнік 

улюбёная 

 

аловак 

 

ганенне 

 

 

бесклапотнасць 

 

вадаём 

 

папрокі 

 

набожнасць 

 

кангламерат 

 

кемлівасць 

 

аблюбёная 

 

алавок 

 

гнаццё 

 

 

бязрупатнасць 

 

вадаточніца 

 

дапінкі 

 

збожнасць 

 

злепішча 

 

кметлівасць 

 

 

 

аловак 

 

гнанне 

 

 

 

 

вадаточніца 

 

дапінкі 

 

збожнасць 

 

 

 

кемкасць 

 

укаханка 

 

алувок 

 

сцігаванне, 

праследаванне, 

ганежа 

нярупнасць 

 

вадавік, водабадзь 

 

дакоры, закіды 

 

богабойнасць 

 

мешаніна 
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кровазварот 

 

саветнік 

 

уладалюбства 

 

цэнтральны 

 

разлік 

 

старажытнасць 

 

 

абагаўляць 

 

спатканне 

 

вылячэнне 

крывабег 

 

радзька, радны, 

райца 

 

любаўласце 

 

пасяродкавы 

 

рахоўля 

 

старавечнасць 

 

 

убажаствіць 

(зак.тр.) 

 

убачанне 

 

улячэнне 

 

 

радца 

 

 

 

пасяродкавы 

 

рахуба 

 

 

 

 

убагаўляць 

кроваварот 

 

 

 

уладалюбівасць 

 

сусяродны 

 

разлічка 

 

старавеціна, 

стараветнасць 

 

багоміць 

 

пабачанне 

 

вызгойнасць 

Такая разнастайнасць лексічных варыянтаў цікавая і з гістарычнага, і з 

лінгвістычнага пугнкту гледжання. На матэрыяле тагачасных слоўнікаў можна 

прасачыць, як выпрацоўваўся адзіны погляд на шляхі ўнармавання беларускай 

мовы, у якім кірунку ішло ўсталяванне яе адзінай лексічнай сістэмы. 

Такім чынам, даследаванне шляхоў словаўтварэння ў беларускай мове ў 

20-я гг. ХХ ст. дазволіла зрабіць наступныя вывады: па-першае, важнейшым 

сродкам папаўнення лексічнага складу мовы з'явіліся неалагізмы з матываваным 

лексічным значэннем, г.зн. словы, утвораныя на базе другога слова (слоў) пры 

дапамозе спецыяльных сродкаў (напрыклад, афіксаў), як найбольш зразумелыя 

асноўнай масай носьбітаў мовы. Штучна створаныя словы не мелі б такой 

шырокай перспектывы ўжывання. Па-другое, асноўным шляхам з'яўлення 

матываваных неалагізмаў у 20-я гг. ХХ ст. стала ўтварэнне новых слоў на базе 

ўласнага матэрыялу па пэўных словаўтваральных мадэлях, узятых з народна-

дыялектнай моўнай спадчыны. 

Т.Л. Чахоўская 

ПРАБЛЕМА СЕГМЕНТАЦЫІ ВУСНАГА ТЭКСТУ Ў РАКУРСЕ 

ФОНАСТЫЛІСТЫКІ 

Як і адзінкі іншых узроўняў мовы, фанетычныя элементы могуць 

аналізавацца як прадмет адбору і камбінавання, а значыць – быць аб’ектам 

фонастылістыкі, якая вывучае прынцыпы, механізмы, мэты і вынікі маўленчага 

адбору. 

Фонастылістыка кніжна-пісьмовага і размоўнага маўлення, у адрозненне 

ад фонастылістыкі вуснага маўлення, разглядаецца як адзін раздзелаў 

фонастылістыкі тэксту. У якасці цэнтральнай для фонастылістычнага вывучэння 
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тэксту вылучаецца праблема кампазіцыі, якая так ці інакш падпарадкоўвае сабе 

праблематыку звязнасці і цэласнасці маўленчага твора. Сінтэзуючы два ўзроўні 

моўнай арганізацыі – фанетычны і дыскурсіўны, фонастылістыка тэксту не можа 

ігнараваць фонатактыку, формы і размеркаванне гукавых камбінацый як 

фактары, якія прадвызначаюць функцыянальныя магчымасці моўных сродкаў. У 

такім разуменні фонастылістыка тэксту выступае кампазіцыйным і 

функцыянальным фонам тэкстаўтварэння.  

Стылістычнае значэнне гукавой арганізацыі твораў кніжна-пісьмовай 

культуры і фальклору абумоўлена наяўнасцю спецыяльных інтэнцый 

размеркавання і камбінаванні гукавых адзінак у працэсе тэкстаўтварэння ў 

залежнасці ад камунікатыўных і жанравых установак тэксту, якія 

прадвызначаюць кампазіцыйныя функцыі гукавых форм і іх семантычную 

перспектыву. Калі ўласна стылістычны погляд на мову і тэкст мае на мэце аналіз 

тэкставых адзінак з пункту гледжання іх магчымай замены (з улікам 

варыятыўнай прыроды), то фонастылістыкай вывучаецца выбіральнасць у 

фарміраванні канструктыўных адзінак тэксту ў залежнасці ад іх гукавой 

структуры, разглядаюцца гукавыя падабенствы і кантрасты, паўторы і 

канфігурацыі гукавых адзінак, кампазіцыйныя формы і прыёмы гукавой 

пабудовы тэксту як унутрана інтэграванай шматузроўневай адзінкі.  

Калі не лічыць асобных фактаў гукасімвалізму, уздзеяння на тэкст 

фрагментарна актуалізаванага “фанетычнага значэння”, якое выяўляецца 

перадусім у складзе сінтагматычна арганізаваных адзінстваў, гукавыя адзінкі 

мовы пазбаўлены самастойных семантычных функцый. Гукавыя сродкі 

набываюць актыўнасць у тэксце не таму, што выступацюь у якасці носьбітаў 

сэнсу, а, наадварот, дзякуючы іх вызваленню ад непасрэднай сэнсавай нагрузкі. 

Асноўная функцыя фанемы – выступаць экспанентам марфемы – 

надбудоўваецца тут як другасная, канструктыўна-тэкстаўтваральная. Такім 

чынам, асноўным фактарам актуалізацыі тэкстаўтваральнай здольнасці гукавых 

сродкаў мовы выступае іх “нязгублены” семантычны патэнцыял, імкненне мовы 

да запаўнення функцыянальных лакун.  

Адной з найбольш важных метадалагічных перадумоў фонастылістыкі 

тэксту лічыцца ідэя міжвольнасці, прамой і апасродкаванай матываванасці 

моўнага знака як канструктыўнага элемента тэксту.  

Пошук універсальнага ў фонастылістыцы непазбежна арыентаваны не 

столькі на сферу форм, колькі на сферу функцый. Аналіз тэксту патрабуе 

ўлічваць пераважна несвядомую прыроду выкарыстаных гукавых сродкаў і 

прыёмаў, абмежаваныя магчымасці статыстычных метадаў іх вывучэння ў 

параўнанні з метадамі эмпірычнымі, прыярытэт канстытутыўнай ролі гукавых 

элементаў у адносінах да гукавой “маляўнічасці” ў тэксце, што не дазваляе 

лічыць арнаментальную функцыю істотным фактарам тэкстаўтварэння і 

прымушае адмовіцца ад аналізу сродкаў “гукавога суправаджэння” 

(акампанементу сэнсу) у іх ізаляцыі ад прасадычнай структуры, сегментна-

гукавой і складовай паслядоўнасці, сінтагматыкі тэксту ў цэлым.  
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Аналіз і апісанне фонастылістычных працэсаў і з’яў звязаны з некалькімі 

істотнымі метадалагічнымі цяжкасцямі.  

Галоўная з іх – выбар метамовы даследавання. Гукавая структура  тэксту 

распазнаецца “на слых”, залежыць ад чытацкіх густаў і філалагічных навыкаў 

інтэрпрэтарара. Другая праблема звязана з пераважна несвядомай прыродай 

гукавой арганізацыі тэксту. Трэцяя цяжкасць – дэфіцыт навуковай доказнасці ў 

апісанні з’яў фонастылістыкі, які асабліва выразна выявіўся ў працэсе 

распрацоўкі тэорыі анаграм Ф. дэ Сасюра. Пазней пошук навукоўцамі 

ўніверсальных, матэматычна прадказальных мадэляў гукавой пабудовы тэксту і 

ўзаемадзеянні ў ім гучання і значэння таксама не даў істотных вынікаў. Адна з 

прычын такога становішча звязана з недастатковай распрацаванасцю методык 

рэгістрацыі і апісання аб’ектаў гукавой арганізацыі тэксту як сістэмы. Відавочна, 

аднак, што сам тэкст здольны “дапамагаць” чытачу, прапануючы спецыяльныя 

сігналы, якія паказваюць на значнасць гукавых элементаў, ствараючы пэўную 

дадатковую сістэму каардынат, што дазваляе актуалізаваць гукавыя адзінкі ў тых 

ці іншых пазіцыях і камбінацыях. Тэкстаўтварэнне мае прынцыпова лінейны і 

прасадычны характар, таму выпадкі сіметрыі ў размеркаванні гукавых элементаў 

не могуць служыць надзейным крытэрыем ацэнкі кампазіцыйнай ролі гукавых 

сродкаў.  

Адным з перспектыўных кірункаў у мовазнаўстве, якія прывабліваюць у 

апошнія дзесяцігоддзі асаблівую ўвагу лінгвістаў, з’яўляецца даследаванне 

розных аспектаў вуснага маўлення, першараднымі задачамі вывучэння якога 

выступаюць выяўленне, апісанне і класіфікацыя структурных прымет вусных 

тэкстаў рознай фонастылістычнай прыроды, у сувязі з чым робіцца актуальнай 

праблема іх сегментацыі. 

Вылучэнне фонастылістычных адзінак абумоўліваецца рознымі фактарамі, 

якія дэтэрмінуюцца задачамі вербальнай камунікацыі, зведзенай да 

спараджэння, перадачы, успрымання і семантычнага дэкадзіравання маўлення. 

Адэкватнасць перадачы і ўспрымання інфармацыі ў значнай меры дасягаецца 

дзякуючы варыятыўнасці члянення вуснага тэксту на дробныя сэнсавыя блокі – 

рытмічныя структуры (РС) і сінтагмы ў залежнасці ад пэўнай сітуацыі (Потапов 

1998). Сінтагматычная арганізацыя вуснага тэксту можа быць адным з 

фонастылістычных дэтэрмінантаў сэнсавай структуры тэксту. Паводле 

меркавання Г.У. Калшанскага, дэлімітацыя тэксту ўскладняецца тым, што яшчэ 

не даследаваны ўсе параметры, неабходныя для вызначэння межаў пэўнага 

сегмента маўленчых адзінак (Колшанский 1984, 95). 

У сучаснай лінгвістыцы пытанні фонастылістычнай маркіраванасці тэксту 

застаюцца ў сферы ўвагі даследчыкаў. Пашырэнню фонастылістычных 

распрацовак паспрыяла імклівае развіццё сродкаў масавай камунікацыі, якія 

істотна ўплываюць на ўсе моўныя працэсы. У сувязі з гэтым асаблівае значэнне 

набывае праблема вылучэння фонастылістыкі як спецыфічнай галіны навукова-

даследчых пошукаў. Фонастылістыка з’яўляецца перспектыўнай вобласцю 

лінгвістычных даследаванняў і знаходзіцца ў сталай дынаміцы развіцця. Многія 

даследчыкі (Гайдучик 1973, 1978, 1983; Ганиев 1976; Карпов, Милюкова 1982; 
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Мирианашвили 1983; Портнова 1986, 1991; Шевченко 1990; Нурахметов 1997 і 

інш.) лічаць, што фонастылістыка сфарміравалася на сумежжы стылістыкі і 

фанетыкі ў выніку прыцягнення да лінгвістычнага аналізу дадзеных 

экстралінгвістычнага характару. З пазіцый фонастылістыкі вывучаюцца 

фанетычныя працэсы і з’явы – з улікам тых фактараў, якія вызначаюць агульную 

экстралінгвістычную карціну самога акта камунікацыі і тых працэсаў, што 

ўплываюць на размеркаванне і функцыянаванне фанетычных адзінак у вусным 

маўленні. 

Кола праблем фонастылістыкі вельмі шырокае. Існуюць розныя падыходы 

да вывучэння фонастылістычных асаблівасцей вуснага тэксту. Адзін з падыходаў 

прадстаўлены ў працах лінгвістаў, якія засяродзілі сваю асноўную ўвагу на 

распрацоўцы тыпалогіі маўленчых выказванняў, класіфікацыі фанетычных 

стыляў і выяўленні іх інтанацыйных карэлятаў, а таксама на аналізе 

фонастылістычнай спецыфікі розных відаў камунікацыі. Іншымі словамі, сфера 

гэтага падыходу звязана перш за ўсё з распрацоўкай праблем супрасегментнай 

фонастылістыкі. 

Комплекс іншых праблем, якія распрацоўваюцца ў фонастылістыцы, 

характарызуецца наступным чынам: “вывучэнне змены інтанацыйнай структуры 

выказвання ў залежнасці ад эмацыянальных і мадальных значэнняў. Такое 

вывучэнне інтанацыйнай структуры прадугледжвае ў якасці асноўнай мэты 

вылучэнне эмацыянальна (або мадальна) распазнавальных прымет, а таксама 

апісанне найбольш тыповых для таго або іншага тыпу выказвання акустычных 

параметраў” (Потапова, Линднер 1991, 303). 

Пры даследаванні фанетычных стыляў традыцыйна адрозніваюць два 

планы: 

 сегментны – вывучэнне фанетычных прымет гукаў і іх спалучэнняў (на 

базе мікрасегментацыі вусных тэкстаў); 

 супрасегментны – вывучэнне меладычнай спецыфікі, дынамікі, тэмпу, 

паўзацыі, рытму, акцэнтуацыі (на базе макрасегментацыі вусных тэкстаў). 

Стылістычны спектр тэкстаў, якія падлягаюць фонастылістычнаму 

аналізу, вызначаецца вялікай разнастайнасцю. Сюды могуць быць аднесены 

публіцыстычныя, навуковыя, прамоўніцкія, мастацкія, дзелавыя, нейтральныя і 

інш. рэалізацыі вуснага маўлення. 

У якасці базавых адзінак члянення вуснага тэксту мэтазгодна разглядаць: 

а) рытмічную структуру (РС), што разумеецца як мінімальная група складоў, 

аб’яднаных наяўнасцю аднаго цэнтралізаванага націску (Златоустова 1981); 

тэрмін “рытмічная структура” (у адрозненне ад роднаснага тэрміна “фанетычнае 

слова”) падкрэслівае прыналежнасць моўнай адзінкі да сістэмы адзінак рытму і 

выяўляе яе як структурна-арганізаваны гукавы і складовы комплекс (Потапов 

1998); б) сінтагму, якая разглядаецца як «фанетычнае адзінства, што выказвае 

адзінае сэнсавае цэлае, выражанае думкамі ў працэсе вуснага маўлення” (Щерба 

1963, 86). Расійскія фанетысты (Карцевский 1921; Брызгунова 1963; Матусевич 

1976; Потапов 1998 і інш.) падкрэсліваюць, што сінтагма – гэта адзінка сэнсавага 

і фармальнага плану адначасова, а здольнасць утвараць інтанацыйна-сэнсавае 
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адзінства разглядаецца як адна з асноўных яе ўласцівасцей. Сінтагма ў тэрмінах 

РС мяркуе наяўнасць або адной, або некалькіх РС, якія адпавядаюць адносна 

закончанаму сэнсаваму цэламу. 

У якасці асноўных параметраў сінтагмы мы прапануем разглядаць яе 

даўжыню з улікам колькасці РС і складоў, парадак адпаведнасці РС – тыпы 

рытмічных схем сінтагмаў (РСС). Вылучаныя РС і РСС лагічна суадносяцца з 

магчымасцю вызначыць фонастылістычную прыналежнасць вуснага тэксту. 

Такім чынам, узнікае магчымасць выяўлення перцэптыўных слыхавых 

карэлятаў рытмічнай макрасегментацыі вуснага маўлення ў залежнасці ад 

стылістычнай прыналежнасці тэксту. Пад рытмічнай макрасегментацыяй мы 

разумеем падзел маўленчага выказвання на фанетычныя словы (рытмічныя 

структуры), сінтагмы, фразы, звышфразавыя адзінствы (фонаабзацы), што 

дазваляе вызначыць спецыфіку чаргавання максімальна і мінімальна частотных 

структур адпаведнага тыпу ў маўленчай плыні. 

Усё гэта патрабуе ўдакладнення методыкі эксперыментальна-фанетычнага 

даследавання, якая ўключае падбор тэкстаў, адбор аўдытараў для правядзення 

эксперыментальна-фанетычнага аналізу вусных тэкстаў, слыхавы аналіз, 

статыстычную апрацоўку атрыманых дадзеных, лінгвістычную інтэрпрэтацыю 

атрыманых вынікаў. 

Фонастылістычная прыналежнасць вусных тэкстаў залежыць ад спецыфікі 

макрасегментацыі гэтых тэкстаў на РС і РСС, што дазволіць верыфікаваць 

тэксты ў адпаведнасці з іх фонастылем. Таму мы лічым, што: 

1. макрасегментацыя беларускага вуснага маўлення з апорай на РС і РСС 

можа разглядацца як паказчык яго фонастылістычнай маркіраванасці; 

2. максімальна частотныя для сучаснай беларускай мовы РС і РСС 

фарміруюць характэрны рытміка-меладычны малюнак беларускага маўленчага 

выказвання незалежна ад фонастылістычнай прыроды выказвання. 

3. мінімальна частотныя РС і РСС дазваляюць меркаваць пра наяўнасць 

залежнасці макрасегментацыі на РС і РСС беларускіх маўленчых выказванняў ад 

іх фонастылістычнай прыроды. 

У якасці эксперыментальнага матэрыялу мы выкарысталі аўтэнтычныя 

вусныя тэксты (мастацкая літаратура, публіцыстыка, навіны радыё і 

тэлебачання). 

Праведзенае даследаванне выявіла, што тэксты мастацкага і 

публіцыстычнага стыляў у сучаснай беларускай мове, з аднаго боку, маюць 

агульныя рысы, з другога – супрацьпастаўляюцца па характары іх члянення на 

рытмічныя структуры і сінтагмы. Яны адрозніваюцца па наяўнасці ў іх РС і 

сінтагмаў рознай працягласці.  

Складовая даўжыня найменш частотных рытмічных структур мае 

тэндэнцыю да павелічэння да адзінаццаці складоў з лакалізацыяй націску на 

розных фрагментах структуры. Такое пераразмеркаванне можа быць выклікана 

наяўнасцю праклітык і энклітык у звязным маўленні. У маўленчай плыні 

асобныя словаформы губляюць націск і далучаюцца да папярэдняга ці 

наступнага слова, утвараючы спецыфічны тып рытмічнай структуры. Для 
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беларускага вуснага маўлення найбольш характэрныя праклітыкі – ненаціскныя 

словы, папярэднія знамянальнаму слову. 

У беларускім маўленні выяўляецца імкненне пазбегнуць двух цяжкіх 

(вылучаных націскам) складоў у складаных словах, якія размяшчаюцца 

непасрэдна адзін за другім, што можа служыць адным з фактараў зрушэння 

акцэнтаў. Гэты працэс тым больш рэальны, чым бліжэй адзін да аднаго 

размяшчаюцца вылучаныя склады. Гэта дае падставы меркаваць, што ў 

беларускай мове дапускаецца вар’іраванне рытмічнага афармлення складаных 

слоў. 

Праведзенае даследаванне пацвердзіла выяўленую раней заканамернасць, 

характэрную для індаеўрапейскіх моў – пераважная большасць слоў – 

двухскладовыя і трохскладовыя (Фанетыка 1989, 240); у маўленчай плыні 

функцыянуюць двухскладовыя РС з націскам на першым складзе (бе́лы, ва́жкі, 

ву́праж), трохскладовыя РС з націскам на трэцім складзе (малады́, парасо́н, 

пачака́ць), чатырохскладовыя РС з націскам на трэцім складзе (апярэ́дзіць, 

перане́сці, прытуліц́ца), трохскладовыя РС з націскам на першым складзе 

(вы́несці, па́растак, со́нечны). 

Аналіз складовай даўжыні засведчыў, што найбольш частотныя РС 

уключаюць 2-4 склады. Спарадычна зафіксаваны сяміскладовыя 

(дэмілітарызава́ць, індустрыялізава́ць, пераарганізава́ць) і васьміскладовыя 

(індывідуалізава́ны, інтэрнацыяналісты́чны) РС. 

Праведзенае даследаванне дазволіла выявіць у якасці апорных адзінак тыя 

тыпы сінтагмаў, якія адпавядаюць рытміка-структурнай арганізацыі вуснага 

тэксту – сінтагмы, што складаюцца з двух – трох PC. 

Такім чынам, праведзенае даследаванне пацвярджае гіпотэзу аб тым, што 

чляненне вуснага тэксту на адпаведныя элементы можа адбывацца ў залежнасці 

ад яго стылістычнай прыналежнасці. 

Атрыманыя вынікі могуць быць выкарыстаны для далейшых распрацовак 

агульнай і прыкладной фанетыкі – сегменталогіі, а таксама ў рытмалогіі, 

агульнай і прыватнай фонастылістыцы. 
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Навуковы кіраўнік: А.Л. Садоўская, кандыдат філалагічных навук 

ПАЧУЦЦЁВА-ЭМПІРЫЧНАЯ БАЗА КАНЦЭПТУ 

‘КАХАННЕ / ЛЮБОЎ’ 

Пачуццёва-эмпірычную базу, або вобразны змест, канцэпту складаюць 

найперш асацыяцыі носьбітаў адпаведнай лінгвакультурнай супольнасці, таму 

для аналізу вобразнага складніка канцэпту мэтазгодна найперш звярнуцца да 

славянскага асацыятыўнага слоўніка [2]. 

Так, згодна са звесткамі названага вышэй слоўніка на слова каханне маем 

наступныя асацыяцыі: «шчасце 32; дзяўчына 31; першае 22; пачуццё, сэрца 18; 

любоў 17; вясна 15; моцнае, шчырае 13; вялiкае, секс 11; чыстае 10; вечнае, 

жыццё 9; радасць 8; дзяўчынка, нянавiсць, пацалунак, прыгожае, светлае 6; дзецi, 

жанчына, з першага погляду, прыгажосць, слёзы, смутак, узаемнае 5; боль, 

вечнасць, давер, да дзяўчыны, добра, здрада, кветкi, маладосць, мужчына, 

назаўсёды, няма, пачуццi 4; амур, вяселле, двое, замiлаванне, каханы, людзей, 

мацi, ноч, прыемна, пяшчота, спатканне, сустрэчы, сям’я, шлюб 3; адзiнае, 

асалода, вечна, да чалавека, доўгае, жанiцьба, з першага позiрку, каханы чалавек, 

кветка, красота, крылы, лёгка, любiмы, маё, мама, на ўсё жыццё, пакуты, 

разуменне, рэўнасць, сапраўднае, святло, смерць, сустрэча, счастье, усё, хлопец, 

цяпло, чувства, чысцiня, шчаслiвае, шчырасць, юнак, яна 2; абавязкi, адзiн дзень, 

адзiн раз у жыццi, апошняе, бацькi, безадказнае, бесклапотнасць, блiзкасць, брак, 

было, былое, вернасць, в книгах, влюбленность, возвышенное чувство, в 

прошлом, вясёлы, гармонiя, горыч, грэх, дабро, да сябра, дасягальнае, двух 
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людзей, дзве бярозы, дзяўчынка i хлопец, до гроба, думкi; думкi, клопаты; ён i 

яна, жизнь; жыццё, узнёсласць, чырвонае аб’ёмнае сэрца; заканчваецца дрэнна, 

засталося далёка, з лета, з першай лыжкi, iдэал, i крыж, iнстынкт, i шчасце i 

смутак, кальцо, каханая, каханне, кахаць, к мужчине, костер, красивое, кроў, 

крута, лася, лепшае пачуццё, лепшыя хвiлiны жыцця, лёс, ложак, ложь, любiмага, 

любiць, любимая, людзi; маё каханне, смутак мой, маладзецкае, маладых, 

маладых людзей, мара, марыць, Маша, мiмалётнае, мiф, многа, мой каханы, муж 

i жанчына, мужчына i жанчына, мы, навек, навекi, найвышэйшае, найлепшае 

пачуццё, настоящее, натхненне, не адданне, не бывае, не ведаю, не веру, не 

доўгае, нежность, незямное, не можа быць, ненавiдзець, не существует, 

нечалавечае, нiзкае?, нудота, нямiласць, ой, отдых, павага, паважаць, 

падабаецца, пакута, палёт, палёт пачуццяў, памiж людзьмi, пара, парень и 

девушка, пасцель (любоў), патаемнасць, патрэба; пацалунак, дзецi; пачуццё ў 

сэрцы, перажыванне, полет, поцелуй, прагнае, прайшло, прекрасное, прывычка, 

прыйдзе, птушка, пустата, Радзiма, развод, разлука, рака, рамантыка, 

расчараванне, родныя, ружа, ружовы з зялёным, ружы, самае найлепшае, 

свабоднае, свадьба, свет, светлае нешта, святое, складанасць, скончылася, солад, 

сорам, страта, страты, страшнае, сум, сумленне; сустрэчы да рання, дзяўчына, 

пачуццi, маладосць; сэнс жыцця, сэрца i страла, сяброўка, сяброўства, турботы, 

узаемаадносiны мужчыны i жанчыны, узаемаразуменне, хуткае, цяжкасць; 

цяпло, энергiя, жыццё; чалавек, час, чистота, чувство, чужы; чысты, белы колер; 

шуканне; шчасце, боль; шчасце, жанчына; шчасце, любоў; шчырае пачуццё, экс, 

это прекрасно, юнацтва, я i ён, яно i ёсць, 2-е пасля мацi 1» [2, с. 142]. 

На слова-стымул любоў у славянскім асацыятыўным слоўніку зафіксаваны 

наступныя рэакцыі: «каханне 34; да Радзiмы 31; радзiма 29; Радзiма, шчасце 19; 

дзяўчына 17; мацi 15; сям’я 14; да радзiмы, до гроба 9; нянавiсць 8; павага, 

пачуццё 7; жыццё, моцная 6; Бог, да мацi, секс, шчырая 5; вернасць, вялiкая, да 

бацькоў, кветкi, людзi, няма, светлая, сэрца, узаемная, чыстая 4; адданасць, 

бацькi, вечная, вясна, да блiжняга, да Бога, да дзяўчыны, да жывёл, да людзей, 

двое, и голуби, муж, пакуты, пачуццi, прыгажосць, святая, святло, чалавек 3; 

адносiны, амур, вера, вяселле, глыбока, голуб, грэе, да блiзкiх, да дзяцей, да 

жыцця, да каго-небудзь, да народа, да сябра, да ўсiх, дзецi, дзяўчынка, дом, душа, 

жанчына, звяры, здрада, зямля, к Родине, крэпкая, любоў, мая, мужчына, на ўсё 

жыццё, ноч, няма яе, пацалункi, першая, прыемнасць, пяшчота, родина, спакой, 

сяброўка, усе, хлопец, хлусня, чувства, шлюб, юнак 2; аблом, адзiн да аднаго, 

адказнасць, адкрытая, адчуваць, Андрэй, асалода, бацька, бацькоў, безаглядная, 

беззаветная, без-отказная, белы, блакiтнае неба, блiжнi, блiзкасць, боль, 

большая, брата, братэрская, будзе, бывае, бясконца, бясконцая, вецер, вечна, 

вечнасць, внимание, вольная, воля, выпрабаванне, галоўнае, грошы, да, да 

акадэмii, да бацькаўчшыны, да блiзкага свайго; да Бога, да людзей; дабро, давер, 

даверлiвасць, да ежы, да жанчыны, да жывёлы, да зямлi, да каго, да кнiгi, да 

кожнага, да краiны, да магiлы; да магiлы, да смерцi; да матулi, да родных; да 

родных, да жывога ўсяго; да сабакi, да салодкага, да свабоды, да сэрца, да сябе, 

да сям’i, да ўсяго, да цябе, да чалавека, да чалавека майго, девушка, дети, дзевяць 
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месяцаў, дзяўчына i юнак; дзяўчына, Радзiма; дзяўчынкi, дзяўчыны, добра, добра 

паесцi, добрая, добры настрой, доўгая, доўгi, другiх, друзья, дурасць, ежа, ён, 

ёсць, жаданне, жанiцьба, женщины, жорсткасць, жыве, забота, задавальненне, 

займацца, звер, зычлiвасць, зямная, iмкненне, и слёзы, казёл, казка; каханне, 

касцёр, полымя; каханы, кахаць, класс!, клетка, крепкая, крыўда, культура, 

купiдон, ласка, любимая, люблю, людзей, мама, мара, матуля, Мацi; мацi, бацькi; 

мiне, мiр, моя, мужчына i жанчына, мяса па-французску, навошта, навука, наша, 

не ведаю яшчэ, незямная, немагчымая, не мая, не состоялось, не сустракаўся, 

паветра, паводка, падабацца, падман, падтрымка, пакута, паняцце, пара, парень, 

патрыятызм; пачуццё, вялiкая; полет, поцелуй, праблемы, праменнi, праца, 

працэс, прекрасна; прекрасное, нежное, светлое; прыветлiвая, прывычка, 

прыемна, прыемнае пачуццё, прыемная туга, прыйшла, прырода, пылкая, 

радасць; радзiма, дом; разам, родная, родныя, сабака, сапраўдная, светла, смерць, 

смутак, солнце, сонейка, состояние души, спакуса, спатканне, спорт, спякота, 

сэнс, сябар, сяброўства, сябры, таксама ёсць, турма, узаемаразуменне, 

усеагульная, усё; усё, акрамя нянавiсцi; усiх, усюды i заўжды; у сэрцы, усякая, 

фота, футбол, хата, хлопец i дзяўчына, хлопца, цветы, цi каханне?, цяга да 

любiмай, цяжка знайсцi, цяпло, цеплыня, чакае; чалавек, радзiма; что-то 

непонятное, чысцiня, шчаслiвая; шчасце, людзi 1» [2, с. 138 – 139]. 

Цікавым падаецца факт, што ў славянскім асацыятыўным слоўніку на 

беларускае слова-стымул каханне пералічаны рэакцыі, прадстаўленыя не толькі 

беларускімі, але і рускімі лексемамі, якія падаюцца ў адным шэрагу. У прадмове 

да слоўніка адзначана, што адказы рэспандэнтаў захаваны ў тым выглядзе, як 

яны зафіксаваны ў анкетах, таму можна сцвярджаць, што падчас эксперымента 

беларускія інфарманты карысталіся сродкамі як рускай, так і беларускай мовы, 

што абумоўлена сітуацыяй беларускага дзяржаўнага двухмоўя. Аднак пры 

правядзенні ўласнага асацыятыўнага эксперымента было адзначана, што такія 

факты ў рэакцыях адсутнічаюць, паколькі ў якасці слоў-стымулаў студэнтам 

прапаноўваліся беларускія і рускія лексемы пачаргова. 

Згаданы вышэй слоўнік асацыяцый выйшаў з друку ў 2004 годзе, а гэта 

значыць, што за гэты час адбыліся пэўныя змены ў соцыуме, у адпаведнасці з 

якімі маглі змяніцца і ментальныя ўстаноўкі адносна аналізуемага паняцця і як 

вынік гэтага – змены ў семантычных сувязях слоў, што існуюць у псіхіцы 

носьбіта мовы. Таму для ўстанаўлення асацыятыўнага поля канцэпту 

‘каханне / любоў’ са студэнтамі філалагічнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта быў праведзены асацыятыўны эксперымент, які 

дазволіў выявіць спецыфіку адлюстравання даследуемага паняцця ў моўнай 

свядомасці рэспандэнтаў і прааналізаваць яго вобразную структуру «ў 

абноўленым варыянце». Варта дадаць, што вынікі асацыятыўнага эксперымента 

паспяхова выкарыстоўваюцца сучаснымі даследчыкамі не толькі для 

ўстанаўлення пачуццёва-эмпірычнай базы канцэптаў, але і для даследавання 

лексічнай сістэмнасці, для міжкультурных супастаўленняў, для вывучэння 

ўзаемадзеяння моў пры двухмоўі і г.д. 
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Асацыятыўнае поле канцэпту ўтвараецца сукупнасцю асацыятаў на 

стымул – ключавую лексему-рэпрэзентант. Атрыманыя рэакцыі інтэрпрэтуюцца 

як моўныя сродкі аб’ектывацыі тых або іншых кагнітыўных прымет канцэпту, 

названага стымулам. Так, падчас эксперымента ў якасці слоў-стымулаў 

выступілі беларускія назоўнікі любоў і каханне і дзеясловы кахаць і любіць, а 

таксама рускія лексемы любовь і любить. 

У ходзе даследавання былі апытаны 46 інфармантаў ва ўзросце ад 17 да 22 

гадоў, і па матэрыялах эксперымента пабудавана асацыятыўнае поле канцэпту 

‘каханне / любоў’. У артыкуле «асацыятыўнае поле», услед за Г. П. Кліменка, 

разглядаецца як усе словы-рэакцыі на зададзенае слова-стымул [1, с. 19]. Пад 

увагу прымалася тое, што любое асацыятыўнае поле мае пэўную структуру: 

ядро, блізкую, далёкую і крайнюю перыферыю.  

Перш чым перайсці да прэзентацыі вынікаў уласнага асацыятыўнага 

эксперымента, адзначым, што згодна са звесткамі славянскага асацыятыўнага 

слоўніка ядром асацыятыўнага поля на стымул каханне з’яўляюцца словы 

шчасце, дзяўчына, першае, пачуццё, сэрца, любоў, вясна, моцнае, шчырае, вялiкае 

і г.д. Ядро асацыятыўнага поля на стымул любоў складаюць асацыяты каханне, 

да Радзімы, радзіма, шчасце, дзяўчына, маці, сям’я, да гроба, нянавісць і г.д. Што 

да ядра асацыятыўнага поля на стымул любовь, то яно пададзена лексемамі 

счастье, зла, ненависть, чувство, жизнь, вечная, нежность, секс, верность, 

сердце, смерть і г.д. Усе асацыяты прыведзены ў парадку змяншэння частотнасці 

рэакцый. 

У ядро пабудаванага асацыятыўнага поля на стымул каханне ўвайшлі 

наступныя рэакцыі: шчасце 12; сям’я, чырвонае сэрца 6; пяшчота 5; давер, 

маладосць 4; жанчына, маці, радасць, кветкі, хлопец, цеплыня 3. Перыферыю 

асацыятыўнага поля канцэпту каханне склалі наступныя рэакцыі: пацалункі, 

пачуцці, вясна, ласкавасць, сэрца 2; абдымацца, адкрытасць, адносіны, 

акрыленасць, блізка, блуканне, вечнасць, выпрабаванні, вышэйшае, гора, 

дабрыня, дзеці, думкі, Зямля, клопат, любоў, моцнае, мы, натхненне, нешта 

незразумелае, падлеткавы ўзрост, падтрымка, праца, прыгажосць, рабіць, разам, 

светлае, Слодыч, сонейка, соплі, спатканне, узаемадапаўненне, 

узаемапаразуменне, узаемнае, узнёсласць, усеагульнае, усмешка, чалавек, 

чаканне 1. 

У выніку праведзенага асацыятыўнага эксперымента на слова-стымул 

любоў былі атрыманы наступныя рэакцыі: бацькі 10; сябры, радзіма 7; сям’я 5; 

дом 4; шчырасць 3; адданасць, святло, захапленне 3; людзі, шчасце, жыццё, 

зямля, падарожжа, пяшчота, пачуццё, адказнасць 2; работа, задавальненне, 

натхненне, актыўнасць, аптымізм, музыка, цяпло, птушкі, вечар, абдымаць, Бог, 

адносіны, погляд, моцнасць, кот, хлопец, радасць, давер, маладосць, зялёны, 

сусвет, сонейка, трава, хваляванне, патрэбнасцць, эмоцыі, падтрымка, цукеркі, 

кіно, тое, што зараз сутрэнеш вельмі рэдка; сэрца, пацалункі, час разам, смех, 

рука ў руцэ, прыемнасць, вера, боль, зацікаўленасць, да салодкага, давер, пара, 

разам, маці, Боская, прыгажосць 1. 
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Што да дзеяслова кахаць, то трэба адзначыць шматлікасць і 

разнастайнасць рэакцый на гэты стымул. Кахаць: мужчына, марыць 4; моцна, 

жадаць, давяраць, клапаціцца, паважаць 3; думаць, спяваць 2; аднаго, натхнёна, 

адказна, заўжды, нягледзячы ні на што, доўга, разумець, прадчуваць, узнёсласць, 

быць побач з каханым, гумно, гуляць, цалаваць, цярпець, быць адданым, весела, 

сварыцца, мірыцца, бацькі, не рабіць крыўды, сонейка, любіць, захапляцца, 

радавацца, чакаць, сэрца, сям’я, падтрымліваць, спадзявацца, дапамагаць, 

праводзіць час разам, захапіцца кім-небудзь, сумаваць, сустракаць, радавацца, 

адзін раз на усё жыццё, падтрымка, адчуваць, вар’яцтва, эмоцыі, дагажаць, 

прыносіць радасць, дужа, прыняць такім, які ёсць; аказваць паслугі; робячы горш 

сабе; пакутаваць, адчуваць 1. 

Вынікі эксперымента дазваляюць сцвярджаць думку, што рэакцыі на 

слова-стымул любіць таксама характарызуюцца шматграннасцю. Да ядра 

асацыятыўнага поля на стымул любіць можна аднесці наступныя лексемы: бацькі 

4; сяброў, быць аддананым 3. Перыферыя пададзена такімі лексічнымі адзінкамі, 

як дом, клапаціцца, паважаць, жыццё 2; справу жыцця, самаахвярна, усім сэрцам, 

адчуваць падтрымку, быць побач, родныя людзі, бескарыснасць, радасць 

адчуваць сябе на сваім месцы, ганарыцца, мама, фаршмак, баяцца, дыхаць, 

хвалявацца, адпачываць, хобі, мора, шчырасць, пяшчота, разумець, ахвяраваць, 

давяраць, паветра, свежасць, пара, запал, сям’я, тварыць, нешта, узнаўляць, 

гуляць, смяяцца, слухаць музыку, марыць, родны край, родная мова, быць разам, 

кветкі, сонца, асэнсоўваць, цікавіцца, захапляцца, адкрываць і адкрывацца ў 

адказ, падабацца, Бог, чытаць, размовы, прымаць так, як ёсць, захоўваць ў сэрцы, 

міла, радасна, захапленне, самае дарагое на зямлі, сэнс, сваю работу, усіх і 

кожнага, марожанае, падарожжа 1. 

Для паўнаты праведзенага эксперымента (беручы пад увагу беларускі 

дзяржаўны білінгвізм) інфармантам у якасці слова-стымула была прапанавана 

руская лексема любовь, якая атрымала наступныя рэакцыі: счастье 8; семья, 

радость 4; страсть, чувство, преданность, уважение, привязанность, улыбка 3; 

женское имя, доверие, нежность, еда, дети, смех, к близким 2; сильная, слабая, 

безответная, к любимому, искренностью, безумие, поступки волнение, 

прощение, работа над собой, совершенствование, честность, вдохновение, 

оптимизм, чувственность, близость, теплота, улыбки, уют, объятия, шоколад, 

свадьба, сахарная вата, ощущение гравитации, навсегда, близкие, встреча, 

эмоции, путешествие, ответственность, влечение, понимать, жертвовать, верить, 

красота, юноша, музыка, большая, молодость, разочарование, предательство, 

сила, беспокойство, забота, сердце, кино 1. 

Цікавымі рэакцыямі характарызуецца рускае слова-стымул любить: 

родители 4; доверять, чувствовать, дарить счастье, принимать таким, какой есть; 

отдаваться, понимать, думать, сильно 3; свет, восхищаться, свою работу, 

интересоваться, заботиться, помогать, поддерживать, переживать вместе 2; 

наполняться, парень, сестру, брата, шоколад, кино, хорошо,смысл, хотеть, быть 

счастливым, долго, очень, вместить в себя Вселенную, жить в едином потоке, 

всей душой, близких, хобби, занятия, жизнь, решать проблемы, быть рядом с 
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любимым человеком, уверенность, уступать, интересоваться, надежность, 

понимание, ревность, смех, быть вместе, уважать, гордиться, мечтать, не видеть 

недостатков в человеке, уметь жертвовать собой, вечно, творить, семья, счастье, 

жизненная необходимость, радость, суши, молодость, музыка, Италия, нравится, 

мучиться, защищать, держать, здоровью вредить 1. 

Такім чынам, прааналізаваўшы звесткі «Славянского ассоциативного 

словаря…» і атрыманыя падчас уласнага эксперымента рэакцыі на беларускія 

словы-стымулы каханне, любоў і рускую лексему любовь, можна зрабіць вывад, 

што гэтыя даныя часткова супадаюць і што для ўсіх асацыятыўных палёў, якія 

пабудаваны на матэрыяле беларускай і рускай моў, характэрна пэўная 

«раскіданасць» рэакцый. Вынікі праведзенага эксперымента дазваляюць 

сцвярджаць, што парадыгматычныя рэакцыі (назоўнік – назоўнік) пераважаюць 

над сінтагматычнымі. Сінтагматычныя рэакцыі пададзены невялікай колькасцю 

адзінак. Так, на слова каханне гэта лексемы вышэйшае, моцнае, нешта 

незразумелае, светлае, узаемнае, усеагульнае, на рускае слова-стымул любовь – 

сильная, слабая, безответная. Што да беларускага слова-стымула любоў, то на 

яго сінтагматычныя рэакцыі ўвогуле адсутнічаюць. 

Рэспандэнты праведзенага эксперымента звязваюць каханне са словамі 

(паняццямі) шчасце, пяшчота, давер, маладосць і г.д., а любоў – з сям’ёй, 

радзімай: бацькі, сябры, сям’я, радзіма, дом і г.д. Такі самы тып асацыяцый (хоць 

і ў меншым аб’ёме) назіраецца і ў слова-стымула любіць.  

У рэакцыях эксперымента на ўсе словы-стымулы, акрамя лексемы кахаць, 

інфарманты назвалі найменні ежы, ласункаў, забаўляльнай сферы і адпачынку: 

фаршмак, марожанае, цукеркі, Слодыч, мора, гуляць і рускія лексемы еда, 

шоколад, кино, сахарная вата, суши, путешествие. 

Асацыяты радзіма, родная мова, Бог прысутнічаюць толькі ў рэакцыях 

эксперымента, які праводзіўся на матэрыяле беларускай мовы. На рускія словы-

стымулы любовь і любить такія рэакцыі адсутнічаюць. 

Такім чынам, устаноўлена, што ў асацыятыўным полі канцэпту 

‘каханне / любоў’ паслядоўна рэалізуюцца яго ядзерныя сэнсы, зафіксаваныя ў 

дэфініцыях адпаведнай лексемы, а таксама ўвасабляюцца разнастайныя ацэнкі і 

пачуцці, што складаюць перыферыю ў структуры гэтага ментальнага ўтварэння. 

Аналіз матэрыялаў уласнага асацыятыўнага эксперымента і славянскага 

асацыятыўнага слоўніка дае магчымасць глыбей спасцігнуць механізм 

спараджэння маўленчай дзейнасці чалавека, прасачыць асаблівасці 

функцыянавання лексем, што вербалізуюць даследуемы канцэпт, і вызначыць 

характар сувязей ментальных адзінак, якія стаяць за імі ў свядомасці чалавека.  

Варта дадаць, што ў артыкуле не ставілася за мэту правесці 

супастаўляльны аналіз канцэптаў ‘каханне / любоў’ і ‘любовь’ у беларускай і 

рускай мовах. Даследаванне заклікана паказаць эфектыўнасць выкарыстання 

методыкі асацыятыўнага эксперымента ў вывучэнні нацыянальнай спецыфікі 

канцэптуальнага паняцця і яго семантычнай эвалюцыі ў часе. Зразумела, што 

эксперымент меў абмежаваны характар (падчас яго не была ахоплена вялікая 

колькасць рэспандэнтаў), і з гэтай прычыны на матэрыяле яго вынікаў нельга 
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прадэманстраваць вычарпальную, аб’ектыўную структуру асацыятыўнага поля 

канцэпту ‘каханне / любоў’ у свядомасці сённяшніх носьбітаў беларускай мовы, 

выразна вылучыўшы ў ім ядро, блізкую, далёкую і крайнюю перыферыю. Аднак 

нам ўсё ж хацелася зрабіць свой унёсак у справу вывучэння аднаго з 

асноватворчых канцэптаў кожнай нацыянальнай мовы і культуры і прадставіць 

спецыфіку эмпірычна-вобразнага яго ўспрыняцця ў асяроддзі студэнтаў 

філалагічнага факультэта БДУ. 

Варта таксама адзначыць, што аб’ектам вывучэння абраны канцэпт 

‘каханне / любоў’ у моўнай карціне свету беларусаў, аднак на розных 

структурных ўзроўнях абазначанага канцэпту паняцці каханне і любоў 

рэалізуюцца па-рознаму: асэнсоўваюцца як самастойныя адзінкі, перасякаюцца 

ў большай ці меншай ступені або не размяжоўваюцца ўвогуле. Менавіта на гэтай 

падставе яны названы як адно цэлае ў тэме артыкула. Так, паняційная база слоў 

каханне і любоў і дзеясловаў кахаць і любіць разыходзяцца, паколькі згодна з 

дэфініцыямі гэтых лексем у нарматыўных слоўніках сучаснай беларускай мовы 

аб’ектам кахання выступае асоба супрацьлеглага полу. Паняційнае поле лексем 

любоў і любіць выходзіць за межы адносін з супрацьлеглым полам. Любіць у 

адпаведнасці з тлумачальным слоўнікам беларускай мовы – гэта значыць: «1. 

Адчуваць глыбокую адданасць, прыхільнасць да каго, чаго-небудзь, быць 

адданым каму, чаму-небудзь. Любіць радзіму. Любіць сваіх дзяцей. 2. Адчуваць 

сардэчную прыхільнасць да асобы другога полу, кахаць. 3. Мець цягу, цікавасць 

да чаго-небудзь. Любіць музыку. 4. Патрабаваць якіх-небудзь умоў як найбольш 

спрыяльных для існавання, росту чаго-небудзь. (Лістоўніца) любіць чорную і 

камяністую глебу. Маўр» [3, т. 3, с. 67].  

Калі браць пад увагу наіўную карціну свету беларусаў (перадусім 

народную афарыстыку, часткова фразеалогію, побытавыя народныя ўяўленні), 

то названыя паняцці найчасцей не размяжоўваюцца, а лексемы каханне і любоў 

з’яўляюцца цалкам сінанімічнымі і ўзаемазамяняльнымі. Падобнае можна 

сказаць і пра паэтычны дыскурс, што можа быць прадыктавана суб’ектыўнымі 

перажываннямі паэтаў (напрыклад, кахаць радзіму) або рытмікай і рыфмай 

твора. Што да пачуццёва-эмпірычнай базы праналізаванага канцэпту, якая 

выяўляецца найперш праз асацыяцыі носьбітаў беларускай лінгвакультурнай 

супольнасці, то можна адзначыць наступнае. Паколькі рэспандэнтамі 

праведзенага ўласнымі намаганнямі асацыятыўнага эксперымента былі 

студэнты-філолагі, якія добра ведаюць пра разыходжанні дэфініцый лексем 

каханне і любоў у слоўніках, то і вобразны змест паняццяў каханне і любоў будзе 

адрознівацца. І таму у гэтым выпадку можна нават гаварыць пра кацэпты каханне 

і любоў як цалкам самастойныя адзінкі. Але гэта толькі на двух структурных 

узроўнях (паняційным і вобразным) і толькі адносна рэакцый студэнтаў-

філолагаў. 
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НАШЫ ГОСЦІ  

(Кіеўскі нацыянальны ўніверсітэт імя Тараса Шаўчэнкі) 

А.А. Курчанка, магістрантка 2 курса 

ПРАБЛЕМА ВЫБАРУ Ў АПАВЯДАННІ ВАСІЛЯ БЫКАВА “АДНА НОЧ” 

У артыкуле аналізуецца прырода праблемы выбару ў творчасці В. Быкава 

на матэрыяле апавядання «Адна ноч». 

Ключавыя словы: праблема выбару, памежная сітуацыя, Быкаўскі 

герой, ваенная проза. 

Паняцці памежная сітуацыя, выбар, свабода, асабістасць, адчай, 

адзінота, варожасць свету (што з’яўляюцца катэгорыямі экзістэнцыяльнымі) – 

вельмі важныя ў творчасці Васіля Быкава. Праблема выбару займае асаблівае 

месца ў яго ваеннай прозе. Пяру пісьменніка належыць шэраг твораў, у якіх 

чалавек ці грамада пастаўленыя ў сітуацыю, выйсце з якой вызначаецца ўласным 

выбарам. Быкаўскія героі заўсёды пастаўленыя аўтарам у складаную сітуацыю 

паміж жыццём і смерцю. Сітуацыю, калі выбарам з’яўляецца рашэнне “быць 

чалавекам ці перастаць існаваць”.  

Вайна… Менавіта гэтая “злачынная справа”, як называе вайну Мікола 

Гусоўскі, ламае чалавечую духоўнасць, дзеліць людзей на драпежнікаў і ахвяр, 

прымушае знішчаць, рабаваць, забіваць… Сам В. Быкаў настойліва 

падкрэсліваў, што вайна агідная чалавечай прыродзе, нішто не можа апраўдаць 

яе існавання [2]. На вайне дзейнічае адзінае правіла: калі ты не заб’еш, то цябе 

заб’юць. У гэтым і ёсць прэзентаваная В. Быкавым трагедыя чалавека на вайне, 

адзіная мэта якога – выжыць. Так, вайна прымушае чалавека чыніць амаральна, 

але ці ёсць у яго іншы выбар у дадзенай сітуацыі? 

Зараз звернем увагу на праблему выбару ў апавяданні «Адна ноч». 

Галоўны герой твора – Іван Валока – хаваючыся ад немцаў, трапляе ў будынак, 

што ў выніку “бамбёжкі” абвальваецца. Так, ён апыняецца ў пастцы. Але ён не 

адзін – разам з ім у пастку трапляе паранены немец. Мы бачым, што адразу ж у 

Івана нарадзілася думка “забіць”. У той момант Валока звыкла накіраваў на 

ворага аўтамат, гатовы вось-вось націснуць на спуск; гэта было так лёгка ў той 

момант і так проста. Але, мабыць, гэтая лёгкасць і стрымала яго рашучасць. 

Немец тады зноў аслаблена заварушыўся, спрабуючы вызваліцца з-пад 

абломкаў.“Ну лезь, паспрабуй! Падыдзі! – казаў сабе баец, пільна назіраючы за 

кожным аслабелым рухам ворага. – Вылезеш, тут жа і ляжаш!” [1]. Такім 

чынам, бачым, што перад героем будзе стаяць выбар: забіць немца пакуль ёсць 

магчымасць (немец быў паранены і няўзброены) ці забыцца, што гэта вораг і 

паставіцца да яго як да звычайнага чалавека, гэта значыць, калі трэба – 

дапамагчы, падтрымаць, супакоіць  і г. д. “Бачачы, што немцу не выбрацца без 

дапамогі, ён неяк не ў лад са сваім пачуццём ступіў бліжэй і, упёршыся абцасам, 

адваліў убок вялізны пляскаты кавалак сцяны. Затым сам аж здзівіўся, навошта 

зрабіў тое, — немец вальней заварушыўся, абапёрся аб дол рукамі і, схіліўшы ўніз 

галаву з разматлянымі пыльнымі космамі, паволі выцягваў з-пад друзу ногі” [1], 
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– апісвае аўтар сцэну, дзе Валока дапамагае немцу. У байца ўзнікае спачуванне 

да гэтага “чалавека-ворага”: “Неяк міжвольна пранікшыся спачуваннем да яго 

болю, Валока адставіў убок нагу і намацаў у кішэні пацёрты, даўно ўжо ношаны 

там перавязачны пакет. Баец мог і не даваць яго: не так ужо і шкада яму было 

гэтага падбітага гітлераўца. Аднак нейкае чалавечае велікадушша штурхнула 

дапамагчы, бо была ў тым патрэба” [1]. Да таго ж немец не быў варожа 

настроены супраць Івана. І гэта супакойвала Валоку. Валока бачыў побач не 

якога там загадкава драпежнага фашыста, а пажылога ўжо, пабітага і ўезджанага 

вайной чалавека. Хоць немец і маўчаў, аднак няцяжка было меркаваць, што ён 

адчуваў цяпер, і толькі яго салдацкая форма не давала Валоку забыцца, што гэта 

вораг. Агульнае няшчасце і жаданне вырвацца на свабоду паступова зблізіла іх: 

“Толькі якую гадзіну назад, не бачачы і ніколі не ведаючы адзін аднаго, яны 

душыліся, біліся ў гэтым склепе, поўныя злосці і лютае прагі знішчэння, а зараз, 

нібы нічога між імі і не здарылася, суладна рвалі са столі кавалак бетону, каб 

выкараскацца з агульнай бяды” [1]. І Валока, і немец, якога клікалі Фрыц, былі 

амаль аднолькавага ўзросту – гэта былі ўжо сталыя мужчыны, якія пражылі 

большую частку свайго жыцця і цвяроза глядзелі на свет. Яшчэ іх аб’ядноўвала 

тое, што Іван і Фрыц па прафесіі былі цеслярамі. Варта адзначыць, што ў душы 

Івана паступова знікала злосць і варожасць супраць Фрыца, ён ужо не мог забіць 

немца, бо разгледзеў у ім Чалавека: “Як было страляць яго, калі між імі 

рушылася галоўнае для таго – узаемная нянавісць, калі раптам у варожым 

мундзіры з’явіўся перад ім зважлівы, рупны, працавіты, самы звычайны чалавек, 

які і да Валокі ставіўся не як вораг-фашыст, а як супольнік і сябра. Здаецца, 

гэта быў зусім неблагі немец, і недзе ў сподзе пачуццяў баец адчуваў у сабе 

няёмкасць ад таго, што нядаўна ледзьве не задушыў яго. Але зноў жа вельмі 

нават магло стацца, што і ён забіў бы Валоку…” [1]. Незвычайна гэта было і 

дзіўна Валоку – адчуваць яго тут, побач з сабой; хвілінамі нават забывалася, што 

яны ворагі. Задумаўшыся, байцу хацелася падрабязней распытаць яго пра 

нямецкае ўмельства ў цяслярнае справе, хацелася сесці, пакурыць, мірна і па-

добраму пагутарыць; здавалася, у той іхняй разважнай добразычлівасці 

адкрыецца нешта значнае і цікавае. Валока ўсё ж працягвае сумнявацца наконт 

шчырасці Фрыца, але штосьці ў ягонай душы падказвала верыць гэтаму 

чалавеку.  

Нешта падобнае знаходзім у аповедзе «Рускі» майстра псіхалагічнай прозы 

пачатку ХХ стагоддзя Максіма Гарэцкага. Героі твора – “рускі” (салдат-беларус) 

і аўстрыяк (салдат-украінец) – змаглі знайсці агульную мову, разглядзець адзін 

у адным Чалавека, быўшы па сутнасці ворагамі. Выпадкова сустрэўшыся, яны 

распілі гарэлку аўстрыяка, разгаварыліся, пасябравалі. Але потым нечалавечыя 

законы вайны ўзялі верх над “рускім”... Ён вызваляе свайго ўнутранага 

драпежнага звера: забівае аўстрыяка. Ён ідзе на забойства міралюбнага 

аўстрыяка праз духоўную ды інтэлектуальную зменлівасць, праз страх перад 

кіраўніцтвам і нежаданне быць западозраным у баязлівасці. М. Гарэцкі, глыбока 

аналізуючы псіхалагічную прыроду персанажаў, паказаў, як бяздумнасць 
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“рускага” перамагла думку, як неўсвядомлена цёмнае, агрэсіўнае, жорсткае 

перамагло чалавечае пачуццё. 

Такім чынам, у апавяданні «Адна ноч» назіраем сувязь праблемы выбару з 

такімі паняццямі, як жыццё, смерць, чалавечнасць, абавязак, гонар, годнасць. 

Герой В. Быкава – гэта змагар і супраць ворага-немца, і супраць жорсткіх законаў 

вайны, яе амаральнага пачатку, правілаў, якія яна дыктуе. В. Быкаў сцвярджае, 

што яго героі застаюцца людзьмі, нягледзячы ні на што. І Валока, і Фрыц, якія 

“вымушаныя” вайной быць ворагамі і чый шлях да ўзаемаразумення пачаўся з 

нянавісці, здолелі разглядзець адзін у адным Людзей. Таму ў канцы твора мы 

бачым, што Валока ратуе не толькі сваё жыццё, але і жыццё свайго новага сябра. 

У які раз героі В. Быкава даказваюць, што абавязак быць Чалавекам – 

бестэрміновы. Яны заўсёды будуць пастаўленыя ў такую сітуацыю, калі іхні лёс 

будзе залежаць ад уласнага выбару. 
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МАКСІМ БАГДАНОВІЧ ЯК ЛІТАРАТУРАЗНАЎЧЫ ДАСЛЕДЧЫК 

УКРАІНСКІХ АЎТАРАЎ 

Артыкул прысвечаны агляду сувязяў Максіма Багдановіча з украінскай 

літаратурай з аналізам яго навукова-крытычных артыкулаў пра творчасць 

украінскіх літаратараў (Чупрынкі, Шаўчэнкі і Франко). 

Ключавыя словы: літаратуразнаўства, літаратурная традыцыя, 

крытыка, аналіз, даследаванне. 

Сувязі класіка беларускай літаратуры Максіма Багдановіча з Украінай 

заўсёды актыўна даследаваліся навукоўцамі. Гэтаму спрыяе багатая спадчына, 

якую пакінуў пасля сябе беларускі паэт, перакладчык і крытык. Сваю 

зацікаўленасць “украінскім пытаннем” Багдановіч асэнсаваў у артыкуле часопіса 

«Украинская жизнь» 1915-га года. Аўтар адзначае, што ўкраінская культура, яе 

патрэбы асвятляліся ў шэрагу выданняў розных краін: англійскіх, французкіх, 

нямецкіх і нават турэцкіх, угорскіх румынскіх, шведскіх. Такі вялікі пералік 

падкрэсліваў важнасць “украінскага пытання”на міжнароднай арэне. Аўтар 

артыкула рабіў кантраст на тым, што ў тагачаснай Расійскай імперыі гэтая тэма 

амаль не асвятлялася, быццам і не было ўкраінцаў. У падобнай сітуацыі 

апынулася тады і Беларусь, што рабіла праблему агульнай для абодвух суседніх 

народаў. 

За сваё кароткае жыццё Багдановіч пакінуў некалькі дзясяткаў перакладаў 

толькі з украінскай мовы, але яшчэ з італьянскай, нямецкай, польскай, рускай 

http://knihi.com/Vasil_Bykau/Adna_noc.html
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моў. Рознабаковасць і шматграннасць Багдановіча адлюстраваная ў 

разнастайнай літаратурнай і літаратуразнаўчай спадчыне. Пераклады з 

Шаўчэнкі, Франко, Самійлэнкі, Чупрынкі, Алэся, Крымскага, Віннічэнка, 

Стэфаныка, Кацюбінскага паказваюць высокі ўзровень інфармаванасці 

Багдановіча пра ўкраінскую літаратуру. Больш за тое, гэты спіс аўтараў не 

поўны. Асабліва цікавыя гістарычныя нарысы. Адзін з іх, «Чырвоная русь», 

прысвечаны менавіта Украіне. Асобным творам падаецца «Угорская русь», дзе 

апісваецца таксама ўкраінскі рэгіён Закарпацце. Важную тэму закранае артыкул 

«Украінскае казацтва». Гэта пытанне не так часта асвятляецца замежнымі 

аўтарамі, хаця складае аснову нацыянальнай канцэпцыі сучаснага ўкраінскага 

грамадства.  

У гэтым артыкуле спынімся на літаратуразнаўчых працах Багдановіча. 

Найбольш вядомае даследаванне «Краса і сіла» пра творчасць Тараса Шаўчэнкі. 

Тут малады крытык адным з першых “адэкватна” разглядае творчасць славутага 

ўкраінскага паэта. Калі Шаўчэнка ўзносіць украінскую літаратуру на новы 

узровень, то Багдановіч аб’ектыўна ўзносіць Шаўчэнку на новы ўзровень 

крытычнага разгляду ягонай вершаванай творчасці. Багдановіч робіць акцэнт на 

важнасці фальклорных матываў у шаўчэнкавых вершах. Да фальклору звяртаўся 

і сам Багдановіч, таму зразумела, што гэтая тэма не была чужая аўтару артыкула. 

Амаль упершыню падрабязна разгледжана форма вершаў Шаўчэнкі, звяртаецца 

ўвага на мілагучны рытм вершаў, патлумачана функцыя асанансаў, якія да гэтага 

крытыкі лічылі недахопам і прымяншалі талент украінскага паэта. 

Прадмова да перакладу апавядання Івана Франко «Каменшчык» змяшчае 

кароткія звесткі пра біаграфію дзеяча, характарыстыку аўтарскага стылю і 

пералік галоўных твораў. Прыведзены цікавы факт, што на юбілей 25-ці гадоў 

літаратурнай дзейнасці Франка была выдадзена кніга памерам у некалькі сотняў 

старонак, дзе змяшчалася толькі бібліяграфія твораў і літаратуразнаўчых прац 

аўтара. 

Менш вядомае даследаванне творчасці Грыцька Чупрынкі. Таленавіты 

ўкраінскі паэт не трапіў у хрэстаматыі, быў “забыты” за савецкім часам. Як 

высветлілася, Чупрынку некалькі разоў арыштоўвалі за барацьбу супраць 

савецкай улады, апошні раз – за ўдзел у Халоднаяраўскай рэспубліцы ў 1921-ым 

годзе. Славутае паслярэвалюцыйнае паўстанне на тэрыторыі цэнтральнай 

Украіны не паспела цалкам “разгарнуцца” і было рассакрэчанае супрацоўнікамі 

НКУС. Арыштаваны былі амаль усе кіраўнікі паўстанскіх атрадаў, сярод якіх 

апынуўся Грыцько Чупрынка. Тым жа годам датуецца прысуд, паводле якога 

Чупрынку расстралялі, але папера пра выкананне гэтага прысуду згублена і 

высветліць лёс чалавека ўжо немагчыма. Зразумела, чаму творы гэтага аўтара не 

маглі друкавацца за савецкім часам. У перыяд незалежнаці з 1991-га года 

ўкраінскія літаратуразнаўцы “вяртаюць” Чупрынку на старонкі гісторыі 

літаратуры, але аўтар застаецца вядомым толькі асобнаму колу даследчыкаў. 

Чупрынка так і не трапіў да хрэстаматый, застаўся на перыферыі ўкраінскай 

паэзіі. 
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Максім Багдановіч калі не першым, то адным з першых дае поўную 

характарыстыку творчага шляху ўкраінскага паэта. Перш за ўсё, Багдановіч 

вылучае рытм як адну з галоўных характарыстык увогуле вершаскладання. Рытм 

з’яўляецца той сілай, якая аб’ядноўвае паміж сабой словы і радкі, “ажыццяўляе” 

верш. Менавіта пачуцце рытму, паводле Багдановіча, уласціва Рыгору 

Чупрынцы. Каб зразумець, што гэта быў за аўтар, прыводзіцца параўнанне, што 

паэты Гарадзенскі, у меншай ступені Бальмант і Блок, таксама “беларускі 

песняр” Янка Купала вельмі добра валодаюць рытмам, але талент і майстэрства 

Чупрынкі больш высокія, чым у згаданых аўтараў. Артыкул быў напісаны 

Багдановічам у 1916-ым годзе. Янка Купала тады ўжо вядомы і аўтарытэтны 

паэт, не пачатковец. Параўнанне з Блокам увогуле здзіўляе. Адзін з найбольш 

яркіх прадстаўнікоў сярод паэтаў “срэбнага веку”, Блок дакладна зорка першай 

велічыні ў рускай паэзіі. Творчасць рускіх літаратараў гэтага перыяду лічыцца 

найлепшай за ўсю гісторыю рускай літаратуры, а паэзія “срэбнага веку” зрабіла 

вялікі ўклад у развіццё сусветнай літаратуры. Тады незразумела, чаму творчасць 

Чупрынкі застаецца малавядомай нават на Бацькаўшчыне. Багдановіч называе 

ўкраінскага паэта найбольш развітым і завершаным аўтарам “свайго тыпу” сярод 

прадстаўнікоў трох “рускіх літаратур” (пад гэтым тэрмінам разумеем 

беларускую, рускую і ўкраінскую літаратуры). З першых старонак Багдановіч 

дае зразумець чытачу, пра каго пойдзе гутарка, якой велічыні гэты чалавек, каб 

адразу ўвесці ў курс справы, паказаць месца разгледжанага аўтара ў літаратуры. 

Далей Багдановіч робіць акцэнт на мастацкіх сродках, якімі карыстаецца 

Чупрынка. Гэта алітарацыі, асанансы, паўторы, што ўзмацняюць верш, робяць 

яго яшчэ больш выразным і меладычным. Асобнае месца займае рыфма, якая 

пранізвае кожны радок, а часта і кожнае слова ў чупрынкавых вершах.  

У яркай характарыстыцы ўкраінскага аўтара назіраецца шмат мастацкіх 

сродкаў. Відавочна, што Багдановіч знаходзіцца пад уплывам творчасці 

Чупрынкі. Часта характарыстыкі паэзіі перадаюцца мастацкімі сродкамі: 

“Скажа, і паўторыць, і зноў паўторыць, амаль аднасэнсава, адназначальна, 

аднагучна, ці проста выкрыкне слова, і яшчэ, і яшчэ раз яго ж, і гэтыя словы 

ўпарта стукаюцца ў чытачову душу, б’юць па адным месцы, як малаток па 

плешцы цвіка, і ўганяюць, убіваюць, укараняюць сваё, падтрыманае гіпнозам 

рытму...”  

Назіраем, што для таго каб перадаць паўторы у вершах Чупрынкі, 

Багдановіч сам выкарыстоўвае паўторы, каб перадаць рытм – робіць рытмічным 

свой сказ, каб узмацніць уражанне, карыстаецца тэрмінам “гіпноз” у дачыненні 

да рытму. Як сапраўдны паэт, Багдановіч імкнецца не проста аналізаваць 

творчасць аўтара, а перадаць яе сваімі мастацкімі сродкамі.  

Зараз такія прыёмы нельга аднесці да навуковага стылю, хаця Багдановіч 

шукаў менавіта навуковыя падставы для параўнання вершаў. Беларускі паэт 

рабіў толькі першыя крокі для цэлай галіны беларускага літаратуразнаўства, 

імкнуўся стварыць нацыянальную традыцыю літаратурнай крытыкі, якой да 

гэтага яшчэ не было. Разам з тым Багдановіч, па сутнасці, удзельнічаў у стварэнні 

беларускай літаратуры і літаратурнай мовы, і ўсё гэта толькі за 26 гадоў жыцця.  
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Багдановіч паказвае не толькі перавагі Чупрынкі і захапленне ягоным 

талентам, але і недахопы, прычым бескампрамісна і адназначна. Адэкватна, 

паводле навуковага даследавання, узняўшы творчасць Чупрынкі амаль да 

сусветнага ўзроўню, Багдановіч таксама выразна паказвае недахопы і апускае 

паэта амаль да самых нізоў. Аўтар артыкула абыходзіць аналіз зместу, 

палічыўшы гэтае пытанне далікатным. Галоўнай праблемай у творчасці 

Чупрынкі ён лічыць вузкую накіраванасць паэта. Паводле Багдановіча, невялікая 

колькасць тэм, якую закранае Чупрынка, прыводзіць да хуткай іх 

“распрацаванасці”, што ў сваю чаргу прымушае выкарыстоўваць паўторы 

улюблёных матываў, вобразаў, якія назіраюцца ва ўсёй творчасці ўкраінскага 

аўтара. Гэтая думка цалкам справядлівая, і менавіта яна можа тлумачыць 

непапулярнасць Чупрынкі ва ўкраінскай літаратуры.  

Яшчэ адным фактарам, які адзначае Багдановіч, з’яўляецца тое, што 

Чупрынка пісаў на працягу ўсяго некалькі гадоў. З аднаго боку, гэта сведчыць 

пра вялікі талент паэта, які адразу ярка ўвайшоў у тагачасную літаратуру без 

доўгіх гадоў напрацовак, пошукаў тэм, навучання, што назіраецца ў іншых 

аўтараў. З другога боку, такі пачатак стаў лёсавызначальным для творчасці 

Чупрынкі, што найбольш ярка паказвае Багдановіч у эпіграфе да свайго 

артыкула: «Ой високо сонце всходить. Низенько заходить». І гэта, магчыма, 

найбольш дакладная характарыстыка творчасці Рыгора Чупрынкі, які за некалькі 

гадоў раскрыў свой вялікі талент і, не знаходзячы магчымасцяў для далейшага 

развіцця, хутка сышоў з літаратурнай арэны.  

Калі вышэй было адзначана, што Багдановіч у сваім крытычным артыкуле 

дазваляе сабе нехарактэрную для навуковага стылю вобразнасць, неабходна 

паказаць таксама і другі бок гэтага аналізу, паводле якога стыль мовы аўтара 

рэзка змяняецца, становіцца падкрэслена навуковым, як у сапраўднага 

прафесіянала. У цэлым агляд пабудаваны на кантрастах розных стыляў, што 

зараз можна было б далучыць, напрыклад, да навукова-папулярнага падстылю, 

калі б не прафесійны аналіз вершаў, які Багдановіч робіць падрабязна, 

ствараючы адчуванне, што перад намі навукоўца.  

У гэтым, напэўна, і перавага адсутнасці дакладных правілаў літаратурнай 

крытыкі ў беларускай традыцыі пачатку ХХ-га стагоддзя. Аўтар мог змяняць 

стыль абзац за абзацам, змяшчаючы ў адным творы і навуковы агляд, і сваё 

мастацкае асэнсаванне творчасці таго ці іншага творцы. Максім Багдановіч 

пакінуў шэраг важных крытычных артыкулаў, якія закранаюць не толькі 

вядомыя, але і маладаследаваныя старонкі з гісторыі ўкраінскай літаратуры, што 

робіць ягоную творчую спадчыну важнай і актуальнай для сучаснага ўкраінскага 

літаратуразнаўства. 
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ПРАБЛЕМА МАСТАЦКАГА ПЕРАКЛАДУ БЛІЗКАРОДНАСНЫХ МОЎ 

(НА МАТЭРЫЯЛЕ ЎКРАІНСКАГА ПЕРАКЛАДУ АПОВЕСЦІ «ДЗІКАЕ 

ПАЛЯВАННЕ КАРАЛЯ СТАХА» І РАМАНА «ЧОРНЫ ЗАМАК 

АЛЬШАНСКІ» У. КАРАТКЕВІЧА) 

Артыкул прысвечаны мастацкаму перакладу і праблемам, якія ўзнікаюць 

пры перакладзе з блізкароднасных моў (з беларускай на ўкраінскую). Аналіз 

праблематыкі выкананы на матэрыяле аповесці «Дзікае паляванне караля 

Стаха» і рамана «Чорны замак Альшанскі» У  Караткевіча. 

Ключавыя словы: пераклад, мастацкі пераклад, блізкароднасныя мовы, 

беларуская мова, украінская мова.  

Актуальнасць артыкула заключаецца ў тым, што ў сучаснай лінгвістыцы 

існуе недахоп тэарэтычнай базы ў галіне мастацкага перакладу з 

блізкароднасных моў. Калі здаецца, што гэты від перакладу з’яўляецца самым 

лёгкім, то на практыцы адбываецца падмена паняццяў, выкарыстанне агульнай 

лексікі, але ўжо з іншага стылю, міжмоўная паранімія і аманімія. 

Па сваёй сацыяльнай функцыі мастацкі пераклад з’яўляецца найбольш 

дзейснай формай міжнацыянальных культурных сувязяў, сродкам духоўнага 

ўзаемаабагачэння і збліжэння розных народаў. Значэнне перакладу ў гісторыі 

культуры ў тым, што ён рознабакова развівае яе, дае магчымасць спазнаваць 

культуры розных народаў і прадстаўляць сваю. Гістарычная пераемнасць 

культур, іх узаемаўплыў, узаемаразуменне народаў і іх супрацоўніцтва былі і 

ёсць мажлівыя толькі праз пераклад. Без магчымасці перакладу чалавецтва 

ўяўляла б сабой не арганічнае адзінства, а хаатычную раздробленасць. Мастацкі 

пераклад бярэ пачатак з тае ж крыніцы, што і арыгінальнае мастацтва, ён развівае 

мову, пашырае паняційны матэрыял; перакладаючы твор, пісьменнік шукае 

рознабаковыя шляхі і варыянты. Маючы перад сабой аўтарскі вобраз, 

перакладчык выкарыстоўвае новыя пераносныя значэнні, крылатыя выразы, 

фразеалагізмы, характэрныя для мовы народа, якую ён перакладае. 

На сёння мастацкі пераклад разглядаюць як спецыфічную філалагічную 

з’яву, якая ўваходзіць у відавую сістэму перакладазнаўства, заснаваную асновах 

мовазнаўства і літаратуразнаўства. Перакладазнаўства як навука мае свой аб’ект 

– пераклад як творчая дзейнасць, прадмет – ідэйна-вобразная структура 

арыгінала, перакладны матэрыял з пункту гледжання яго зместавай, 

пазнавальнай і мастацкай каштоўнасці, і адзінку вывучэння – транслятэму. 

Існуюць некалькі відаў мастацкага перакладу, якія дзеляцца па форме: 
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празаічны, паэтычны, драматургія, дзіцячая літаратура; па адмысловым 

прызначэнні: падрадковы, скарочаны, фрагментарны. Мастацкі пераклад 

непасрэдна звязаны з гісторыяй перакладу, крытыкай перакладу, лінгвістыкай і 

літаратуразнаўствам. Значна дапамагаюць пры мастацкім перакладзе 

перакладацкі аналіз і структурнае даследаванне мастацкіх тэкстаў. 

Мастацкі пераклад з блізкароднасных моў мае свае асаблівасці, 

складанасці і перавагі. Для аналізу мы бралі тэксты, рэалізаваныя ў дзвюх 

моўных сістэмах – беларускай і ўкраінскай. 

Беларускі і ўкраінскі народы маюць свае ўнікальныя ўзаемасувязі ў галіне 

мастацкага перакладу. Падабенства гістарычнага і мастацкага развіцця, 

братэрства робяць гэтыя сувязі і ўзаемаўплывы непадобнымі на камунікацыю 

паміж іншымі нацыямі. Дзеячы мастацтва цэняць мову адзін аднаго, паважаюць 

і ахоўваюць яе, таму што разумеюць, якую цану кожная нацыя заплаціла, каб гэта 

мова ў яе была. У гісторыі мастацкага перакладу паміж беларускім і ўкраінскім 

народамі гучыць шмат вядомых імёнаў для кожнай з культур. На ўкраінскую 

мову перакладалі Янку Купалу, Якуба Коласа, Уладзіміра Караткевіча, Максіма 

Танка, Максіма Багдановіча, Рыгора Барадуліна і інш. Выбітнымі ўкраінскімі 

перакладчыкамі, якія ажыццяўлялі пераклад твораў беларускай літаратуры, 

з’яўляюцца Максім Рыльскі, Андрэй Малышка, Дзмітрый Павлычка, Барыс 

Олійнык, Іван Драч, Міхаіл Драй-Хмара, Мікалай Нагныбіда, Павел Тычына, 

Мікалай Бажан, Уладзімір Сасюра і інш. Гэта не поўны пералік мастакоў, якія 

працавалі ў сферы ўстанаўлення сувязяў у напрамку перакладу. Самым 

знамянальным фактам сённяшняга беларуска-ўкраінскага творчага братэрства 

з'яўляецца выданне двухтомнай анталогіі «Беларуская савецкая паэзія» кіеўскім 

выдавецтвам «Днепр» у 1971 г. Празаічны мастацкі пераклад – мала даследаваны 

кірунак перакладазнаўства. У даступных нам крыніцах не знайшлося ніводнай 

працы па аналізе ці крытыцы гэтага віду перакладу паміж беларускай і 

ўкраінскай мовамі. Таму, на нашу думку, было важным узяць у якасці прадмета 

даследавання менавіта празаічныя творы.  

Для аналізу праблем, якія ўзнікаюць пры мастацкім перакладзе, мы абралі 

адны з самых вядомых у свеце беларускіх твораў, перакладзеных на многія мовы 

свету, у тым ліку і ўкраінскую, – аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха» і 

раман «Чорны замак Альшанскі» Уладзіміра Караткевіча. У гэтых творах мы 

сустракаем шмат выпрабаванняў для перакладчыка, выкліканых падабенствам і 

адрозненнем моў. Па-першае, праблемы мовазнаўчага характару: няправільны 

пераклад лексем, які заключаецца ў недакладным выкарыстанні моўнай адзінкі: 

ужыванне іншага віду дзеяслова, ужыванне слова з перыферыі сінанімічных 

радоў, выкарыстанне лексемы з іншага стылю: бел. Увесь час высокае 

становішча. Падмацоўвалі тым, што каралям гарады дарылі, укр. Увесь час 

високе становище. Міцніли з того, що королям міста дарували, бел. 

падмацоўваць – укр. підкріплювати, бел. мацнець – укр. міцніти; міжмоўная 

аманімія і паранімія; пропуск сказаў, купюры, напрыклад: бел. Нічога, што так 

тужліва калоцяцца аблепленныя снегам дрэвы і так бяздонна блішчыць пад 

рэдкімі ліхтарамі асфальт, ва ўкраінскім тэксце гэтага сказа няма; 



55 

 

калькаванне; змена стылістычнай афарбоўкі сказаў або ўрыўкаў пасля 

перакладу, бел. у той брыдкі сакавіцкі вечар, укр. того поганого березневого 

вечора, бел. брыдкі  – укр. бридкий, бел. дрэнны – укр. поганий; дадатковыя 

словы, словазлучэнні, сказы, напрыклад: бел. Уяўляеш, не ў аднаго мяне ўсё гэта 

такое пачуццё выклікае, укр. Уявляєш, не в одного мене вся ця споруда таке 

почуття викликає. У гэтым сказе праз тое, што перекладчык дадаў лексему, 

якой няма ў беларускага пісьменніка, змяніўся сэнсавы акцэнт з агульнага на 

канкрэтнае Па-другое, праблемы літаратуразнаўчага характару: змяненне 

рыфмы і рытмікі пасля перакладу вершаў або рыфмаваных урыўкаў; змена 

вобразнасці.  

Варта адзначыць і агульнае ўражанне ад працы перакладчыка на аснове 

параўнальнага аналізу аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха» і рамана 

«Чорны замак Альшанскі» Уладзіміра Караткевіча. На нашую думку, як у 

першым, так і ў другім з перакладзеных твораў адчуваецца агульнае імкненне да 

нейтралізацыі стылю, што пацвярджаецца вялікай колькасцю нейтральна 

афарбаваных лексем у перакладным варыянце на месцы стылістычна 

афарбаваных лексем у беларускім тэксце. Аўтар пры дапамозе лексічнага 

напаўнення стварае эмацыйную афарбоўку, характар персанажаў і іх характар, 

але перакладчык у некаторых выпадках ігнаруе такія заўвагі. На нашую думку, 

гэта можа быць звязана з тым, што значна прасцей перадаць тэкст беспамылкова 

нейтральна афарбаванымі лексемамі, чым адшукаць больш дакладны адпаведнік 

моўнай адзінкі з розных стыляў мовы, у такім выпадку верагоднасць памылкі 

значна вышэй. Можам адзначыць кампетэнтнасць перакладчыка ў фразеалогіі і 

агульную абазнанасць у сацыяльных і гістарычных рэаліях беларускага народа. 

Такім чынам, становіцца зразумела, што мастацкі пераклад – складанае 

літаратуразнаўчая і мовазнаўчая з’ява, асабліва калі гаворка ідзе пра пераклад з 

блізкароднасных моў, што стварае сваю ўнікальную сферу сувязі дзвюх 

падобных паміж сабой моўных сістэм. Даследаванні такога тыпу перакладу 

развіваліся паступова, на працягу доўгага перыяду ў гістарычным кантэксце. 

Многія пісьменнікі і навукоўцы, як беларускія так і ўкраінскія, працавалі ў гэтым 

напрамку, каб развіць гэтую галіну філалогіі. Прадстаўнікі перакладазнаўства 

павінны быць адказнымі за лёс твора і за якасць успрымання яго чытачамі. Яны 

не маюць права на памылку, паколькі праз прызму іх таленту прадстаўнікі іншай 

культурнай прасторы ўспрымаюць каштоўнасць іншамоўнага твора і ўзровень 

таленту яго аўтара. 

  



56 

 

КАНСУЛЬТАЦЫІ 

А.Л. Садоўская 

УВОДЗІНЫ Ў ПЕРАКЛАДАЗНАЎСТВА: АДКРЫТАЯ КАНСУЛЬТАЦЫЯ 

1. Паняцце перакладу і перакладазнаўства. 

Паралельнае функцыянаванне беларускай і рускай моў як дзяржаўных у 

Рэспубліцы Беларусь вымагае бездакорнага валодання абедзвюма мовамі 

кожным насельнікам. Тым больш актуальным становіцца гэта для будучага 

спецыяліста-філолага, які атрымлівае кваліфікацыю “выкладчык беларускай і 

рускай моў і літаратур, перакладчык”. Нязмешанае, чыстае, дасканалае і 

дарэчнае двухмоўе – гэта ідэал, да якога павінны ісці нашы студэнты. У 

практыцы паралельнага прафесійнага авалодання  дзвюма мовамі вялікую ролю 

адыгрывае пераклад. Метадысты мяркуюць, што ў сістэме моўнай адукацыі 

пераклад выступае і сродкам навучання роднай ці замежнай мовам, і мэтай 

навучання для забеспячэння сацыяльна-культурных патрэб, і 

найэфектыўнейшым прыёмам пераадолення ўсіх тыпаў і разнавіднасцей 

інтэрферэнцыі. А калі гаварыць пра развіццё звязнай мовы студэнтаў, то ў 

практыцы паралельнага прафесійнага вывучэння беларускай і рускай моў 

перакладу павінна ўдзяляцца асаблівая ўвага. 

Як слушна заўважае М. В. Абабурка са спасылкай на З. Я. Раганаву, 

пераклад з адной мовы на іншыя – гэта складаны акт разумова-маўленчай 

дзейнасці чалавека, усебаковае асэнсаванне ім аўтэнтычнага выказвання 

(тэксту), пранікненне ў форму арыгінала як носьбіта пэўнага сэнсу і 

стылістычнай функцыі. Перакладаць з рускай мовы на беларускую – значыць 

удумвацца ў сэнс і стыль рускамоўнага выказвання і на іх аснове, карыстаючыся 

правіламі і законамі супастаўляльнага метаду, падбіраць неабходныя 

беларускамоўныя адзінкі на ўсіх узроўнях [1, с. 2].  

Слова “пераклад” як агульнаўжывальнае ў сучаснай беларускай мове 

тлумачыцца наступным чынам: “Тэкст, перакладзены з адной мовы на другую”  

[16, с. 465]. Як навуковы тэрмін “пераклад” – гэта: 1. Адшукванне семантычных 

адпаведнікаў розных адзінак дзвюх ці некалькіх моў з мэтай іх адэкватнай 

перадачы (звычайна ў форме так званых перакладных слоўнікаў); 2. Перадача 

інфармацыі, якая змяшчаецца ў вусным ці пісьмовым выказванні (тэксце), 

сродкамі іншай мовы (іншымі словамі – вусны ці пісьмовы пераклад з адной 

мовы на іншую таго ж самага зместу); 3. Адшукванне ў іншай мове такіх сродкаў 

выражэння, якія забяспечвалі б эквівалентную перадачу не толькі дадзенага 

выказвання (тэксту), але і новага (звычайна гэта адбываецца пры мастацкім 

перакладзе з адной мовы на іншыя) [1, с. 1].  

Навука пра пераклад называецца перакладазнаўства, якое вылучылася з 

лінгвістыкі ў самастойную філалагічную навуку ў сярэдзіне ХХ стагоддзя. Разам 

з тым, паколькі пераклад – гэта складаная шматгранная з’ява, асобныя аспекты 

яго могуць быць прадметам даследавання розных навук. У межах 

перакладазнаўства вывучаюцца псіхалагічныя, літаратуразнаўчыя, 
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этнаграфічныя і іншыя бакі перакладчыцкай дзейнасці, а таксама гісторыя 

перакладчыцкай дзейнасці ў той ці іншай краіне або краінах. У залежнасці ад 

прадмета даследавання можна вылучыць псіхалагічнае перакладазнаўства 

(псіхалогію перакладу), літаратуразнаўчае перакладазнаўства (тэорыю 

мастацкага або літаратурнага перакладу), этнаграфічнае перакладазнаўства, 

гістарычнае перакладазнаўства і інш. Аднак вядучае месца ў сучасным 

перакладазнаўстве належыць усё ж лінгвістычнаму перакладазнаўству 

(лінгвістыцы перакладу), што вывучае пераклад як лінгвістычную з’яву. Разам з 

тым асобныя віды перакладазнаўства дапаўняюць адзін аднаго і імкнуцца да 

ўсебаковага апісання перакладчыцкай дзейнасці. Тэарэтычную частку 

лінгвістыкі перакладу складае лінгвістычная тэорыя перакладу, у межах якой 

даследчыкі адрозніваюць агульную тэорыю перакладу, прыватныя тэорыі 

перакладу і спецыяльныя тэорыі перакладу. 

На сучасным этапе пераклад лічыцца міжмоўнай камунікацыяй, якая мае 

розныя віды (напрыклад, безмашынны пераклад і машынны пераклад), формы 

(вусны і пісьмовы пераклад) і жанры (вучэбны вусны і пісьмовы пераклад, вусны 

паслядоўны і сінхронны пераклад, пераклад літаратуры розных стыляў і жанраў). 

Спецыфіку асноўных відаў, формаў і жанраў перакладу можна знайсці ў 

кароткім слоўніку перакладчыцкіх тэрмінаў, прыведзеным у навучальных мэтах 

у канцы дадзенай публікацыі. Сучасная тэорыя і практыка перакладу надае 

асноўную ўвагу адэкватнаму (даслоўнаму, літаральнаму), вольнаму 

(свабоднаму)  і мастацкаму перакладам.  

Варта сказаць, што з развіццём перакладаў звязана ўзнікненне і развіццё 

супастаўляльнага, або тыпалагічнага, мовазнаўства як роднасных, так і 

няроднасных моў. Ва ўмовах стыхійнага полілінгвізму (шматмоўя) і ўзаконенага 

білінгвізму (двухмоўя) у Беларусі на аснове супастаўляльнага метаду плённа 

праводзіцца вывучэнне лексікі і фразеалогіі, фанетыкі і словаўтварэння, 

граматыкі і стылістыкі беларускай і рускай моў.  

Акрамя таго, супастаўляльны аналіз перакладу значных тэкстаў ці нават 

кантэкстаў з рускай мовы на беларускую і наадварот дазваляе надзвычай шырока 

і поўна ўбачыць суадносіны як унутраных, так і знешніх асаблівасцей маўлення 

абедзвюх моў на пэўным этапе іх развіцця. Супастаўленні “ад формы да зместу” 

і “ад зместу да формы” дазваляюць рабіць разнастайныя назіранні і і 

даследаванні як фармальна-структурных, так і функцыянальна-семантычных 

адрозненняў рускай мовы ад беларускай і наадварот. Гэта, несумненна, у значнай 

ступені дапамагае не толькі ў засваенні літаратурных нормаў абедзвюх моў, але 

і павышае культуру валодання абедзвюма мовамі як дзяржаўнымі ў Рэспубліцы 

Беларусь [1, с. 1].   

Пры перакладзе рускамоўных тэкстаў на беларускую мову, як і пры 

стварэнні іх на той ці іншай мове ў якасці роднай, найперш патрэбна ведаць 

агульнапрынятыя правілы і законы рускага і беларускага маўлення як спосабаў 

камунікацыі, што праяўляюцца галоўным чынам у дыялагічнай і маналагічнай 

формах, вусна ці пісьмова; правілы і законы рускай і беларускай моў як сродкаў 

камунікацыі (нават абавязковых, як дзяржаўных, у Рэспубліцы Беларусь).  
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Як вядома, асноўная задача камунікацыі заключаецца ў тым, каб у 

свядомасці слухача (чытача) ўзнікла такая ж інфармацыя, якую перадае той, хто 

гаворыць (піша). Практычна атрымліваецца так, што паміж інфармацыяй 

перададзенай (выражанай) і інфармацыяй, якая ўзнікла ў свядомасці слухача і 

чытача, усталёўваецца большае ці меншае падабенства. І чым яно большае, тым 

лепш ажыццяўляюцца камунікацыйныя задачы, тым большыя дасягненні і 

вынікі нават пры элементарным камунікатыўным акце: аўтар (адрасант) – тэкст 

– адрасат (рэцыпіент). Пра гэта ў любым выпадку павінен клапаціцца 

перакладчык.  

2. Пераклад – разнавіднасць міжмоўнай і міжкультурнай 

камунікацыі. 

Дзякуючы перакладу, людзі, якія гавораць на розных мовах, могуць 

камунікавацца ў полінацыянальных, поліэтнічных дзяржавах. Дзякуючы, 

перакладу, распаўсюджваюцца розныя вучэнні і рэлігіі, мы атрымліваем звесткі 

пра культуру іншых народаў і інш. Такім чынам, пры дапамозе перакладаў  

адбываецца не толькі міжмоўная, але і міжкультурная камунікацыя.  

Трэба адзначыць, што ў апошнія гады змяніліся погляды на само паняцце 

“культура”. Раней пад словам “культура” разумелі сукупнасць матэрыяльных і 

духоўных дасягненняў грамадства, зараз жа гэта паняцце ахоплівае ўсе 

гістарычныя, сацыяльныя і псіхалагічныя асаблівасці сферы дзейнасці чалавека. 

І ў працах многіх сучасных вучоных, як айчынных, так і замежных (у тым ліку і 

расійскіх) адзначаецца тая асаблівая роля, якую адыгрывае пераклад ў развіцці 

культуры, навукі, эканомікі, літаратуры і самой мовы зносін. 

Таму, зыходзячы з таго, што пераклад стаў разглядацца і асэнсоўвацца 

разнавіднасцю не толькі міжмоўнай, але і міжкультурнай камунікацыі, ён стаў 

таксама і аб’ектам вывучэння культуралагічных даследаванняў. Разглядаючы 

пытанні міжкультурнай камунікацыі, трэба бясспрэчна памятаць, што асноўную 

ролю ў працэсе перакладу адыгрывае перакладчык – чалавек, які валодае адной 

або некалькімі замежнымі мовамі, які і забяспечвае міжкультурную 

камунікацыю. Таму для забеспячэння адэкватнай міжкультурнай камунікацыі 

перакладчык павінен быць не толькі білінгвам, але і “бікультурным”. Такім 

чынам, міжкультурная камунікацыя і пераклад – рэчы непадзельныя, а значыць, 

пераклад варта разглядаць як разнавіднасць міжмоўнай і міжкультурнай 

камунікацыі. 

У гэтым плане цікавым з’яўляецца пераклад устойлівых моўных выразаў 

(фразеалагізмаў, прымавак, прыказак), якія найбольш шчыльна звязаны з 

пазамоўнай рэчаіснасцю і адлюстроўваюць спецыфіку менталітэту і 

ментальнасці носьбітаў пэўнай лінгвакультурнай супольнасці, што павінна быць 

абавязкова ўлічана пры перакладзе. Напрыклад, і ў беларускай, і ў польскай 

мовах маюцца аднатыпныя па форме і кампанентным складзе прымаўкі: 

бел. Начная зязюлька дзённую перакукуе і польск. Nocna gżegżółka zawsze dzienną 

przekuka, аднак наўрад ці іх узаемазамена ў перакладаемых кантэкстах 

прыведзеных моў будзе дарэчнай, бо разуменне іх семантыкі і, адпаведна, 

пераклад патрабуюць спецыяльнага культурнага каментарыя.  Так, у беларусаў 
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фразема начная зязюля ўжывалася для наймення жонкi, дарагой палавiны, а 

прыведзены выраз, можна меркаваць, датычыцца інтымных адносін паміж 

мужам і жонкай: і калі не ўсё ладзіцца ў сям’і ўдзень, то шмат чаго мужчына 

даруе жанчыне ўночы. У “Тлумачальным слоўніку прыказак” І. Я. Лепешава і 

М. А. Якалцэвіч выраз Начная зязюлька дзённую перакукуе тлумачыцца 

наступным чынам: “Жонка зможа настаяць на сваім, перамяніць думкі мужа. 

Жонка на мужа мае значны ўплыў, асабліва ў інтымных адносінах. Пад гэтым 

ўплывам ён часта перамяняе свае далейшыя намеры: начная зязюлька дзённую 

перакукуе (К. Крапіва. Беларускія прыказкі). – Цьфу! – плюнуў [бацька]. 

Канечне ж, зазлаваў на сына, які ўкленчыў перад жонкаю. – Каб на цябе халера: 

начная зязюля перакукуе-такі дзённую... (Г. Далідовіч. Пабуджаныя). – Не, 

Нюшка. Твайму ўжо хлопцу на цябе і губу скрывіць няма за што. Ён табе павінен 

з аднаго золата труну выштукаваць. – Ай, хоць бы з сырых якіх дошак зрабіў... 

Мамка добра, а жонка лепей. Начная зязюля ўсё роўна, уніяціна, перакукуе 

дзённую (Я. Сіпакоў. Стафета). Я магла б угаварыць мужа пайсці працаваць на 

рынак (як кажуць, начная  зязюля дзённую перакукуе) (С. Шаўцоў “Гэта гучыць 

горда”?)” [11, с. 352].   

Адзін з пададзеных у слоўніку кантэкстаў пацвярджае звесткі ураджэнкi 

Магiлёўскай вобласцi, якая паведаміла нам, што у iх мясцовасцi пад дзённай 

зязюляй падразумяваюць свякроў. I ў такiм выпадку сэнс прыведзенага вышэй 

выразу заключаецца ў тым, што жонка для мужчыны пераважае над мацi. Такія 

ж звесткі пра семантыку адпаведнага выразу даюць і расіяне. У польскай жа 

народнай культуры, згодна са звесткамі “Слоўніка сімвалаў” В. Капаліньскага, 

начной зязюлькай называюць жанчыну лёгкiх паводзiн, каханку. Таму, 

натуральна, польскi варыянт прымаўкi – Nocna gżegżółka zawsze dzienną przekuka 

– гаворыць, што каханка для мужчыны важнейшая за жонку. 

Такім чынам, ідэнтычныя або падобныя па форме і кампанентнаму складу 

выразы аказваюцца неідэнтычнымі па свайму актуальнаму значэнню, што можа 

быць патлумачана адрозненнямі ў бачанні свету і спецыфікай вобразнага 

мыслення прадстаўнікамі розных культур, на што абавязкова павінен звяртаць 

увагу перакладчык.  

У розных мовах у аднолькавых па форме і кампанентнаму саставу 

фразеалагізмах адны і тыя ж словы могуць актуалізаваць розныя семы і такім 

чынам адрознівацца сваім значэннем, напрыклад: бел. даць дзёру ‘кінуцца 

наўцёкі, імкліва ўцячы’ і руск. дать деру ‘пакараць каго-небудзь’; бел. заліць за 

шкуру сала ‘зрабіць каму-небудзь вялікую прыкрасць, дапячы каго-небудзь’ і 

руск. залить за шкуру сала ‘запасціся’; бел. вышчарыць зубы ‘памерці’ і 

руск. оскалить зубы ‘жорстка расплаціцца за што-небудзь, панесці суровае 

пакаранне, кару за ўчыненае’ [3, с. 269–270]. 

Пэўнымі культурнымі (экстралінгвістычнымі) фактамі  і іх псіхічным 

успрыманнем можна патлумачыць і адсутнасць фразеалагічных адпаведнасцей у 

супастаўляемых мовах або розныя вобразныя складнікі выразаў пры перадачы 

падобнай семантыкі. Так,  напрыклад, у славацкай мове пра жанчыну, вельмі 

ахвочую да сексу, кажуць, што яна má bielu pečienku –  ‘мае белую пячонку’ альбо 
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‘нарадзілася з белай пячонкай’.  Перакласці гэты выраз дакладным адпаведнікам 

на беларускую мову ўяўляецца нам немагчымым, што можна патлумачыць 

спецыфікай ментальнасці і маральна-этычнага канона нашых продкаў. На 

Беларусі пра інтымныя стасункі адкрыта не гаварылі, і нават цалавацца на 

людзях лічылася непрыстойным. Тым больш калі справа тычылася жанчыны, тут 

увогуле ніякіх вольнасцей нават не падразумявалася: жанчына, ахвочая да сексу, 

адназначна асуджалася. Таму, напрыклад, існуе такі фразеалагізм, як жанчына 

лёгкіх паводзінаў пра непрыстойныя такога кшталту паводзіны жаночага полу. 

Ёсць фразеалагізм павесіцца на шыю – ‘навязвацца, настойліва дамагацца 

прыхільнасці, сімпатыі, узаемнасці’. Пра жанчыну ў адносінах да мужчыны, але 

гэта зноў жа не адпаведнікі прыведзеным славацкім выразам, ёсць дыялектныя 

фразеалагізмы круціць хвастом – ‘паводзіць сябе непрыстойна’, хвастом бегаць 

– ‘заляцацца’, паднасіцца з хвастом – ‘аддавацца (пра дзяўчыну)’: Паднасілася 

з хвастом, пакуль бруха не нажыла, а ён і браць яе не думае [20, c. 280], 

даматаць хвастом – ‘павесці сябе легкадумна’ [19, c. 129]. Такім чынам, калі 

ўжо гаварыць пра апісанне пэўных дачыненняў мужчыны і жанчыны, то ў 

беларусаў ідзе гаворка не пра пячонку, а пра хвост, тое ж характэрна і для ўсіх 

усходнеславянскіх моў у розных варыянтах. Відаць, найбольш блізкім да 

аналізуемых славацкіх варыянтаў будзе беларускае дыялектнае выслоўе слабая 

(слабы) на перадок, спарадычнае ўжыванне якога  з выразнай неадабральнай 

канатацыяй аднолькава як у адносінах да мужчын, так і да жанчын “распусных” 

паводзінаў сустракалася намі ў гаворках Маладзечаншчыны, але выраз не 

знойдзены ў фразеалагічных даведніках. Фразеалагічныя адзінкі пра 

сексуальныя паводзіны з паметай ‘неадабр.’, зафіксаваныя ў “Фразеалагічным 

слоўніку беларускай мовы”,  тычацца характарыстыкі мужчын: кот марцовы – 

‘распуснік, блуднік’,  мышыны жарэбчык – ‘стары, які любіць заляцацца да 

маладых жанчын’ [10, т. 1, c. 376]. 

Пра тое, што патэнцыяльная нявеста вельмі добрая,  у славацкай мове 

кажуць, што яна má  všetkých pät P – ‘мае ўсіх пяць П’ (г.зн. яна pekná (прыгожая), 

pobožná (набожная), pracovitá (працавітая), panna (цнатлівая), má peňazí 

(багатая)). Што тычыцца выразаў адносна нявесты ў беларускай мове, то 

спецыяльных фразем таксама не заўважана, акрамя выслоўяў тыпу маладзіца як 

брусніца (руск. кровь с молоком), але гэта не толькі ў адносінах да нявесты, а 

ацэнка вартасці дзяўчыны ўвогуле. Што тычыцца выбару нявесты, то беларусы, 

шануючы прыгажосць жанчыны, добра ўсведамлялi, што краса хуткаплынная, не 

на век, i таму аддавалi перавагу здароўю, працавiтасцi, розуму, умельству 

нявесты, напрыклад: Вазьмi сабе жонку хоць татарку, абы вяла гаспадарку; 

Шукай жонку не на йгрышчы, а на ржышчы. У той час як, напрыклад, у 

італьянскай прымаўцы прэзентавана зусім іншае “правіла”: Chi nasce bella nasce 

maritata (літаральна ‘Хто нараджаецца прыгожай, нараджаецца замужняй’, 

руск. Красивой родиться – замужней быть). 

Апісаныя вышэй і многія іншыя выпадкі без спецыяльных фонавых 

(культурных) ведаў могуць прывесці да непаразуменняў пры кантактах. Калі 

гэтыя кантакты вусныя, то на перакладчыка, акрамя перакладу тэксту, 
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ускладаецца функцыя кансультанта па міжкультурнай камунікацыі, калі ж 

перакладаецца пісьмовы тэкст, неабходныя каментарыі або заўвагі да тэксту, 

ініцыятарам якіх выступае перакладчык. 

3. Асноўныя этапы гісторыі перакладу. 

Перакладамі з адной мовы на іншую людзі карыстаюцца даўно, аднак ніхто 

дакладна не можа сказаць, калі быў зроблены першы пераклад. Тым не менш 

адбылося гэта тады, калі ажыццявілася кантактаванне і камунікацыя людзей, якія 

гаварылі на розных мовах пры дапамозе мовы-пасярэдніцы. Варта таксама 

адзначыць, што адносіны да перакладу  былі досыць супярэчлівымі да з’яўлення 

лінгвістычнай тэорыі перакладу ў 30-я гады ХХ стагоддзя. Для адных пераклад 

быў як хобі або любімы занятак, для другіх – службовым абавязкам, для трэціх – 

пераклад быў проста немагчымым па іх перакананнях.  

Аднак зразумела тое, што на працягу ўсёй гісторыі развіцця грамадства 

розныя народы ўступалі і ўступаюць у гандлёвыя, ваенныя, палітычныя, 

эканамічныя, культурныя, навуковыя і іншыя стасункі паміж сабой. У працэсе 

камунікацыі мовы гэтых народаў аказвалі і аказваюць пэўны ўплыў адна на адну, 

што прыводзіла і прыводзіць да іх змен, знікнення адных і ўзнікнення іншых моў. 

Асаблівую ролю ў гэтых працэсах адыгрывала і адыгрывае двухмоўе і шматмоўе 

і, адпаведна, людзі, якія валодаюць дзвюма мовамі (білінгвы) і некалькімі мовамі 

(паліглоты). 

Праблемы двухмоўя, шматмоўя і ўплыву моў адна на адну прыцягвалі 

ўвагу вучоных даўно, аднак па-сапраўднаму растлумачыць гэтыя з’явы было 

практычна немагчыма і іх паслядоўнае апісанне было ўскладненым. Доўгі час 

адносіны да двухмоўя і шматмоўя былі супярэчлівымі.  

Вывучаючы гэтыя праблемы, вучоныя ўстанавілі, што двухмоўе ўзнікла 

яшчэ ў эпоху першабытнаабшчыннага ладу. У выніку войнаў, якія вяліся паміж 

радамі, якія гаварылі на розных мовах, захопліваліся палонныя, якія проста 

вымушаны былі засвойваць мову новага роду, але ж і на сваю мову яны не маглі 

адразу забыцца, такім чынам яны і станавіліся білінгвамі. 

Двухмоўе у першабытным грамадстве насіла выпадковы і часавы характар, 

але ўжо ў той час узнікла неабходнасць у перакладзе з адной мовы на іншую. 

Са з’яўленнем дзяржаўных аб’яднанняў, такіх як Старажытны Егіпет, 

Рымская імперыя, дзяржаў Старажытнай Грэцыі, Індыі, Ірана, Сярэдняй Азіі і 

інш., якія ўключылі ў сябе разнамоўныя плямёны і народнасці, узнікла 

неабходнасць зносін паміж гэтымі народамі. З’явілася патрэба ў прафесійных 

перакладчыках. Змешаныя шлюбы ў гэтых дзяржавах прыводзілі да розных 

формаў двухмоўя. Заваёўванне новых тэрыторый часта прыводзіла да перамогі 

мовы заваёўнікаў над мовай пераможаных. Такім прыкладам можа быць 

распаўсюджанне латыні на правах дзяржаўнай мовы на вялікай  і разнастайнай 

па этнічным складзе тэрыторыі Рымскай імперыі – на Пірэнеях, у Францыі, 

Альпах, на Балканскім паўвостраве. Латынь відазмянілася і дала пачатак 

сучасным раманскім мовам. 

Асаблівую цікавасць уяўляе лацінска-грэчаскае двухмоўе, якое пачалося ў 

146 годзе да н.э. з пакарэння рымлянамі Грэцыі. Гэта двухмоўе пакінула 
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чалавецтву  грэка-лацінскую навуковую тэрміналогію – аснову тэрміналогіі ва 

ўсіх галінах ведаў. 

Устойлівыя формы двухмоўя сталі ўзнікаць у эпоху феадалізму. Гэтаму 

спрыялі пераход ад язычніцкіх вераванняў да новых рэлігій, якія прыўносілі ў 

грамадства іншую, культавую (сакральную) мову і пісьменнасць. 

У выніку войнаў адбывалася заваяванне і асіміляцыя аднаго народа іншым 

і гэты фактар ляжаў у аснове франка-англійскага, грэка-турэцкага, славяна-

турэцкага і іншых форм двухмоўя ў Асманскай імперыі; чэшска-нямецкага ў 

Чэхіі; польска-ўкраінскага, польска-беларускага, польска-літоўскага ў землях, 

заваяваных палякамі. 

У эпоху капіталізму двухмоўе становіцца шырока распаўсюджанай з’явай, 

ствараюцца ўдзячныя ўмовы для двухмоўя. Узнікае мода на замежныя мовы. У 

гэты перыяд з’яўляюцца такія шматнацыянальныя дзяржавы, як Аўстра-

Венгрыя, ЗША, у якіх мова адной пануючай нацыі з’яўляецца дзяржаўнай мовай. 

У калоніях краіны-метраполіі прытрымліваюцца палітыкі, скіраванай на 

выцясненне мясцовых моў і культур мовай і культурай метраполіі. 

У гэты перыяд узнікаюць мовы-гібрыды, якія ўяўляюць сабой змяшэнне 

туземных (мясцовых) моў з якой-небудзь еўрапейскай мовай, мовай 

каланізатараў. Прыкладамі такіх моў з’яўляюцца “піджын-інгліш” і крэольскія 

мовы французскага тыпу ў Амерыкана-Карыбскай зоне і зоне Індыйскага акеана. 

Зразумела, што дзве мовы актыўна выкарыстоўваліся і падчас заключэння 

гандлёвых здзелак паміж партнёрамі, якія гавораць на розных мовах. 

Камунікаванне паміж дзелавымі партнёрамі ў такім выпадку магло адбывацца ў 

тым ліку пры дапамозе перакладчыкаў. Напрыклад, на Русі ў далёкія часы такіх 

людзей называлі талмачамі і талмачкамі. У нашы часы ўвогуле складана ўявіць 

сабе рашэнне міжнародных пытанняў без удзелу перакладчыкаў. 

Сучасны чалавек карыстаецца вынікамі перакладчыка, калі чытае 

інструкцыю да пральнай машыны замежнай вытворчасці, калі даведваецца праз 

тэлебачанне аб тым, што пішуць сёння ў еўрапейскіх газетах, калі яму патрэбна 

правесці перагаворы з замежным партнёрам, калі ён бярэ ў рукі цікавы раман 

замежнага аўтара і інш. Да гэтага варта дадаць і працу перакладчыкаў мінулых 

часоў, таму што Біблію і многія мастацкія творы мы чытаем і ў даўнейшых 

перакладах. 

Такім чынам, ва ўсе часы пераклад абслугоўваў самыя надзённыя патрэбы 

чалавецтва: у антычнасці ён садзейнічаў пераемнасці грэчаскай і рымскай 

культур; у Сярэднявечча – распаўсюджанню хрысціянства, ва ўсе далейшыя 

часы спрыяў узаемнаму ўзбагачэнню мастацтваў, навукі, літаратур, 

матэрыяльнай і побытавай культуры розных народаў. Аднак толькі ў ХХ 

стагоддзі людзі прыйшлі да ўсведамлення важнасці перакладу: сёння вучоныя 

розных краін адзначаюць асаблівую ролю перакладу ў фарміраванні 

нацыянальных культур. 

Практычная дзейнасць перакладчыкаў і даследаванні ў галіне перакладу 

даюць магчымасць пастаянна папаўняць і ўдасканальваць тэорыю перакладу, 
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аднак варта адзначыць, што нават да сёння існуюць розныя погляды на тэорыю 

перакладу і на пераклад. 

КАРОТКІ СЛОЎНІК ПЕРАКЛАДЧЫЦКІХ ТЭРМІНАЎ 

Абзацна-фразавы пераклад – пераклад, які ажыццяўляецца на ўзроўні 

асобных сказаў або абзацаў, якія перакладаюцца паслядоўна адзін за другім. 

Агульная тэорыя перакладу – раздзел лінгвістычнай тэорыі перакладу, 

які вывучае найбольш агульныя лінгвістычныя заканамернасці перакладу, 

незалежна ад асаблівасцей канкрэтнай пары моў – удзельнікаў працэсу 

перакладу, спосабу ажыццяўлення гэтага працэсу і індывідуальных асаблівасцей 

канкрэтнага акта перакладу. 

Адзінка перакладу – 1) мінімальная адзінка тэксту арыгінала, якая 

перакладаецца як адзінае цэлае, у тым плане, што ёй можна знайсці адпаведнік у 

перакладзе, але нельга знайсці ў перакладзе адзінак, якія перадаюць значэнне 

асобных частак-складнікаў дадзенай адзінкі, калі такія маюцца; 2) адзінка 

эквівалентнасці; 3) адзінка перакладчыцкага працэсу. 

Аднабаковы пераклад – вусны пераклад, які ажыццяўляецца толькі ў 

адным кірунку, г.зн. з дадзенай мовы на якую-небудзь іншую. 

Адэкватны пераклад – пераклад, які забяспечвае прагматычныя задачы 

перакладчыцкага акта на максімальна магчымым для дасягнення гэтай мэты 

ўзроўні эквівалентнасці, не дапускаючы парушэння нормаў і ўзусу зыходнай 

мовы, захоўваючы жанрава-стылістычныя патрабаванні да тэкстаў дадзенага 

тыпу  і адпаведнасць канвенцыянальнай норме перакладу. 

Анатацыйны пераклад – пераклад, у якім адлюстроўваюцца толькі 

галоўная тэма, прадмет і прызначэнне тэксту для перакладу. 

Аўтарскі (аўта-) пераклад – пераклад, выкананы аўтарам арыгінальнага 

тэксту. 

Аўтарызаваны пераклад – апрабаваны аўтарам пераклад арыгінальнага 

тэксту. 

Аўтэнтычны пераклад – пераклад афіцыйнага дакумента, які мае 

аднолькавую з арыгіналам юрыдычную сілу; згодна з міжнародным правам, 

тэкст дагавора можа быць распрацаваны і прыняты на адной мове, але яго 

аўтэнтычнасць устаноўлена на дзвюх і больш мовах. 

Безэквівалентная лексіка – лексічныя адзінкі зыходнай мовы, якія не 

маюць аднаслоўных эквівалентаў у мове перакладу.  

Безэквівалентныя граматычныя адзінкі – граматычныя формы і 

структуры зыходнай мовы, якія не маюць аднатыпных адпаведнасцей у мове 

перакладу.  

Білінгвізм – веданне дзвюх моў. Адрозніваюць натуральны і штучны 

білінгвізм. Пры натуральным білінгвізме веданне дзвюх моў набываецца пры 

пастаяннай прысутнасці ў розных моўных асяроддзях. Напрыклад, калі чалавек 

у прафесійным асяроддзі, на працы размаўляе па-беларуску, а дома, з 

сямейнікамі па-руску і інш. Адрозніваюць таксама субардынатыўны білінгвізм 

(пры якім вылучаецца дамінантная мова, мова мыслення) і каардынатыўны  
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білінгвізм (двухмоўе, пры якім няма дамінуючай мовы, а думаюць на той жа 

мове, на якой і гавораць).  

Бінарны пераклад – пераклад з адной натуральнай мовы на іншую. 

Вольны (свабодны) пераклад – пераклад, які перадае асноўную 

інфармацыю арыгінала з магчымымі адхіленнямі – дабаўленнямі, пропускамі і 

інш.; ажыццяўляецца на ўзроўні тэксту, таму для яго аказваюцца нерэлевантнымі 

катэгорыі эквівалентнасці моўных адзінак. 

Вусны пераклад – від перакладу, пры якім арыгінал і яго пераклад 

выступаюць у працэсе перакладу ў нефіксаванай (вуснай) форме, што 

прадвызначае аднакратнасць успрымання перакладчыкам адрэзкаў арыгінала і 

немагчымасць далейшага супастаўлення або выпраўлення перакладу пасля яго 

выканання. Гэтае паняцце аб’ядноўвае ўсе віды перакладу, што 

прадугледжваюць вуснае афармленне, у тым ліку такія самастойныя віды 

перакладу, як паслядоўны пераклад, сінхронны пераклад і пераклад з ліста. 

Вучэбны пераклад – пераклад, які выкарыстоўваецца ў вучэбным працэсе 

для падрыхтоўкі перакладчыкаў або як адзін з прыёмаў навучання замежнай 

мове. 

Генералізацыя – 1) лексіка-семантычная замена адзінкі зыходнай мовы з 

больш вузкім значэннем на адзінку мовы перакладу з больш шырокім значэннем; 

2) прыём перакладу, заснаваны на замене відавога паняцця родавым. Напрыклад, 

“сініца” перакладаецца як “птушка”, “вінаград” – як “фрукт”, “садавіна”. 

Граматычная трансфармацыя – адзін з прыёмаў перакладу, які 

заключаецца ў змене структуры сказа або словазлучэння пры захаванні 

семантычнай інфармацыі. 

Даслоўны пераклад – механічная падстаноўка слоў мовы перакладу, 

аналагічных словам зыходнай мовы. 

Двухбаковы пераклад – паслядоўны вусны пераклад гутаркі, які 

ажыццяўляецца з адной мовы на іншую і наадварот. 

Дыяхранічны (гістарычны) пераклад – пераклад на сучасную мову 

гістарычнага тэксту, напісанага на мове мінулай эпохі. 

Дэзіратыўна адэкватны пераклад – пераклад, які поўна і правільна 

адказвае на інфармацыйны запыт спажыўца і не абавязкова перадае поўны 

сэнсавы змест і вядучую камунікатыўную функцыю арыгінала. 

Жанрава-стылістычная класіфікацыя перакладаў – падзел  перакладаў 

у залежнасці ад жанрава-стылістычных асаблівасцей арыгінала на мастацкі 

пераклад і інфармацыйны пераклад і функцыянальныя падвіды перакладу. 

Жанрава-стылістычная норма перакладу – патрабаванні, якім павінен 

адпавядаць пераклад у залежнасці ад прыналежнасці арыгінала да пэўнага 

функцыянальнага стылю. 

Завераны пераклад – пераклад, адпаведнасць арыгіналу якога 

пацвярджаецца юрыдычна. 

Зыходная мова – мова арыгінала; мова, з якой ажыццяўляецца пераклад. 

Інфармацыйны пераклад – пераклад арыгіналаў, якія не належаць да 

мастацкай літаратуры (грамадска-палітычных, навукова-тэхнічных, афіцыйна-
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справавых і інш.), г.зн. тэкстаў, асноўная функцыя якіх заключаецца ў 

паведамленні пэўных звестак, а не ў мастацка-эстэтычным уздзеянні на адрасата. 

Калькаванне – спосаб перакладу лексічнай адзінкі арыгінала шляхам 

замены яе састаўных частак-марфем або слоў (у выпадку ўстойлівых адзінак) іх 

адпаведнікамі ў мове перакладу. 

Канвенцыянальная норма перакладу – патрабаванні, якім павінен 

адпавядаць пераклад у сувязі з агульнапрынятымі ў дадзены перыяд поглядамі 

на ролю і задачы перакладчыцкай дзейнасці. 

Канкрэтызацыя – 1) лексіка-семантычная замена адзінкі зыходнай мовы 

з больш шырокім значэннем адзінкай мовы перакладу з больш вузкім значэннем; 

2) прыём перакладу, які заключаецца ў пераходзе ад родавага паняцця да 

відавога. Напрыклад, “навучэнец” перакладаецца ў залежнасці ад кантэксту як 

“студэнт” або “слухач”. 

Лексіка-семантычная замена – спосаб перакладу лексічных адзінак 

арыгінала шляхам выкарыстання ў перакладзе адзінак мовы перакладу, значэнні 

якіх не супадаюць са значэннямі зыходных адзінак, але могуць быць выведзены 

з іх з дапамогай лагічных пераўтварэнняў пэўнага тыпу. 

Лексічны кантэкст – сукупнасць лексічных адзінак, у акружэнні якіх 

выкарыстоўваецца дадзеная адзінка тэксту. 

Лінгвістыка перакладу, або лінгвістычнае перакладазнаўства – 

раздзел мовазнаўства, які вывучае пераклад як лінгвістычную з’яву. 

Лінгвістычная тэорыя перакладу – тэарэтычная частка лінгвістыкі 

перакладу. 

Лінгвістычны кантэкст – моўнае акружэнне, у якім выкарыстоўваецца 

дадзеная адзінка ў тэксце. 

Літаральны пераклад – перадача ў тэксце перакладу фармальных і / або 

семантычных кампанентаў зыходнага тэксту. 

Літаратурнае перакладазнаўства – раздзел літаратуразнаўства, які 

вывучае пераклад як від літаратурнай творчасці. 

Мадэль перакладу – умоўнае апісанне шэрагу разумовых аперацый, 

выконваючы якія, можна ажыццявіць працэс перакладу ўсяго арыгінала або 

пэўнай яго часткі. 

Мастацкі пераклад – пераклад твораў мастацкай літаратуры, г.зн. тэкстаў, 

асноўная функцыя якіх заключаецца ў мастацка-эстэтычным уздзеянні на 

чытача. 

Машынны (аўтаматычны) пераклад – пераклад, выкананы або 

выконваемы камп’ютарам. 

Міжмоўная (двухмоўная) камунікацыя – моўныя зносіны паміж 

камунікантамі, якія карыстаюцца рознымі мовамі. 

Мова перакладу – мова, на якую робіцца пераклад. 

Моўнае пасрэдніцтва – пераўтварэнне ў працэсе міжмоўнай камунікацыі 

зыходнага паведамлення ў такую моўную форму, якая можа быць успрынята 

рэцэптарам, які не валодае мовай перакладу.  
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Норма перакладу – сукупнасць патрабаванняў, якім павінен адпавядаць 

пераклад. 

Няпоўны пераклад – пераклад, які перадае сэнсавы змест арыгінала з 

пропускамі і скарачэннямі. 

Памарфемны пераклад – пераклад, які выконваецца на ўзроўні асобных 

марфем без уліку іх структурных сувязей. 

Паслоўны пераклад – пераклад, які выконваецца на ўзроўні асобных слоў 

без уліку сэнсавых, сінтаксічных і стылістычных сувязей паміж словамі. 

Паслядоўны пераклад – разнавіднасць вуснага перакладу, які 

ажыццяўляецца пасля праслухоўвання пэўнай адзінкі тэксту, у паўзах паміж 

гэтымі адзінкамі. 

Пафразавы пераклад – пераклад, які выконваецца на ўзроўні асобных 

сказаў або фраз, перакладаемых паслядоўна адно за другім.  

Пераклад – від моўнага пасрэдніцтва, пры якім змест іншамоўнага тэксту 

арыгінала перадаецца на іншую мову праз стварэнне на гэтай мове 

камунікатыўна раўнацэннага тэксту. 

Пераклад з ліста – вусны пераклад пісьмовага тэксту ў працэсе яго 

ўспрымання і без папярэдняга чытання. 

Перакладазнаўства – сукупнасць навуковых дысцыплін, якія вывучаюць 

розныя аспекты перакладу. 

Перакладчыцкая (міжмоўная) трансфармацыя – пераўтварэнне,  з 

дапамогай якога можна ажыццявіць пераход ад адзінак арыгінала да адзінак 

перакладу. 

Перакладчыцкі адпаведнік – адзінка мовы перакладу, якая рэгулярна 

ўжываецца для перакладу адзінкі зыходнай мовы. 

Пісьмовы пераклад – найбольш распаўсюджаны від прафесійнага 

перакладу, пры якім успрыманне тэксту ажыццяўляецца зрокавым шляхам, а 

афармленне перакладу – пісьмова. Гэты від перакладу ў навуковых публікацыях 

называюць зрокава-пісьмовым. 

Поўны пераклад – пераклад, які перадае сэнсавы змест арыгінала без 

пропускаў і скарачэнняў. 

Прагматыка перакладу (прагматычны аспект перакладу) – уплыў на 

ход і вынік перакладчыцкага працэсу неабходнасці ўзнавіць прагматычны 

патэнцыял арыгінала і забяспечыць жаданае ўздзеянне на рэцэптара (адрасата) 

перакладу. 

Прагматычная адаптацыя перакладу – змены, якія ўносяцца ў тэкст 

перакладу з мэтай атрымаць неабходную рэакцыю з боку канкрэтнага рэцэптара 

(адрасата) перакладу. 

Прагматычная каштоўнасць перакладу – ступень адпаведнасці тэксту 

перакладу тым задачам, для вырашэння якіх ажыццяўляўся працэс перакладу. 

Прагматычная норма перакладу – патрабаванне забеспячэння 

прагматычнай каштоўнасці перакладу. 
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Прагматычны патэнцыял тэксту – здольнасць тэксту аказваць уздзеянне 

на рэцэптара (адрасата), выклікаць у яго інтэлектуальную або эмацыйную 

рэакцыю на перададзенае паведамленне. 

Прамы (першасны, непасрэдны) пераклад – пераклад, зроблены 

непасрэдна з арыгінала. 

Прыём апушчэння – адмова ад перадачы ў перакладзе семантычна 

збыткоўных слоў, значэнні якіх нерэлевантныя або лёгка аднаўляюцца ў 

кантэксце. 

Прыём лексічных дабаўленняў – выкарыстанне ў перакладзе дадатковых 

лексічных адзінак для перадачы імпліцытных элементаў сэнсу арыгінала. 

Прыём паслоўнага перакладу  – падстаноўка бліжэйшых адпаведнікаў 

замест лексічных адзінак арыгінала пры захаванні сінтаксічных сувязей паміж 

імі ў якасці прамежкавай стадыі ў працэсе пошуку аптымальнага варыянта 

перакладу. 

Прыём перамяшчэння лексічных адзінак – ужыванне бліжэйшага 

адпаведніка адзінкі перакладу зыходнай мовы ў іншым месцы выказвання ў 

тэксце перакладу.  

Псіхалінгвістычная класіфікацыя перакладаў – падзел перакладаў на 

віды і падвіды па спосабу (форме маўлення) успрымання арыгінала і стварэння 

тэксту перакладу. 

Рэаліі (нацыянальныя) – прадметы, з’явы, традыцыі, звычаі, якія 

складаюць спецыфіку дадзенай сацыяльнай супольнасці, этнічнай групы. 

Рэаліямі таксама называюць словы і словазлучэнні, якія іх абазначаюць. 

Большасць нацыянальных рэалій адносяцца да безэквівалентнай лексікі. 

Рэцыпіент – той, каму адрасуецца тэкст, паведамленне (інфармацыя). 

Свабодны (вольны) пераклад – пераклад ключавой інфармацыі без уліку 

фармальных і семантычных кампанентаў зыходнага тэксту.  

Семантыка-стылістычна адэкватны пераклад – семантычна поўны, 

дакладны і стылістычна эквівалентны пераклад, які адпавядае функцыянальна-

стылістычным нормам мовы перакладу. 

Сінтаксічны кантэкст – сінтаксічная канструкцыя, у якой ужываецца 

дадзенае слова, словазлучэнне або даданы сказ. 

Сінхронны пераклад – вусны пераклад, ажыццяўляемы адначасова са 

слыхавым успрыманнем зыходнага тэксту. Адзін з асноўных відаў прафесійнага 

перакладу. 

Сітуацыйны (экстралінгвістычны) кантэкст – абставіны, час і месца, да 

якіх адносіцца выказванне, а таксама любыя факты рэчаіснасці, веданне якіх 

дапамагае рэцэптару правільна інтэрпрэтаваць значэнне моўных адзінак у 

выказванні. 

Скарочаны пераклад – пераклад, у якім адбываецца апушчэнне асобных 

частак арыгінала па маральна-эстэтычных, палітыка-ідэалагічных або іншых 

меркаваннях практычнага характару. 

Супастаўляльны аналіз перакладу – аналіз формы і зместу тэксту 

перакладу ў супастаўленні з формай і зместам арыгінала. 
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Сэнсавая дамінанта – найбольш важная частка зместу арыгінала, якая 

абавязкова павінна быць захаваная ў перакладзе і дзеля захавання якой могуць 

быць “прынесены ў ахвяру” іншыя элементы перакладаемага паведамлення. 

Транскрыпцыя – спосаб перакладу лексічнай адзінкі арыгінала шляхам 

перадачы яе гукавой формы з дапамогай літар мовы перакладу. 

Транслітарацыя – спосаб перакладу лексічнай адзінкі арыгінала шляхам 

перадачы яе графічнай формы з дапамогай літар мовы перакладу. 

Транспазіцыя – пераклад тэксту аднаго жанру або функцыянальнага 

стылю ў іншы жанр або функцыянальны стыль. 

Трансфармацыйна-семантычная мадэль перакладу – мадэль 

перакладу, якая ўяўляе працэс перакладу як шэраг пераўтварэнняў, з дапамогай 

якіх перакладчык пераходзіць ад адзінак зыходнай мовы да адзінак мовы 

перакладу. 

Трансфармацыйны пераклад – пераклад з выкарыстаннем адной з 

перакладчыцкіх трансфармацый. 

Ускосны (другасны, непрамы) пераклад – пераклад, які ажыццяўляецца 

не непасрэдна з тэксту арыгінала, а з яго перакладу на якую-небудзь іншую мову. 

Цэльнатэкставы пераклад – пераклад цэлага тэксту, без вылучэння ў 

якасці адзінак перакладу асобных слоў, сказаў або абзацаў. 

Эксперыментальны пераклад – пераклад, выкананы з даследчыцкай 

мэтай. 

Эксплікацыя (апісальны пераклад) – лексіка-граматычная 

трансфармацыя, пры якой лексічная адзінка зыходнай мовы замяняецца 

словазлучэннем, якое эксплікуе яго значэнне, г.зн. дае больш або менш поўнае 

тлумачэнне гэтага значэння на мове перакладу. 

Эталонны пераклад – узорны пераклад, які выкарыстоўваецца для 

параўнання з кваліфікуемым перакладам. 

Этап перакладчыцкага працэсу – частка перакладчыцкага працэсу, якая 

характарызуецца дзеяннямі перакладчыка пэўнага тыпу. 
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Г.К. Чахоўскі, 

ГРАФІКА, ЯЕ ПРАДМЕТ І ЗАДАЧЫ 

Паняцце графікі і яе асноўныя задачы 

Графіка (грэч. graphike – намаляваны; graphо – пішу) – гэта сукупнасць 

сродкаў пісьма, якія выкарыстоўваюцца для фіксацыі вуснага маўлення. 

Графікай таксама называюць раздзел мовазнаўства, у якім вывучаюцца 

пісьмовыя знакі, суадносіны паміж літарамі і гукамі, абрысы літар, знакаў. 

Графіка аналізуе гукавыя значэнні літар і правілы іх чытання. Такім чынам, 

адной з асноўных задач графікі з’яўляецца вызначэнне ўзаемаадносін паміж 

гукамі вуснага маўлення і літарамі алфавіта, якія перадаюць на пісьме гукі.  

Асноўнымі сродкамі графічнай сістэмы беларускай мовы з’яўляюцца 

літары – графічныя знакі, якія выкарыстоўваюцца для абазначэння на пісьме 

гукаў. 

Паводле асноўных значэнняў усе літары падзяляюцца на адназначныя і 

двухзначныя. 

Адназначныя літары маюць адно гукавое значэнне і перадаюць на пісьме 

адзін гук. Да іх адносяцца а, о, э, у, ы, якія абазначаюць галосныя гукі [а], [о], 

http://teneta.rinet.ru/rus/pe/parshin-and_teoria-i-praktika-perevoda.htm
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[э], [у], [ы], літары д, т, ж, ч, ш, р, ў, якія абазначаюць няпарныя цвёрдыя 

зычныя гукі [д], [т], [ж], [ч], [ш], [р], [ў], а таксама літара й якая абазначае 

няпарны мяккі гук [j]. 

Двухзначныя літары маюць два гукавыя значэнні. Да іх адносяцца парныя 

цвёрдыя і мяккія зычныя([б]-[б’], [в]-[в’] і інш.), а таксама галосныя літары е 

([jэ]), ё ([jо]), і ([jі]), ю ([jу]), я ([jа]). 

Усе літары выконваюць дзве асноўныя функцыі: 

1) перцэптыўную – з’яўляюцца аб’ектам успрыняцця (іх можна прчытаць 

і напісаць); 

2) сігніфікатыўную – могуць адрозніваць значымыя элементы мовы: 

марфемы, словы і інш. 

Акрамя літар, да сістэмы графічных сродкаў належаць нялітарныя знакі: 

апостраф, злучок (дэфіс), знак націску, знак параграфа, знакі прыпынку, лічбы і 

розныя матэматычныя знакі, прабелы паміж словамі і элементамі друкаванага 

тэксту, шрыфтаваныя вылучэнні (курсіў, тлусты шрыфт, падкрэсліванне, 

выкарыстанне колеру і інш.). У спецыяльным тыпе пісьма – транскрыпцыі – 

ужываюцца і іншыя графічныя знакі (знак мяккасці, даўжыні, кароткасці, 

закрытасці і г. д.). 

Нялітарныя графічныя сродкі ўтвараюць другі ярус графікі. Агульным у 

прыродзе літар і нялітарных графічных сродкаў з’яўляецца тое, што яны 

выконваюць аднолькавую задачу – перадаюць вуснае маўленне на пісьме 

(напрыклад, літары адлюстроўваюць фанемную падзельнасць слоў, а знакі 

пунктуацыі – спецыфічную «падзельнасць» сказа на сінтаксічным узроўні). 

Нялітарныя пунктуацыйныя графічныя сродкі аб’ядноўваюць у сваім 

складзе 10 асноўных знакаў (знакаў пунктуацыі): кропка, пытальнік, клічнік, 

шматкроп’е, коска, кропка з коскай, двукроп’е, працяжнік, дужкі і двукоссе. 

Паводле знешніх графічных прымет вылучаюцца знакі кропкавыя (кропка, 

двукроп’е, шматкроп’е, коска, кропка з коскай), лінейныя (працяжнік), фігурныя 

(пытальнік, клічнік, дужкі і двукоссе). 

Паводле значэння і ўжывання пунктуацыйныя знакі падзяляюцца на 

фінальныя (кропка, пытальнік, клічнік і шматкроп’е) і ўнутрысказавыя (коскі, 

працяжнікі, дужкі, двукоссе). 

У залежнасці ад функцыі, якую выконваюць знакі прыпынку ў сказах, яны 

падзяляюцца на раздзяляльныя і выдзяляльныя. 

Раздзяляльныя (няпарныя, адзіночныя) знакі прыпынку (кропка, 

пытальнік, клічнік, шматкроп’е, коска, кропка з коскай, двукроп’е, працяжнік) 

служаць для раздзялення самастойных сказаў у тэксце, частак складанага сказа 

ці асобных членаў простага сказа. 

Выдзяляльныя (парныя) знакі прыпынку (дужкі, двукоссе, коскі, 

працяжнікі) служаць для выдзялення ў сказе яго асобных частак – адасобленых 

членаў, параўнальных зваротаў, звароткаў, пабочных і ўстаўных канструкцый, 

простай мовы. 

Асноўныя прынцыпы, заканамернасці і правілы выкарыстання знакаў 

прыпынку вывучае пунктуацыя. 
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Прадметам графікі з’яўляецца сістэма літар і іх значэнняў, а таксама 

іншыя пісьмовыя знакі – знакі пунктуацыі, націск, апостраф і г. д. 

Адна з асноўных задач графікі ‒ вызначэнне ўзаемаадносін паміж гукамі 

вуснага маўлення і літарамі алфавіта (графемамі) як сродкамі пісьмовай мовы. 

Графіка таксама даследуе гукавыя значэнні асобных літар і асаблівасці чытання 

тых ці іншых літар. 

Асноўнымі паняццямі графікі выступаюць паняцці графемы і літары. 

Графема (ад грэч. grahē – абрыс, контур) – мінімальная адзінка графічнай 

сістэмы мовы, якая выступае ў розных варыянтах у залежнасці ад стылю пісьма, 

месца яе ў слове або ў сказе. 

Адна і тая ж графема можа мець розныя канкрэтныя формы выражэння, 

але яна павінна захоўваць пэўную схему пабудовы, тую графічную «аснову» 

літары, якая адрознівае яе ад іншых графічных знакаў, незалежна ад тыпу 

шрыфта, індывідуальнага почырку чалавека і інш.Так, напрыклад, графемы с 

(«эс»), д («дэ») маюць некалькі тыпаў выражэння: малая, вялікая, друкаваная, 

рукапісная і інш.: С, с, С, с; Д, д, Д, д і г. д. 

Ад графемы трэба адрозніваць літару (ад лац. littera) – пісьмовы знак 

алфавіта, які служыць для абазначэння на пісьме пэўных гукаў (фанем) ці іх 

спалучэнняў. У залежнасці ад таго, якія гукі абазначаюцца літарамі, літары 

падзяляюцца на галосныя і зычныя. Літара ь (мяккі знак) гука не абазначае. 

Сёння мы не ўяўляем сваё жыццё без газет, часопісаў, кніг, інфармацыйнай 

плыні, з якой узамемадзейнічаем у паўсядзённым жыцці. Хоць з’яўленне 

пісьменнасці з'яўляецца адным з найбольш важных, фундаментальных 

адкрыццяў у гісторыі развіцця чалавецтва, якое па значнасці можна параўнаць са 

здабываннем і выкарыстаннем агню. Пісьменнасць (у адрозненне ад маўленчых 

зносін) здольная замацаваць, захаваць і перадаць інфармацыю з дапамогай 

пісьмовых знакаў, дазваляе камунікавацца ў прасторы і ў часе. 

Першай спробай перадачы інфармацыі немаўленчым спосабам прынята 

лічыць прадметнае пісьмо, якое складалася з сукупнасці прадметаў адным 

чалавекам для перадачы інфармацыі іншаму чалавеку.Такімі прадметамі маглі 

быць пучок стрэл, які азначаў аб'яўленне вайны ці дым вогнішча, што 

папярэджваў аб небяспецы. 
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Аднак такая інфармацыя не заўсёды магла быць вытлумачана дакладна. 

Наступным крокам у станаўленні пісьменнасці з'явілася піктаграфія - 

замацаванне і перадача інфармацыі з дапамогай малюнкаў. Лічыцца, што гэты 

найстаражытнейшы спосаб пісьма з'явіўся ў эпоху палеаліту. Праўда, не ўсе 

спецыялісты прызнаюць піктаграфію пачаткам пісьменнасці, паколькі такое 

пісьмо мела неадназначнае тлумачэнне.  

 

Піктаграфічнае пісьмо перарастае ў ідэаграфічнае, дзе малюнкі 

замяняліся ўмоўнымі знакамі, напрыклад, ваду малявалі ў выглядзе хвалістай 

лініі і т. д. Такія малюнкі грэкі назвалі іерогліфамі. Такое пісьмо ўжо шырока 

выкарыстоўвалі ў IV-III тысячагоддзях да н. э. у Старажытным Егіпце, 

Старажытных Шумерах, пазней – у Старажытным Кітаі. 

 

На працягу III-II тысячагоддзяў да н.э. іерагліфічнае пісьмо ператварылася 

ў складовае клінапіснага тыпу (пісалі на гліняных таблічках завостранай 

палачкай, затым таблічкі абпальвалі ў печы і сушылі), якім ужо карысталіся ва 

Усходнім Міжземнамор'і. Клінапіснае пісьмо было вельмі складаным для 
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засваення, паколькі налічвала тысячы адмысловых знакаў, патрабавала 

прафесіяналізму і прывяло да ўзнікнення цэлага сацыяльнага пласта пісцоў. 

 

Найважнейшым этапам на шляху спрашчэння пісьменнасці стала гукавое 

(літарнае) пісьмо, у якім спецыяльны знак адпавядае гуку. Знакамі пазначаліся 

ўжо не прадметы, а гукі і склады. Заставалася запомніць усяго 20-30 літар, і тую 

дакладнасць, з якой вуснае маўленне перадавалася на пісьме, нельга параўнаць з 

іншымі спосабамі. Першымі літарнае пісьмо сталі ўжываць у тых мовах, дзе 

галосныя гукі мелі меншае значэнне, чым зычныя. 

У канцы II тысячагоддзі да н. э. у фінікійцаў, старажытных яўрэяў паўстаў 

алфавіт. Фінікійскі алфавіт пакладзены ў аснову старажытнагрэчаскага і 

арамейскага пісьма, які пазней стаў асновай індыйскай, арабскай і персідскай 

пісьмовых сістэм. Грэчаскае пісьмо бярэ пачатак ад фінікійскага. У грэчаскім 

алфавіце стала больш літар, якія перадавалі ўсе гукавыя адценні маўлення, былі 

ўведзены знакі для ўсіх галосных, вынайдзена поўная пісьмовая сістэма.  
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Лацінскія шрыфты Уільяма Кэзлана (1725 г.) 

 

Прынцыпы беларускай графікі 

Асаблівасцю беларускай графікі з’яўляецца складовы, або сілабічны, 

прынцып абазначэння гукаў. Ён заключаецца ў тым, што ў якасці адзінкі чытання 

выступае склад – спалучэнне зычнай і галоснай літар. Склад з’яўляецца адзіным 

графічным элементам. Так, напрыклад, каб правільна прачытаць м у словах 

малы, мята, неабходна звярнуць увагу на наступную за м галосную літару: у 

слове малы – гэта літара а, якая абазначае цвёрдасць папярэдняга зычнага [м] 

(ма), а ў слове мята – літара я, якая абазначае мяккасць папярэдняга зычнага [м’] 

(мя). Складовы прынцып графікі адносіцца да абазначэння цвёрдасці і мяккасці 

зычных і да абазначэння ёта [j]. 

У беларускім алфавіце няма спецыяльных літар для абазначэння цвёрдых і 

мяккіх зычных гукаў. Напрыклад, літара л ужываецца для абазначэння і цвёрдага 

[л] і мяккага [л’]: цвёрдасць/мяккасць абазначаецца наступнай галоснай літарай: 

лагер, лямпа. Таму ў нашым алфавіце ёсць два рады галосных літар, адны з якіх 

(а, о, у, э, ы) паказваюць на цвёрдасць папярэдняга зычнага, а другія (я, ё, ю, е, і) 
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– на мяккасць. Такім чынам, літары а, о, у, э, ы ў становішчы пасля зычных 

абазначаюць адпаведныя галосныя гукі і цвёрдасць папярэдніх зычных. Літары 

я, е, ю, ё, і абазначаюць у становішчы пасля зычных адпаведныя галосныя гукі і 

мяккасць папярэдніх зычных. 

Акрамя гэтага, у канцы слова і перад зычнымі мяккасць зычных 

абазначаецца мяккім знакам (вучань, вугаль, вольны, пісьмо, калісьці). Цвёрдасць 

зычных перад зычнымі і ў канцы слоў не абазначаецца: канверт, вугал, стол. 

Гук [j] (ёт) абазначаецца літарай й у канцы і сярэдзіне слова пасля 

галоснай: май, твой, зайсці. У астатніх выпадках ён абазначаецца разам з 

наступным галосным літарамі я [jа], ё [jо], е [jэ], ю [jу], і [jі]; напрыклад: [jа]сны 

(яcны), [jэ]лка (елка), кра[jі]на (краіна). 3 прыведзеных прыкладаў відаць, што 

літары я, ю, ё, е, і абазначаюць адначасова два гукі – [j] і адпаведны галосны. Гэта 

бывае ў пазіцыях: 1) у пачатку слова: ёлка [jо]лка; 2) у сярэдзіне і канцы слова 

пасля галосных: краіна, мая – [краj]іна, [маjа]; 3) пасля апострафа: аб’ява 

[абjава]; 4) пасля мяккага [л’]: Ілья [іл’j’а]; 5) пасля [ў]: салаўя [салаўjа]. 

Гукавы прынцып пісьма заключаецца ў тым, што адзін і той жа гук 

абазначаецца заўсёды адной і той жа літарай. Ён прымяняецца пры ўжыванні 

адназначных зычных д, ж, р, т, ч, ш, у, таму што пастаянная цвёрдасць гукаў [д], 

[ж], [р], [т], [ч], [ш], [ў] не патрабуе абазначэння іх наступнай галоснай літарай, 

а таксама галосных а, э, о, у, ы. 

Беларускі алфавіт  

Сукупнасць літар, прынятых у мове і размешчаных у агульнапрынятым 

парадку, называецца алфавітам. Слова алфавіт утворана ад назваў грэчаскіх 

літар альфа і бэта (новагрэч. – віта). У моўнай практыцы ўжываецца яшчэ тэрмін 

«азбука», які ўтварыўся ад назваў першых дзвюх літар стараславянскага 

алфавіта: «аз» і «букі». 

Паслядоўнасць размяшчэння літар у алфавіце з’яўляецца агульнапрынятай 

і абавязковай, хоць па сваім характары ўмоўнай. Кожная літара ў алфавіце мае 

сваё пэўнае месца і назву, якую не трэба блытаць з гучаннем. Пераважная 

большасць назваў літар беларускага алфавіта простая: бэ, вэ, гэ, ка, ха, ша, эл, эм, 

эр, эс, эф і г .д. Састаўных назваў толькі тры: і нескладовае (й), у нескладовае (ў), 

мяккі знак (ь). 

Сучасны беларускі алфавіт уключае 32 літары. Дзесяць літар (а, о, э, ы, у, 

я, ё, ю, і, е) служаць для абазначэння шасці галосных гукаў ([а], [о], [э], [ы], [у], 

[і]). Так, гукі [і], [ы] заўсёды абазначаюцца літарамі і, ы: сіні, малады, самі, 

валасы. 

Беларускі алфавіт мае ў сваім складзе ў (у нескладовае), адсутнічаюць у ім 

літары ъ і щ, іншы малюнак, чым у рускай мове, мае літара і. Апостраф [‘] літарай 

не лічыцца, у склад алфавіта не ўваходзіць. Літары ь, ў у сучаснай моўнай 

практыцы ўжываюцца толькі ў радковай (малой) форме. Яны могуць мець і 

форму вялікай літары, калі ўсё слова, у склад якога яны ўваходзяць, пішацца з 

вялікай літары, напрыклад: СОНЕЧНЫ ПРАМЕНЬ, ПАДАРОЖЖА Ў 
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БУДУЧЫНЮ (загалоўкі мастацкіх твораў). Вялікая літара ы ўжываецца ў 

пачатку некаторых іншамоўных уласных назваў: Ыйсон, Ындын. 

Літары беларускага алфавіта лёгкія для ўспрымання і напісання. У іх мала 

дыякрытычных (надрадковых) значкоў, якія патрабуюць адрыву рукі пры пісьме. 

З дыякрытычнымі значкамі ўжываюцца толькі літары ё, і, й. Адрозненне паміж 

графікай і алфавітам асабліва выразна выяўляецца пры супастаўленні графікі і 

алфавіта розных моў. Так, напрыклад, у беларускім і англійскім алфавітах ёсць 

аднолькавыя літары А – а, В – в, Е – е, М – м, О – о, Р – р, Т – т, Х – х, якія ў 

гэтых мовах абазначаюць розныя гукі. Так, літара в у беларускай мове абазначае 

гук [в], а ў англійскай мове – гук [v]; літара с у беларускай мове абазначае гук 

[с], а ў англійскай мове – гук [к]; літара х у беларускай мове абазначае гук [х], а 

ў англійскай мове – спалучэнне гукаў [кс]. 

У алфавіце літар менш, чым гукаў. Гэта тлумачыцца тым, што адна літара 

можа абазначаць некалькі гукаў. Напрыклад, літара б абазначае цвёрды гук [б] і 

мяккі гук [б’]: [б]ываць – [б’]інокль, [б]эз – [б’]яжыць; літара н – цвёрды гук [н] 

і мяккі [н’]: [н]ага – [н’]яма, [ноч – [н’]ёс. Парныя па цвёрдасці/мяккасці 

зычныя гукі абазначаюцца аднымі ж і тымі літарамі, і, такім чынам, для 

абазначэння 15 мяккіх зычных выкарыстоўваюцца тыя ж літары, што і для 

абазначэння цвёрдых. На пісьме мяккасць і цвёрдасць зычных абазначаецца 

галоснымі літарамі. Так, а, о, э, ы, у абазначаюць цвёрдасць папярэдняга зычнага; 

я, ё, е, і, ю – мяккасць папярэдняга зычнага. Такім чынам, для шасці галосных 

гукаў выкарыстоўваюцца дзесяць літар. Павелічэнне колькасці літар для 

перадачы галосных гукаў абумоўлена неабходнасцю абазначаць мяккасць 

пятнаццаці зычных, для якіх няма асобных літар у алфавіце. Гэта акалічнасць 

сведчыць аб рацыянальнасці і эканомнасці беларускай графікі. 

Як вынікае з суадносін алфавіта і графікі, літары могуць абазначаць не 

адзін, а два і больш гукаў. Так, напрыклад, літара з у беларускай мове абазначае 

гук [з]: [з]ажыць, гук [ж]: ра[ж:]ыцца (разжыцца), гук [с]: ка[с]ка (казка). 

Сярод гэтых значэнняў літары з ёсць асноўныя і дадатковыя. 

Асноўныя значэнні літары маюць тады, калі абазначаюць гукі ў моцнай 

пазіцыі. Для зычных моцная пазіцыя – становішча перад галоснымі і санорнымі, 

для галосных – пад націскам. Так, літара з мае асноўнае значэнне, калі абазначае 

гукі [з], [з’], які стаяць у моцнай пазіцыі – перад галосным (зажыць, зямля); у 

астатніх выпадках яна мае дадатковае значэнне, бо абазначае гукі, якія стаяць у 

слабай пазіцыі – перад зычнымі – і вымаўляюцца, як [ж] і [с]: ра[ж]ыцца 

(разжыцца), ка[с]ка (казка). Літара ж выступае ў асноўным значэнні, калі 

абазначае гук [ж], які стаіць у моцнай пазіцыі: нажы, у дадатковым значэнні – 

калі абазначае гук [ш]: но[ш] (нож). Літара е выступае ў асноўным значэнні, калі 

абазначае націскны гук [э]: [в’э]ды, у дадатковым значэнні – калі абазначае 

ненаціскны, у прыватнасці пазанаціскны, гук [эа]: зе[л’эа]нь. 

Для абазначэння кожнага з гукаў а, о, у, э ўжываюцца дзве літары. Пасля 

цвёрдых зычных і ў пачатку слова гукі [а], [о], [у], [э]: гара, дом, рэч, чыгун, 

акно, ура, ордэн, экран. Пасля мяккіх зычных гэтыя самыя гукі абазначаюцца 

літарамі я, ё, ю, е: мяжа ([м’ажа]́), мёд ([м’от]), сюды ([с’уды́]), вечар 
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([в’эч́ар]). Літары я, ё, ю, е могуць абазначаць спалучэнне двух гукаў – [jа], [jо], 

[jу], [jэ]. Гэта адбываецца ў наступных выпадках: 

 у пачатку слова: яхта ([jах́та]), ёлка ([jолка]), юнак ([jуна́к]), ехаць 

([jэх́аць’]); 

 пасля галосных гукаў: заяц ([за́jац]), прыём ([прыjом]), чытаю 

([чыіаj́у]), паехаў ([паjе́хаў]); 

 пасля зычнага гука ў: салаўя ([салаўjа]́), салаўём ([салаўjом]), кроўю 

([кроўjу]), шчаўе ([шча́ўjэ]); 

 пасля апострафа і раздзяляльнага мяккага знака: аб’ява ([абjав́а]), 

пад’ём ([падjом]), ад’ютант ([адjута́нт]), бар’ер ([барjэр́]), мільярд 

([м’іл’jар́т]), батальён ([батал’jон]), рэльеф ([рэл’jэф́]). 

Літара і таксама ўжываецца для абазначэння двух гукаў – [jі]: ікаць 

([jікац’]), заінець ([заjін’эц’]), краіна ([краjіна]), сваіх ([сваjіх]). 

21 літара ўжываецца для абазначэння 39 зычных гукаў ([б], [в], [γ], [д], [ж], 

[з], [к], [л], [м], [н], [п], [р], [с], [т], [ф], [х], [ц], [ч], [ш], [j], [ў]). Некаторыя 

даследчыкі ўключаюць у алфавіт дыграфы (грэч. di – «двойчы», graphō – «пішу») 

– дж, дз. 

Звонкія гукі і санорныя [б], [в], [д], [ж], [з], [л], [м], [н], [р], [ў] 

абазначаюцца літарамі б, в, д, ж, з, л, м, н, р, ў: бор, вада, жыта, лаза, мора, 

воўна, будан. Звонкія гукі [г] (змычны) і [γ] (фрыкатыўны) звычайна 

абазначаюцца адной літарай – г: ганак, многа. Для абазначэння звонкіх афрыкат 

[ž] і [z] ужываюцца састаўныя літары дж і дз: хаджу, дзвынкаць. Глухія гукі [п], 

[т], [с], [к], [х], [ч], [ц], [ш], [ф] абазначаюцца адпаведна літарамі п, т, с, к, х, 

ч, ц, ш, ф: пыл, кот, стол, хата, ноч, праца, шафа. 

Акрамя таго, у склад алфавіта ўваходзіць мяккі знак (ь), які не з’яўляецца 

гукам, але служыць для абазначэння якасці некаторых гукаў. Так, у слове боль ь 

абазначае мяккасць гука [л’]: у гэтым слове чатыры літары, але тры гукі. 

Кожная літара ў алфавіце мае сваё замацаванае месца і назву. 

Літары 

беларускага 

алфавіта 

Назвы літар Літары 

беларускага 

алфавіта 

Назвы літар 

Аа а Пп пэ 

Бб бэ Рр эр 

Вв вэ Сс эс 

Гг гэ Тт тэ 

Дд дэ Уу у 

Ее е Ўў у нескладовае 

Ёё ё Фф эф 

Жж жэ Хх ха 

Зз зэ Цц цэ 

Іі і Чч чэ 

Йй і нескладовае Шш ша 

Кк ка Ыы ы 
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Лл эл Ьь мяккі знак 

Мм эм Ээ з 

Нн эн Юю ю 

Оо о Яя я 

Гісторыя фарміравання графічнай сістэмы беларускай мовы 

Сучасная беларуская графіка заснавана на старажытнай кірыліцы, якая 

была складзена ў IX ст. на аснове грэчаскага алфавіта і атрымала шырокае 

распаўсюджанне на Русі з канца Х ст. у сувязі з прыняццем хрысціянства (988 

г.). Стараславянскі алфавіт, кірылаўскае пісьмо не маглі поўнасцю адпавядаць 

фанетычнай сістэме старажытнарускай мовы. Паступова відазмяняючыся і 

прыстасоўваючыся да фанетычнай сістэмы старажытнарускай мовы, кірылаўскі 

алфавіт на працягу доўгага часу з поспехам абслугоўваў пісьмовыя зносіны 

ўсходніх славян, а пасля іх распаду – зносіны трох народаў – рускага, 

беларускага і ўкраінскага. 

У 1708 г. кірылаўскі алфавіт быў рэфармаваны, з яго былі выкінуты 

некаторыя літары: юсы, амега, ксі, псі. Рэформа прадугледжвала спрашчэнне 

знешняга выгляду літар, набліжэнне іх па форме да літар лацінскага алфавіта. 

Замест старажытных назваў літар «аз», «буки», «веди» і г. д. пачалі ўжываць 

лацінскія назвы «а», «бэ», «вэ» і г. д., якія і замацаваліся ў далейшым. 

Рэфармаваны алфавіт атрымаў назву «грамадзянкі», на ім друкаваліся 

дзяржаўныя пастановы і кнігі свецкага зместу. Акрамя вызвалення алфавіта ад 

некаторых літар, адбывалася ўвядзенне ў яго новых – й і э. Да XX ст. з 

беларускага варыянта «грамадзянкі» выходзяць з ужытку літары и, яць, ъ, щ, 

фіта, іжыца, а для перадачы спецыфічна беларускіх фанетычных рыс былі 

ўведзены дадаткова літары ці спалучэнні літар – ў, і, ё, дж, дз. 

Побач з «грамадзянкай»+ у XIX і пачатку XX ст. на Беларусі шырока 

выкарыстоўвалася лацінка – відазменены варыянт лацінскага алфавіта, які быў 

прыняты ў польскай мове. Лацінкай, напрыклад, былі надрукаваны творы В. 

Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, «Мужыцкая праўда» К. Каліноўскага, 

некаторыя зборнікі выбраных твораў Я. Купалы, Я. Коласа, Цёткі і іншыя 

публікацыі. У пачатку XX ст. газета «Наша ніва» і выданні выдавецкай суполкі 

«Загляне сонца і ў наша аконца» друкаваліся і «гражданкай», і прыстасаванай да 

гукавой сістэмы беларускай мовы лацінкай. Так, для абазначэння нескладовых 

[й] і [ў] выкарыстоўваліся лацінскія літары і і ŭ (zaihraje, kroŭ); гук [γ] 

фрыкатыўны абазначаўся лацінскай літарай h (kaho, haspadar), выбухны [г] – 

літарай g (garset, guzik). Для абазначэння шыпячых і гукаў [z’], [ž], [х], як і ў 

польскай графіцы, ужываліся спалучэнні літар: [ш] – sz, [ч] – сz, [ž] – dž, [х] – сh, 

[z’] – dz. Шыпячы [ж] абазначаўся літарай ž. У некаторых публікацыях sz, cz 

замяняліся літарамі š, č.  

Мяккасць зычных абазначалася пры дапамозе спецыяльнага надрадковага 

значка над літарай або пры дапамозе літары і, якая пісалася пасля зычнай. 

Па меры павелічэння колькасці публікацый на беларускай мове і ў сувязі з 

развіццём стыляў і жанраў кніжна-пісьмовай мовы станавілася відавочным, што 



79 

 

выкарыстанне дзвюх графічных сістэм з’яўляецца значнай перашкодай, 

тормазам у развіцці беларускай мовы. Гэта ўскладняла выдавецкую дзейнасць, 

звязаную са значнымі матэрыяльнымі выдаткамі, стварала цяжкасці ў вывучэнні 

мовы, перашкаджала натуральнаму развіццю і стабілізацыі вымаўленчых правіл 

і норм, выпрацоўцы граматычных і арфаграфічных правіл. На парадак дня 

паўставала пытанне аб прыняцці адзінага алфавіта. Вынікі праведзенай на 

старонках «Нашай нівы» публічнай дыскусіі паказалі, што большасць чытачоў 

газеты выказваецца ў карысць «грамадзянкі», блізкай і зразумелай для масавага 

чытача. З 1912 г. «Наша ніва» і большасць беларускіх тэкстаў друкуюцца 

кірылаўскімі літарамі, больш звыклымі і знаёмымі для беларускага чытача, а 

лацінка паступова выйшла з актыўнага ўжытку. 

Пытанні 

1) Што такое графіка? Назавіце яе асноўныя задачы. 

2) Што такое літара? Якія функцыі яны выконваюць? 

3) Што разумеецца пад адназначнымі і двухзначнымі літарамі? 

4) Што ўяўляюць сабой графічныя сродкі? 

5) Як суадносяцца паняцці літары і графемы? 

6) Што такое алфавіт? Колькі літар ён уключае? 

7) Якія адносіны існуюць паміж літарамі і гукамі? 

8) Якія асаблівасці мае беларускі алфавіт? 

9) Якія прынцыпы беларускай графікі вы можаце назваць? 

Ахарактарызуйце іх. 

10) Назавіце асноўныя этапы фарміравання графічнай сістэмы беларускай 

мовы. 

Заданні 

1. Размяркуйце словы ў алфавітным парадку. 

Спрашчэнне, фанема, гук, эпентэза, метатэза, ядро, афікс, фаналогія, тэкст, 

артыкуляцыя, перцэпцыя, рэдукцыя, акустыка, абзац, фоніка, метатэза, лексема, 

дыярэза, кантракцыя, графема, метанімія, інтанацыя, націск, паўзы, сінекдаха, 

склад, складападзел, іелодыка, інверсія, гаплалогія, алафон, варыянт, варыяцыя, 

стыль, вытрымка, рэкурсія, пад’ём, язык, лабіялізацыя, арфаэпія, норма, мова, 

маўленне, слухач, моўца, камунікацыя, графіка, пратэза. 

2. Параўнайце алфавіт у рускай і беларускай мовах. Назавіце іх 

асаблівасці. 

3. Вызначце ў словах дыграфы і літары з дыякрытычнымі знакамі. 

Ураджай, дзверы,праўда, дзеці, раён, зноў, хадзіць, дожджык, сёлета. 

4. Параўнайце літары розных алфавітаў. Пра што сведчыць 

падабенства форм, назваў літар у алфавітах розных моў? 

Беларускія літары Англійскія літары Грэчаскія літары 

А, а (а) А, а (эй) А, а (альфа) 

Д, д (дэ) D, d (ді) Δ, δ (дэльта) 
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Р, р (эр) R, r (а) Ρ, ρ (ро) 

Т, т (тэ) Т, t (ті) Τ, τ (таў) 

5. Размяркуйце словы па групах: а) колькасць гукаў і літар супадае; б) 

літар больш, чым гукаў; в) гукаў больш, чым літар. 
Пісьмо, сшытак, зжаваць, французскі, рыжскі, іх, больш, елка, салаўі, 

пад’езд, Ульяна, ліць, жыццё, парцье, Ірландыя, біятлон, дождж, дзюна, 

раз’юшаны, люты, лялька, ледзь, рэдзька. 

6. Знайдзіце словы, у якіх ётавыя галосныя абазначаюць два гукі. 
Ежа, шчаўе, салаўі, краіна, мята, мясцовы, ялавічына, юла, уюн, людзі, 

калье, лес, піць, бі, люстра, Юлія, юшка,аб’езд, аб’ява, каньяк, мадзьяр, бігудзі, 

дзірка, лебедзяня, кальян, лёс, чатырох’ярусны, ястраб. 

7. Параўнайце напісанне і вымаўленне слоў. Растлумачце прычыны 

несупадзення колькасці гукаў і літар. У чым назіраецца адступленне ад 

ідэальнай графікі? 

Пісьмо, сшытак, на кладцы, у дзежцы, пад’езд, дождж, паверх, лінія, столь, 

дзірван, смяешся, змена, лыжка, тэорыя, паляна, позні, міласэрны, кантрасны, 

сняданак. 

8. Вызначце спосабы абазначэння на пісьме мяккіх зычных у наступным 

тэксце. 

Рэчкай маці-прырода абдзяліла Бацькавічы. Недалёка працякае 

Палужанка, але і гэта невялікая раскоша: вясною яшчэ нішто, вады трохі збірае, 

а ў летнюю пару, як выдасца год, перасыхае – курыца перабяжыць… 

А што я скажу пра свае Бацькавічы? Вёска, і ўсё. Пра такія і сёння яшчэ 

пачуеш: ”Глухамань, мядзведжы кут”. 

9. Прачытайце тэкст. Спішыце. Устаўце прапушчаныя літары, 

раскрыйце дужкі. У першым абзацы знайдзіце словы, напісанне літар у якіх 

адлюстроўвае складовы прынцып беларускай графікі, а ў другім абзацы – 

гукавы прынцып. 
Беларускі.. лірычны.. пес..ні як све..чыць іх змест некаторыя л..ксічныя і 

с(ці,ты)лістычныя прыкметы а таксама асаблівас..ці напеваў узніклі на думку 

..учоных у той пер(ыо,ыа,ыя)д сярэдн..вякоў..я калі склад..валася сама 

беларуская народнасць. Жанр лірычнай пес..ні адзін (з,с) самых багатых у 

(вусна)паэтычнай творчас..ці беларускага народ.. як па колькас..ці песен..ых 

тэкстаў так і па (не)вычарпальнай разнастайнасці тэм і ма(ці,ты)ваў. Чым(жа) 

тлумачыцца такое шырокае бытаван..е беларускай народнай лірычнай пес..ні і 

(па)сён..яшні дзень? Чым абумоўлена яе такая незвычайная жыцц..здольнасць? 

Адказ на гэтыя пытанні думаецца вельмі просты народная лірычная пес..ня 

(на)працягу стагод..яў была амаль адзінай і галоўнай 

эмац(ыа,ыя)нальна(эстэтычнай) формай духоўнага жыцця беларускага 

с..лянства асноўная частка беларускіх народных песен.. с..лянскага паходжання.  

Лірычная пес..ня с..рдэчная задуменна(распеўная) м..ладычная ад..грывала 

і пэўную сац(ыа,ыя)льную ролю. Яна дапамагала в..сковаму ч..лавеку ў яго 

(ня,не)лёгкім жыцці ця..кай с..лянскай працы ў гарачую п..ру (у,ў) час ка..бы 
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жніва і г.д. пры маркотнай аднастайна(бясконцай) жаночай працы ў доўгія 

восен..скія ці зімовыя вечары на в..чорках. У даро(ге,зе) лірычная пес..ня 

адганяла нуду ад доўгай ..зды дапамагала адол..ваць в..лікія адлегласці пеш..у. 

Выконвалася яна пры любых жыццёвых абставінах гучала на св..точных б..седах 

у час гульняў моладзі а ў пэўныя моманты жыцця давала выхад пачуццям 

ч..лавека. З дапамогай лірычнай пес..ні народ перадаваў сва.. роздумы аб жыцці 

і сва.. гл..бокія ўражанні ад здзіўляючай прыгажос..ці роднай прыроды асабліва 

ў тыя моманты калі чалавек ..остра а..чуваў яе зачараванне (А. Гурскі). 

10. Прачытайце тэкст. Вызначце значэнні ўсіх літар (адназначных і 

двухзначных). 

А цяпер давайце вернемся да Дняпра. Чаму я. хоць ён і цячэ далёка ад маёй 

бацькаўшчыны, яго палюбіў? Таму што гэта рака майго народа, роднай мне 

Беларусі. 

На маёй зямлі няма нічога чужога. Тут усё мне блізкае, дарагое – кожная 

рэчка і рачулка, возера і азярынка. 

Прыпяць, Нёман, Бярэзіна, Вілія, Сож… Мы бачылі іх у снах, яны нас з 

упартай настойлівасцю запрашалі, клікалі да сябе (П. Сабіна). 
  



82 

 

АДКРЫТЫЯ ЛЕКЦЫІ 

С.М. Якуба 

ДЗЕЯСЛОЎ ЯК ЧАСЦІНА МОВЫ 

1. Дзеяслоў як часціна мовы. Семантыка-камунікатыўныя і граматычныя 

асаблівасці дзеяслова.  

2. Уласна граматычныя і лексіка-граматычныя катэгорыі дзеяслова.  

3. Формы дзеяслова: спрагальныя і неспрагальныя, зменныя і нязменныя, іх 

характарыстыка.  

4. Неазначальная форма дзеяслова (інфінітыў), яе ўтварэнне, граматычнае 

значэнне, марфалагічныя адзнакі і сінтаксічныя функцыі.  

5. Асновы дзеяслова: інфінітыва і цяперашняга (будучага простага) часу, іх 

суадноснасць з дзеяслоўнымі формамі.  

6. Класы дзеясловаў. Прадуктыўныя і непрадуктыўныя класы дзеясловаў.  

Тэрміналагічны мінімум: 

 дзеяслоў 

 працэсуальная прымета 

 аб’ект і суб’ект дзеяння 

 класіфікацыйныя і словазмяняльныя 

катэгорыі 

 агульныя і прыватныя катэгорыі  

 уласна граматычныя і лексіка-

граматычныя катэгорыі  

 спрагальныя і неспрагальныя формы 

 прэдыкатыўныя формы 

 

 атрыбутыўныя формы 

 асабовыя і неасабовыя формы 

 зменныя і нязменныя формы 

 інфінітыў (неазначальная форма 

дзеяслова) 

 аснова інфінітыва 

 аснова цяперашняга (будучага простага) 

часу 

 аснова прошлага часу 

 прадуктыўныя і непрадуктыўныя класы 

дзеяслова 

Мэта – пашырыць і паглыбіць веды пра дзеяслоў як часціну мовы, яго 

граматычныя катэгорыі і формы, асновы дзеяслова, даць паняцце пра 

прадуктыўныя і непрадуктыўныя класы дзеяслова; фарміраваць уменне 

ўспрымаць новы матэрыял у сістэме, вылучаючы асноўныя палажэнні, 

удасканальваць уменне тэзісна афармляць матэрыял, развіваць навуковае 

маўленне і лінгвістычнае мысленне студэнтаў, выхоўваць павагу да беларускага 

слова, да беларускай лінгвістычнай спадчыны 

1. Дзеяслоў як часціна мовы. Семантыка-камунікатыўныя і граматычныя 

асаблівасці дзеяслова.  

У антычнай філасофіі і лінгвістыцы супрацьпастаўленне імя і дзеяслова 

разглядалася як структурная асаблівасць шматлікіх моў. Так, Платон, 

Арыстоцель, Апалоній, Данат і іншыя вывучалі імя і дзеяслоў як дзве асноўныя 

часціны мовы. У XVIII стагоддзі гэта тэорыя была ўспрынята рускай граматыкай 

і паслужыла асновай вучэння пра дзеяслоў як цэнтральную катэгорыю мовы. 

Аднак з цягам часу Фартунатаўская школа выступіла супраць вывучэння 

дзеяслова ў складзе марфалогіі. Толькі пасля таго, як дзеяслоў пачаў актыўна 
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вывучацца ў сінтаксісе, прадстаўнікі Фартунатаўскай школы паступова 

вярнуліся да прызнання дзеяслова самастойнай граматычнай катэгорыяй. 

Сёння дзеяслоў (этымалагічна тэрмін дзеяслоў тлумачыцца як слова, што 

абазначае дзеянне) займае цэнтральнае месца ў сістэме часцін мовы, з’яўляецца 

яе прэдыкатыўным цэнтрам і характарызуецца разгалінаванай сістэмай 

граматычных форм, граматычных значэнняў і граматычных катэгорый.  

Дзеяслоў як часціна мовы аб’ядноўвае словы са значэннем працэсуальнай 

прыметы, якую варта разглядаць як катэгарыяльную семантыку, што 

праяўляецца ў супастаўленні з часцінамоўнымі значэннямі іншых лексіка-

граматычных класаў слоў. Агульнае значэнне дзеясловаў прынята называць 

значэннем працэсуальнай прыметы ў шырокім сэнсе слова, у адрозненнe ад 

непрацэсуальнай прыметы, што перадаецца прыметнікамі (параўнаем: сябар 

хварэе і сябар хворы), і апрадмечанай прыметы, што абазначаецца назоўнікамі 

(хвароба). Вучоныя адзначаюць дзве асаблівасці значэння працэсульнай 

прыметы, адна з якіх заключаецца ў тым, што «кожны дзеяслоў утрымлівае ў 

сабе анафарычную прадметную сему, г. зн. адсылае да прадмета як крыніцы 

дзеяння, што адпавядае традыцыйнаму азначэнню “дзеяслоў як часціна мовы 

называе дзеянне прадмета”» [9, с. 140]. Другой асаблівасцю працэсуальнай 

прыметы з’яўляецца яе здольнасць развівацца ў часе, таму працэсуальнасць 

заўсёды звязана з трывальна-часавымі характарыстыкамі дзеяслова. Значыць, 

дзеяслоў аб’ядноўвае клас слоў, якія граматычна выражаюць дзеянні як з’явы ў 

плане дынамічнага развіцця, працякання ці існавання ў часе. Пры 

характарыстыцы дзеясловаў у сказах Трыццаць дзеліцца на пяць. Беларусь мяжуе 

з Літвой. гавораць пра дзеяслоўную працэсуальную прымету як уласцівасць 

суб’екта. 

Катэгарыяльная семантыка працэсуальнай прыметы не супадае з лексічнай 

семантыкай дзеяслова, які абазначае фізічнае дзеянне (капаць, будаваць), рух, 

перамяшчэнне ў прасторы (ляцець, ісці), характарызуе ўнутраны стан 

(захапляцца, дрыжаць, сумаваць), называе працэсы маўлення (расказваць, 

перамаўляцца), разумовай дзейнасці (аналізаваць, падагульняць), пераход з 

аднаго стану ў іншы (выкіпаць, расці), змены ў прыродзе (світае, змяркаецца) і 

інш. Носьбітам працэсуальнай прыметы выступае актыўны стваральнік прыметы 

(студэнт працуе, воўк бяжыць), крыніца прыметы (дровы гараць, крэйда 

крышыцца), прадмет, у якім праяўляецца прымета (бацька хварэе, мак чырванее, 

скрынка важыць дзесяць кілаграмаў) і інш. Пры гэтым носьбіт працэсуальнай 

прыметы можа быць пэўным, няпэўным, абагульненым і інш.: 1. Малыя дзеткі 

спаць не даюць, а з вялікімі сам не заснеш (Прык.). 2. Працавітага да работы 

не панукаюць (Прык.). 3. Прапусціш дзень – адстанеш на два (Прык.). 

Любая працэсуальная прымета характарызуецца рознымі адносінамі да 

суб’екта ці аб’екта дзеяння, у сувязі з чым усе дзеясловы паводле асаблівасцей 

свайго значэння могуць быць аб’яднаны ў пэўныя групы. На думку П.П. Шубы, 

мэтазгодна вылучыць восем груп дзеясловаў: 
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1) дзеясловы працяглага непераўтваральнага ўздзеяння абазначаюць 

дзеянне, накіраванае на аб’ект, якое не прыводзіць да змен у гэтым аб’екце: мець, 

трымаць, дарыць, лашчыць: Усё добра, што добры канец мае (Прык.). 

2) дзеясловы перамяшчэння абазначаюць дзеянне, накіраванае на аб’ект, і 

паказваюць на змену месца прадмета ў прасторы: браць, перастаўляць, даваць, 

пераносіць, перасоўваць і інш.: Хоча толькі браць, а нічога не даваць (Прык.). За 

добрае слова грошай не даюць (Прык.). 

3) дзеясловы пераўтваральнага ўздзеяння абазначаюць дзеянне, 

накіраванае на аб’ект з мэтай пэўных змен у ім: будаваць, касіць, маляваць: Не 

вучы аратага араць, касца касіць, а сейбіта сеяць (Прык.). 

4) дзеясловы адносін абазначаюць адносіны да аб’екта ў шырокім сэнсе 

слова: любіць, задумаць, пачаць: Еш з голаду, а любі змоладу (Прык.). Праўда 

любіць свет, а крыўда – пацёмкі (Прык.). Да гэтай групы адносяцца дзеясловы 

са значэннем “думкі і маўлення”: гаварыць, меркаваць, думаць, казаць і інш. Пры 

такіх дзеясловах не можа быць аб’екта, які б абазначаў рэальны фізічны прадмет: 

З разумным гаварыць – набірацца розуму (Прык.). 

5) дзеясловы дзейнасці абазначаюць дзеянні субъекта, непасрэдна не 

звязаныя з аб’ектам: гандляваць, камандаваць, настаўнічаць, выхоўваць: Лягчэй 

выхоўваць, чым перавыхоўваць (Прык.). 

6) дзеясловы працяглага нязменнага стану абазначаюць дзеянне, якое не 

накіравана ні на які аб’ект і не прыводзіць да змен у самім суб’екце: спаць, 

стаяць, ляжаць: Людзі касіць і жаць, а ён – у цяньку ляжаць (Прык.). 

7) дзеясловы руху называюць працэсы, не звязаныя з аб’ектам дзеяння, і 

абазначаюць перамяшчэнне суб’екта дзеяння ў прасторы: плысці, ісці, паўзці, 

рухацца, прайсці: Крывою сцежкаю наўпрасткі не пройдзеш (Прык.). 

8) дзеясловы зменнага стану абазначаюць дзеянне, не звязанае з аб’ектам, 

якое прыводзіць да змен у суб’екце: сохнуць, сінець, чарнець, загаіцца: Рана ад 

нажа загоіцца, а ад злога слова – ніколі (Прык.) [2, с. 151–152]. 

Пры характарыстыцы дзеясловаў трэба ўлічваць, што згаданыя вышэй 

групы неаднародныя паводле свайго саставу і паміж імі не існуе выразна 

акрэсленай мяжы. 

Ад семантыка-структурных уласцівасцей дзеяслова як носьбіта валентнасці, 

пад якой разумеюць здольнасць дзеяслова ўступаць у сувязь з іншымі словамі, 

залежыць магчымасць атрымаць поўную інфармацыю і рэалізаваць камунікатыўныя 

задачы. 

2. Уласна граматычныя і лексіка-граматычныя катэгорыі дзеяслова.  

Значэнні працэсуальнай прыметы аб’яднаны ў граматычнай семантыцы 

дзеяслова і выражаюцца ўласна граматычнымі і лексіка-граматычнымі 

катэгорыямі дзеяслова. 

У параўнанні з іншымі часцінамі мовы дзеяслоў мае самы багаты набор 

граматычных катэгорый. Паводле В.У. Вінаградава, «дзеяслоў – гэта катэгорыя, 

якая абазначае дзеянне і выражае яго ў формах асобы, ладу, часу, трывання і 

стану» [8, с. 345]. Аднак, акрамя вышэйзгаданых, для дзеяслова характэрны і 

іншыя граматычныя катэгорыі. 
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Сярод граматычных катэгорый дзеяслова вылучаюць ўласна граматычныя 

(прыватныя) катэгорыі, да якіх адносяцца катэгорыі ладу, часу, асобы, а таксама 

роду і ліку, і лексіка-граматычныя (агульныя) катэгорыі, у склад якіх уваходзяць 

катэгорыі трывання і стану. 

Яшчэ акадэмік А.А. Шахматаў кваліфікваў катэгорыю стану як катэгорыю 

сінтаксічную. Адзначаючы ролю кантэксту ў вызначэнні стану дзеяслова, 

А.У. Бандарка і Л.Л. Буланін падкрэсліваюць, што «толькі ў сінтаксічных 

сувязях з іншымі словамі…функцыянуюць станавыя формы… узятыя ізалявана, 

па-за сінтаксічным кантэкстам, асноўны зваротны дзеяслоў і зваротная форма не 

адрозніваюцца» [5, с. 153]: Груз падымаецца пад’ёмным кранам і Студэнт 

падымаецца па лесвіцы. Што да такой формы дзеяслова, як дзеепрыметнік, то 

вызначыць яго стан можна і без кантэксту (прачытаны, сабраны, 

заканспектаваны – дзеепрыметнікі залежнага стану), аднак размежаванне 

статальнага і працэсуальнага пасіву магчыма толькі ў кантэксце (Дзверы былі 

зачынены ўвесь дзень (статальны пасіў) і Дзверы былі зачынены вахцёрам 

(працэсуальны пасіў)). Такім чынам, «супрацьпастаўленне формаў залежнага і 

незалежнага стану ёсць вытворнае ад супрацьпастаўлення сінтаксічных 

канструкцый, у складзе якіх знаходзяцца гэтыя формы» [2, с. 154]. 

Усе граматычныя катэгорыі падзяляюцца на словазмяняльныя (лад, час, 

асоба, род, лік) і класіфікацыйныя (трыванне, стан). У сувязі з тым, што 

граматычныя катэгорыі трывання і стану характэрны для ўсіх дзеяслоўных форм, 

іх вывучаюць як цэнтральныя, асноўныя формы дзеяслова. Улічваючы 

залежнасць марфалагічнага афармлення катэгорыі стану ад катэгорыі трывання, 

катэгорыю трывання мэтазгодна разглядаць як вядучую ў граматычнай сістэме 

дзеяслова. 

Што да катэгорыі стану, то і сёння паўстае пытанне адносна яе 

кваліфікацыі. Некаторыя вучоныя разглядаюць стан як словазмяняльную 

катэгорыю (А.У. Бандарка, Л.Л. Буланін і інш.), таму што суадносныя станавыя 

формы лічаць формамі аднаго слова. Іншыя даследчыкі, адзначаючы 

класіфікацыйны характар катэгорыі стану, услед за Ф.Ф. Фартунатавым зводзяць 

праблему стану да суадносін зваротных і незваротных дзеясловаў, ігнаруючы 

пры гэтым формы дзеепрыметнікаў залежнага стану. Так, П.С. Кузняцоў лічыць, 

што дзеясловы, утвораныя пры дапамозе постфіксаў -ся (-ца) варта кваліфікаваць 

як новыя лексемы, а не формы дзеяслова, і разглядае катэгорыю стану як 

несловазмяняльную, класіфікацыйную катэгорыю. Н.А. Янка-Трыніцкая, 

уключаючы ў станавую парадыгму дзеяслова дзеепрыметнікі залежнага стану, 

разглядае для гэтай формы дзеяслова стан як несловазмяняльную катэгорыю. На 

думку П.П. Шубы, катэгорыю стану варта кваліфікаваць як часткова 

словазмяняльную (для зваротных дзеясловаў тыпу будавацца, зжынацца, 

распаўсюджвацца і інш.) і часткова несловазмяняльную (для дзеепрыметнікаў 

тыпу пабудаваны, зжаты, распаўсюджаны) [2, с. 154]. 

Такім чынам, дзеяслоў – гэта знамянальная часціна мовы, якая абазначае 

дзеянне як працэсуальную прымету і выражае гэта значэнне ў катэгорыях 

трывання, стану, ладу, часу, асобы, роду (у формах прошлага часу адзіночнага 
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ліку і ўмоўнага ладу) і ліку. Разам з тым трэба адзначыць, што для такой формы 

дзеяслова, як дзеепрыметнік, акрамя катэгорый трывання, стану, часу, роду і 

ліку, характэрна і катэгорыя склону. 

Катэгорыя трывання – несловазмяняльная катэгорыя, якая выражае 

адносіны дзеяння да яго мяжы. Катэгорыя стану – часткова словазмяняльная, 

часткова класіфікацыйная катэгорыя, што ўказвае на сувязь дзеяння з суб’ектам. 

Катэгорыя ладу – некласіфікацыйная катэгорыя, якая выражае адносіны дзеяння 

да рэчаіснасці. Катэгорыя часу – словазмяняльная катэгорыя, што выражае 

адносіны дзеяння да моманту гутаркі. Катэгорыі асобы, роду і ліку – 

некласіфікацыйныя катэгорыі, пры дапамозе якіх характарызуюцца суб’екты 

дзеяння адносна іх удзелу ў камунікацыі, родавай прыналежнасці і колькасці. 

Катэгорыя склону ў дзеепрыметніка – словазмяняльная катэгорыя, што выражае 

адносіны працэсуальнай прыметы да яе носьбіта. 

3. Формы дзеяслова: спрагальныя і неспрагальныя, зменныя і нязменныя, 

іх характарыстыка.  

Згаданыя вышэй граматычныя катэгорыі ўласцівы не ўсім граматычна 

зменным дзеясловам. Здольнасць дзеясловаў змяняцца па ладах, часах (у 

абвесным ладзе), асобах (у абвесным і загадным ладзе), родах (у прошлым часе і 

ўмоўным ладзе) і ліках называецца спражэннем у шырокім сэнсе слова. З такім 

разуменнем спражэння звязаны паняцці спрагальныя і неспрагальныя формы. 

Прымаючы пад увагу крытэрый зменнасці / нязменнасці дзеяслова, вылучаюць 

зменныя і нязменныя формы. Да нязменных форм дзеяслова адносяцца тыя, якія 

не спрагаюцца і не скланяюцца: інфінітыў (неазначальная форма дзеяслова) і 

дзеепрыслоўе. Зменныя формы – спрагальныя формы дзеяслова. 

Да спрагальных форм дзеяслова адносяцца асабовыя формы, якія 

абазначаюць дзеянне, што працякае ў часе і мае адносіны да суб’екта і аб’екта 

дзеяння. Спрагальныя формы змяняюцца па ладах, часах (а ў прошлым часе 

адзіночным ліку і па родах), асобах, ліках: любіць, даюць, хацеў, не ўдалося і інш.: 

1. Гора не любіць паказваць людзям слёзы (Прык.). 2. І беднасць, і багацце не 

даюць чалавеку спаць (Прык.). 3. Хацеў аблажыць лося, ды не ўдалося (Прык.). 

Неспрагальныя формы дзеяслова – гэта інфінітыў (неазначальная форма 

дзеяслова), дзеепрыслоўе і дзеепрыметнік. Інфінітыў і дзеепрыметнік не 

спрагаюцца і не скланяюцца, таму іх называюць нязменнымі формамі дзеяслова. 

1. Лёгкая работа – ляжаць у цяньку і глядзець на раку (Прык.). 2. Не набіўшы 

сінякоў, хадзіць не навучышся (Прык.). Дзеепрыметнік не спрагаецца, але 

адносіцца да зменных форм дзеяслова, бо мае формы часу (цяперашняга і 

прошлага) дзеяслова і формы роду, ліку і склону прыметніка: 2. Яго кінь у ваду 

голым, а ён выплыве апранутым (Прык.).  

На думку вучоных, «спрагальныя і неспрагальныя формы аб’ядноўваюцца 

ў адзіную сістэму форм дзеяслова, таму што валодаюць шэрагам агульных 

прымет, а іменна: 1) агульнасцю лексічнага значэння, 2) агульнасцю трывальных 

і станавых утварэнняў, 3) агульнасцю кіравання і 4) агульнай магчымасцю 

паясняцца прыслоўем» [7, с. 156]. 
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Спрагальныя, ці асабовыя, формы дзеяслова выкарыстоўваюцца ў сказе 

толькі ў ролі выказніка, таму называюцца прэдыкатыўнымі (прэдыкат – 

выказнік ад лац. praedicatum): Цішэй едзеш – далей будзеш (Прык.). 

Неспрагальныя формы дзеяслова дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе кваліфікуюцца 

як атрыбутыўныя формы дзеяслова за іх здольнасць абазначаць прымету і 

выступаць у ролі даданых членаў сказа – азначэння і акалічнасці: Матка парвала 

пазуху, дзецям носячы, а дзеці – ад маткі хаваючы (Прык.). Сказанае слова 

назад у рот не вернеш (Прык.). Што да інфінітыва, то ён можа быць любым 

членам сказа.  

Многія дзеяслоўныя формы здольныя адначасова выражаць некалькі 

граматычных значэнняў. Найбольшая колькасць граматычных значэнняў 

уласціва спрагальным формам дзеяслова. Так, у сказе Вялікія рэкі пачынаюцца з 

маленькіх струменьчыкаў (Прык.) дзеяслоў пачынаюцца характарызуецца 

граматычнымі значэннямі незакончанага трывання, незалежнага стану, 

абвеснага ладу, цяперашняга часу, 3-яй асобы, множнага ліку. Пры гэтым 

граматычнае значэнне дзеяслова цесна звязана з асаблівасцямі яго семантыкі, з 

аднесенасцю да пэўнага лексіка-граматычнага разраду. 

Такім чынам, у складзе дзеяслоўнай парадыгмы вылучаецца некалькі груп 

форм (інфінітыў, спрагальныя (прэдыкатыўныя) формы, атрыбутыўныя 

формы), якія характарызуюцца асаблівасцю семантыкі, марфалагічнымі 

значэннямі, сінтаксічнымі сувязямі і функцыяй у сказе. 

Інфінітыў як нязменная форма дзеяслова абазначае дзеянне, што не 

звязана з асобай і аднесенасцю ў часе: Кожны вятрак думае, што галоўнае – 

махаць крыламі (Прык.). Для неазначальнай формы дзеяслова характэрны 

граматычныя катэгорыі трывання і стану. У сказе інфінітыў кіруе залежным 

словам: Ведае, дзе памазаць (чым?) дзёгцем, а дзе мёдам (Прык.). Акрамя таго, 

неазначальная форма дзеяслова здольная прымыкаць да галоўнага слова, а 

залежныя словы могуць прымыкаць да яе: 1. Не сорам маўчаць, калі няма чаго 

сказаць (Прык.). 2. Сокалу ляцець (куды?) увысь, а вераб’ю скакаць на 

падстрэшніку (Прык.).  

Спрагальныя формы абазначаюць дзеянне, што працякае ў часе і мае 

адносіны да суб’екта і аб’екта дзеяння: Кахання і кашлю не схаваеш (Прык.). 

Асабовыя формы вызначаюцца найбольшай колькасцю граматычных катэгорый, 

сярод якіх трыванне, стан, лад, час, асоба (для дзеясловаў цяперашняга і 

будучага часу), род (для дзеясловаў прошлага часу адзіночнага ліку) і лік. У 

кантэксце прэдыкатыўныя формы звязвацца з залежнымі словамі сувяззю 

кіравання і прымыкання: 1. Хваліўся баравік (чым?) прыгожай шапкай, ды пад 

ёй галавы няма (Прык.). 2. Хто многа (колькі?) ведае, той мала (колькі?) 

гаворыць (Прык.). 

Да атрыбутыўных форм дзеяслова (ад лац. attributum – азначальны, той, 

які адносіцца да азначэння, што ўжываецца ў якасці азначэння) адносяцца 

дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе. Дзеепрыметнік абазначае працэсуальную 

прымету прадмета, мае дзеяслоўныя (трыванне, стан, час) і прыметнікавыя 

(род, лік, склон) катэгорыі: Нагрэтага куточка шкода пакідаць (Прык.). 
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Дзеепрыметнік з азначаемым словам звязваецца пры дапамозе дапасавання ці 

кіравання: 1. Адрэзаную (якую?) лусту назад не прыклеіш (Прык.). 2. Паны – 

саломаю (чым?) напханы (Прык.). 

Дзеепрыслоўе як нязменная атрыбутыўная форма дзеяслова абазначае 

працэс як прымету іншага дзеяння: Ласка не каляска, сеўшы, не паедзеш (Прык.). 

Для дзеепрыслоўя характэрна катэгорыя трывання і адноснае значэнне часу. 

Дзеепрыслоўе кіруе залежным словам (Пасеяўшы (што?) авёс, пшаніцы не 

сажнеш (Прык.).), прымыкае да галоўнага слова (Ён і з агню выскачыць (як?) не 

абгарэўшы (Прык.).), залежныя словы прымыкаюць да яго (Ён і яйка вып’е, зусім 

(як?) не разбіўшы шкарлупіны (Прык.).). 

4. Неазначальная форма дзеяслова (інфінітыў), яе ўтварэнне, граматычнае 

значэнне, марфалагічныя адзнакі і сінтаксічныя функцыі.  

На працягу XIX – XX стст. стаўленне вучоных да інфінітыва было рознае. 

Прадстаўнікі Фартунатаўскай школы, напрыклад, зусім выключылі яго з сістэмы 

дзеяслова і лічылі асобнай часцінай мовы. Іншыя вучоныя (Д.М. Аўсяніка-

Кулікоўскі, А.А. Шахматаў і прадстаўнікі казанскай школы) разглядалі 

інфінітыў як зыходную форму дзеяслова [8, с. 343], што знайшло адлюстраванне 

ў сучасных рускай і беларускай граматыках.  

Інфінітыў, ці неазначальная форма дзеяслова (лац. infinitives – 

неазначальны) – гэта зыходная форма дзеяслова, якая называе дзеянне як працэс 

без марфалагічна выражаных катэгорый ладу, часу, асобы. роду і ліку: 1. Умеючы 

– зрабіць нядоўга (Прык.). 2. Мілы мой спакою – добра жыць з табою (Прык.). 

3. І беднасць, і багацце не даюць чалавеку спаць (Прык.). Такім чынам, інфінітыў 

абазначае неперсаніфікаванае дзеянне і ў гэтым сэнсе сапраўды з’яўляецца 

неазначальнай формай дзеяслова. У адрозненне ад іншых дзеяслоўных форм 

неазначальная форма называе дзеянне ўвогуле, чым нагадвае пачатковую форму 

назоўніка. Дзякуючы невялікай колькасці катэгорый, інфінітыў выступае 

прадстаўніком дзеяслова ў слоўніку – з’яўляецца яго слоўнікавай формай. 

Неазначальная форма дзеяслова пададзена трыма структурна-марфалагічнымі 

разнавіднасцямі: чыта-ць, нес-ці, стрыг-чы. 

Паміж інфінітывам і спрагальнымі формамі існуюць асобыя адносіны. Па-

першае, іх сувязь будуецца на аснове рэгулярнасці: не існуе ніводнага 

інфінітыва, якому б не адпавядала спрагальная форма, і наадварот, няма такой 

спрагальнай формы, што не ўзыходзіла б да неазначальнай формы дзеяслова, 

якая з’яўляецца першаснай у адносінах да асабовых форм. Па-другое, для 

асабовых форм дзеяслова і інфінітыва характэрна аднолькавае лексічнае 

значэнне. Разам з тым неазначальная форма, што абазначае дзеянне і семантычна 

ўзыходзіць да назоўніка, вельмі блізкая па сваім значэнні да аддзеяслоўнага 

назоўніка са значэннем апрадмечагага дзеяння ў форме адзіночнага ліку 

назоўнага склону: хварэць – хвароба, лавіць – лоўля і інш. Акрамя таго, 

непарыўная сувязь неазначальнай формы і спрагальных форм дзеяслова 

падтрымліваецца марфалагічна і сінтаксічна: для яе характэрны адрозненні 

паводле трывання (вучыць – вывучыць), стану (ствараць – стварацца аўтарам), 
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пераходнасці /непераходнасці (узяць блакнот – бегчы па вуліцы), зваротнасці / 

незваротнасці (купаць – купацца).  

Што да сінтаксічнай характарыстыкі, то неазначальная форма дзеяслова, 

як ужо адзначалася вышэй, можа быць любым членам сказа: 1. Дзетак 

узгадаваць – не грыбкоў назбіраць (Прык.). 2. Зімою салаўя спяваць не прымусіш 

(Прык.). 3. Ехаў у поле араць, а апынуўся ў карчме (Прык.). 4. Сабаку не пазбавіш 

звычкі гаўкаць (Прык.). 

Здольнасць інфінітыва выконваць розныя сінтаксічныя функцыі вучоныя 

звязваюць з яго паходжаннем. Гістарычна інфінітыў – былая форма меснага 

склону адзіночнага ліку аддзеяслоўнага назоўніка трэцяга скланення з канчаткам 

-и (печи, стати, знати, мочи). Якраз гэта дазваляе некаторым даследчыкам 

разглядаць інфінітыў як зменную форму з канчаткамі -ць, -ці, -чы. Аднак з 

пазіцыі сучаснага мовазнаўства марфемы -ць, -ці, -чы кваліфікуюцца як 

формаўтваральныя суфіксы.  

Лексемы відаць, чуваць у беларускай мове адносяцца да безасабова-

прэдыкатыўных слоў: яны не спрагаюцца і ў сказе з’яўляюцца выказнікам [12, с. 

124]: 1. Размоў многа, а справы не відаць (Прык.). 3. І ад ліха ціха, і дабра не 

чуваць (Прык.). 

5. Асновы дзеяслова: інфінітыва і цяперашняга (будучага простага) часу, 

іх суадноснасць з дзеяслоўнымі формамі.  

Асабовыя і неасабовыя дзеяслоўныя формы ўтвараюцца ад асновы 

інфінітыва або асновы цяперашняга (будучага простага) часу. Дзеяслоўныя 

формы ўтвараюцца пры дапамозе формаўтваральных суфіксаў і канчаткаў, якія 

далучаюцца да асновы. Аснова інфінітыва вызначаецца шляхам аддзяленя ў 

неазначальнай форме суфіксаў -ць, -ці, -чы: спява-ць, вез-ці, бег-чы. Яна супадае 

з асновай прошлага часу  дзеяслова, якая вызначаецца аддзяленнем суфікса 

прошлага часу: параўн: збіра-ць – збіра-ў, працава-ць – працава-ў, чыта-ць – 

чыта-ў. Аднак у асобных дзеясловах асновы інфінітыва і прошлага часу 

адрозніваюцца. У такім выпадку вызначаюць тры асновы: інфінітыва, 

цяперашняга (будучага простага) часу і прошлага часу: вес-ці – вяд-уць – вё-ў, 

плес-ці – плят-уць – плё-ў, ся-чы – сяк-уць – сек, мокну-ць – мокн-уць – мок, сохну-

ць – сохн-уць – сох. Ад асновы інфінітыва ўтвараюцца формы прошлага часу – 

даследава-ў, умоўнага ладу – даследава-ў бы, дзеепрыметнікі прошлага часу – 

даследава-н-ы, дзеепрыслоўі закончанага трывання – даследава-ўшы. 

Аснова цяперашняга (будучага простага) часу вызначаецца шляхам 

аддзялення канчаткаў 3-й асобы множнага ліку ў форме цяперашняга (ці 

будучага простага) часу: піш-уць, пол΄-уць, няс-уць, вуч-аць. Калі ў дзеяслове 

цяперашняга часу перад канчаткам ёсць галосны, то аснова цяперашняга 

(будучага простага) часу заканчваецца на j, які на пісьме не мае спецыяльнага 

графічнага абазначэння: мыюць – мыj-уць, даследуюць – даследуj-уць. Ад асновы 

цяперашняга часу ўтвараюцца асабовыя формы цяперашняга (будучага 

простага) часу (даследуj-у, даследуj-эш, даследуj-уць і інш.), формы загаднага 

ладу (даследуй, даследуйце і інш.), дзеепрыметнікі цяперашняга часу (даследуj-

эм-ы), дзеепрыслоўі незакончанага трывання – даследуj-учы. 
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У сучаснай беларускай літаратурнай мове дзеепрыметнікі цяперашняга 

часу залежнага стану ўжываюцца рэдка. Найчасцей яны сустракаюцца ў мове 

афіцыйна-справавога і навуковага стылю: публікуемыя намі дакументы, 

арганізуемая вечарына. Разам з тым трэба звярнуць увагу на нехарактэрнасць для 

беларускай мовы дзеепрыметнікаў цяперашняга часу незалежнага і залежнага 

стану і немагчымасць выкарыстання ў беларускай мове зваротных 

дзеепрыметнікаў, што адзначаюць шматлікія вучоныя. Звяртаючы ўвагу на 

пашырэнне і выкарыстанне ў маўленні форм дзеепрыметнікаў, Ф.М. Янкоўскі 

падкрэслівае: «Што ж да дзеепрыметнікаў незалежнага стану цяперашняга і 

прошлага часу, залежнага стану цяперашняга часу, такіх, як выходзячы (чалавек), 

крадучыся (воўк), крадучаяся (рысь), трымаўшаяся (за руку дзіця), 

прачынаючыся (хлопчык), ламаемыя (галінкі), то яны ўжо не раз, даўно і 

нядаўна, атрымалі кваліфікацыю неўласцівых беларускай мове 

дзеепрыметнікавых форм» [13, с. 12]. 

Асновы інфінітыва і цяперашняга часу могуць супадаць (бераг-чы і бераг-

уць, вез-ці і вяз-уць, нес-ці і няс-уць, стрыг-чы і стрыг-уць) і не супадаць 

(даследава-ць і даследуй-уць, насі-ць і нос’-аць, ляце-ць і ляц’-аць). У зваротных 

дзеясловах постфікс -ся ўваходзіць у склад асновы слова (перарывістая аснова): 

купацца – аснова інфінітыва купа-...-ца, аснова цяперашняга часу купаj-... -ца; 

берагчыся – аснова інфінітыва бераг-...-ся, аснова цяперашняга часу бераг-...-ца. 

6. Класы дзеясловаў. Прадуктыўныя і непрадуктыўныя класы дзеясловаў.  

Клас дзеяслова – гэта пэўная мадэль формазмянення. Класы дзеяслова 

вызначаюцца на падставе суадносін паміж асновамі інфінітыва і асновамі 

цяперашняга часу і кваліфікуюцца як «групы дзеясловаў, якія адносяцца да 

аднаго і таго ж спражэння і характарызуюцца тоеснымі фармальнымі 

суадносінамі асноў інфінітыва і цяперашняга часу» [3, с. 166]. 

Класы дзеясловаў падзяляюцца на прадуктыўныя і непрадуктыўныя. 

Прадуктыўныя класы пададзены мадэлямі формазмянення, характэрнымі для 

вялікай групы дзеясловаў, здольнай папаўняцца новымі лексічнымі адзінкамі. У 

непрадуктыўныя класы ўваходзяць мадэлі, якія прадстаўлены абмежаванай 

колькасцю дзеясловаў, не могуць папаўняцца новымі лексічнымі адзінкамі, не 

з’яўляюцца ўзорам для формазмянення новых слоў. 

Усе новыя дзеясловы, утвораныя пры дапамозе прадуктыўных 

словаўтваральных сродкаў, а таксама запазычаныя з іншых моў, адносяцца да 

чатырох прадуктыўных класаў, якія аб’ядноўваюць вялікую колькасць 

лексічных адзінак, з’яўляюцца адкрытымі і служаць узорам для формазмянення 

новых дзеясловаў.  

1. Першы прадуктыўны клас аб’ядноўвае два падкласы – падклас А і 

падклас Б.  

Да падкласа А належаць дзеясловы, у якіх аснова інфінітыва заканчваецца 

на -а- (-я-), а аснова цяперашняга часу – на -аj- (-яj-): спяв-а-ць – спяв-аj-уць 

(спяваюць), абедаць – абедаj-уць (абедаюць). Да гэтага семантычна 

неаднароднага падкласа адносяцца дзеясловы I спражэння незакончанага 
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трывання разнастайнай словаўтваральнай будовы. Аддзеяслоўныя ўтварэнні 

пададзены лексічнымі адзінкамі, утворанымі пры дапамозе суфіксаў -а- (-я-), -

ва-: прымусіць – прымушаць, заліць – заліваць, Адыменныя ўтварэнні – гэта 

дзеясловы з суфіксамі -а- (-я-), -іча-, -ніча-: пятля – пятляць, арыгінальны – 

арыгінальнічаць, спаборніцтва – спаборнічаць. Ад выклічнікаў і 

гукаперайманняў дзеясловы ўтварыліся пры дапамозе суфікса -ка-: ну – нукаць, 

алё – алёкаць, гаў – гаўкаць, кігі – кігікаць. Да падкласа А адносяцца і 

невытворныя дзеясловы: ззяць, ківаць, ламаць, гуляць і іншыя. 

Да падкласа Б адносяцца дзеясловы з суадносінамі асноў -е- (-э-) – -еj- (-эj-

). У гэты клас уваходзяць дзеясловы I спражэння незакончанага трывання на -ець 

(-эць) і -янець (-анець), утвораныя ад назоўнікаў (горб – гарбець, слуп – слупянець, 

лёд – ледзянець) і прыметнікаў (мяккі – мякчэць, моцны – мацнець). Некаторыя 

дзеясловы падкласа Б утварыліся конфіксным спосабам: іней – абінець, цэлы – 

уцалець і інш. Значную групу складаюць нематываваныя дзеясловы гавець, грэць, 

дранцвець, ірдзець, калець, карпець, карэць, квітнець, карцець, млець, прэць, 

спець, тлець. 

2. Да другога прадуктыўнага класа належаць дзеясловы, у якіх аснова 

інфінітыва заканчваецца на -ну-, а аснова цяперашняга часу – на -н-: ірва-ну-ць – 

ірва-н-уць, стук-ну-ць – стук-н-уць. Дзеясловы гэтага класа адносяцца да I 

спражэння закончанага трывання. Выключэнне складаюць дзеясловы 

незакончанага трывання гнуць, гарнуць, імкнуць, сунуць, цягнуць. Утвараюцца 

дзеясловы другога прадуктыўнага класа ад дзеяслоўных асноў пры дапамозе 

суфікса -ну-, які надае лексемам значэнне імгненнасці, аднаактнасці дзеяння: 

круціць – крутануць, скрыпець – скрыпнуць. Некаторыя дзеясловы другога 

прадуктыўнага класа адносяцца да невытворных гнуць, кануць, сунуць і інш. 

3. Да трэцяга прадуктыўнага класа адносяцца дзеясловы з суадносінамі ў 

асновах -ава- (-ява-) – -уj-: гад-ава-ць – гадуj-уць (гадуюць), піл-ава-ць – пілуj-уць 

(пілуюць), мал-ява-ць – малюj-уць (малююць), баляваць – балююць (балююць). 

Гэты клас пададзены вытворнымі і невытворнымі дзеясловамі на -аваць (-яваць). 

Выключэнне складае дзеяслоў сумнявацца, што адносіцца да першага А 

прадуктыўнага класа.  

Дзеясловы трэцяга прадуктыўнага класа ў асноўным адносяцца да I 

спражэння незакончанага трывання. Аднак некаторыя дзеясловы з неславянскімі 

асновамі з’яўляюцца двухтрывальнымі: ліквідаваць, ігнараваць, кандэнсаваць, 

трансляваць і інш. 

Дзеясловы трэцяга прадуктыўнага класа пададзены адыменнымі 

ўтварэннямі. Прадуктыўнасцю пры ўтварэнні дзеясловаў вызначаюцца суфіксы 

-ава- (-ява-), -ствава-, -ірава-: свята – святкаваць, дзень – дняваць, гандаль – 

гандляваць, інтрыга – інтрыгаваць, аратар – аратарстваваць, міна – 

мініраваць, дырыжор – дырыжыраваць. Да трэцяга класа адносяцца і 

невытворныя дзеясловы жаваць, кляваць (пра рыбу), снаваць, соваць, цкаваць і 

інш. 

4. Да чацвёртага прадуктыўнага класа належаць дзеясловы, аснова 

інфінітыва якіх заканчваецца на -ы- (-і-), а аснова цяперашняга часу на нуль гука: 
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ляпі-ць – леп-яць (лепяць), кармі-ць – корм-яць (кормяць), заахвоці-ць – заахвоц-

яць (заахвоцяць), насіць – нос-яць (носяць).  

Чацвёрты прадуктыўны клас пададзены дзеясловамі II спражэння, у 

асноўным утворанымі ад назоўнікаў, прыметнікаў, лічэбнікаў, займеннікаў пры 

дапамозе суфіксаў і конфіксаў: піла – піліць, сіні – сініць, два – падвоіць, свой –

асвоіць. Да чацвёртага прадуктыўнага класа адносяцца і невытворныя кпіць, 

ільсціць, сніць, шкліць і інш. Аднаскладовыя дзеясловы шыць, брыць, піць, ліць, 

біць, віць адносяцца да I спражэння і размеркаваны паводле непрадуктыўных 

класаў. 

Непрадуктыўныя класы прапануюцца для самастойнага вывучэння па 

вучэбным дапаможніку [2, с. 206–209].  

У моўнай практыцы назіраецца пастаяннае ўзаемадзеянне дзеясловаў 

прадуктыўных і непрадуктыўных класаў. Як правіла, дзеясловы прадуктыўных 

класаў пачынаюць уплываць на дзеясловы непрадуктыўныя класаў, у выніку 

чаго ўтвараюцца паралельныя формы: калышуць – калыхаюць, шчыпаюць – 

шчыплюць, хныкаюць – хнычуць і інш.  

Такім чынам, аналіз лексіка-семантычнай характарыстыкі дзеяслова, яго 

граматычных катэгорый і форм дазваляе сцвярджаць думку пра тое, што гэта 

часціна мовы займае асноўнае месца ў сістэме часцін мовы і з’яўляецца 

прэдыкатыўным цэнтрам гэтай сістэмы. 
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ДЫСКУСІЙНАЯ СТАРОНКА 

А.А. Радзевіч 

ПУНКТУАЦЫЯ ЯК ГРАМАТЫЧНЫ СРОДАК АДЛЮСТРАВАННЯ 

ПОЛІПРЭДЫКАТЫЎНАСЦІ Ў ПРОСТЫМ УСКЛАДНЕНЫМ СКАЗЕ 

Леаніду Іванавічу, майму настаўніку  

 з добрай згадкай і ўдзячнасцю 

Просты ўскладнены сказ у парадыгме сінтаксічных аб’ектаў займае 

адметнае месца па шматлікіх граматычных параметрах: своеасаблівай 

“глыбіннай” семантыцы, характары пашырэння структурнай схемы сказа, 

рэарганізацыі зададзеных ёю (схемай) сінтаксічных сувязей і адносін на ўзроўні 

рэалізаванага выказвання і некаторых іншых. Звычайнае структурна-колькаснае 

пашырэнне сінтагматычнага ланцужка кардынальна перафармаціруе змест 

паведамлення, змяняе яго рытміка-інтанацыйную арганізацыю, ускладняючы не 

столькі структуру, колькі характар і зададзенасць камунікатыўнай сутнасці 

інфармацыі. Параўнайце: Засынае возера – Прыбіўшы да берага / чарот 

патрушчаны, / Засынае возера, / ад сіверу сіняе (Р. Барадулін); Мінулае 

валачэцца за намі – …Мінулае, / Як цень, валачэцца за намі, / Адзываючы цябе 

ўбок / Для перагавораў...(М. Дукса). 

Вусная форма маўлення для перадачы камунікатыўных нюансаў 

абапіраецца на разгалінаваную сістэму сродкаў, як вербальных (знакавых), так і 

невербальных (кінестычных). У пісьмовай форме маўлення важным паказчыкам 

пераразмеркавання семантычных роляў пры ўскладенні з’яўляецца пунктуацыя. 

Менавіта пры дапамозе пэўных знакаў прыпынку мы “ўдакладняем” усе 

параметры арганізацыі выказвання: яго граматычную будову, сэнсавую 

зададзенасць, рытма-меладычную і інтанацыйную мадэль. Гэта значыць, што 

пунктуацыйныя нормы ў простым ускладненым сказе з’яўляюцца вжным 

паказчыкам прыроды ўскладнення1. 

Выносячы некаторыя меркаванні адносна пунктуацыйнага афармлення 

ўскладненага сказа ў рубрыку «Дыскусійная старонка», мы не плануем 

кардынальна перагледзець традыцыйны механізм, што, як нам падаецца, у 

большасці выпадкаў адпавядае статусу нарматыўнасці, больш таго, 

канцэптуальнай прыроды (граматычнай, сэнсавай, інтанацыйнай), на якую 

арыентуецца паняцце норма. Аднак асобныя аспекты адзначанага намі вышэй 

пераразмеркавання сінтаксічных сувязей пры ўскладненні патрабуюць 

адпаведнага ўдакладнення яго характару і на ўзроўні фармальна-граматычным, 

                                                 
1 Нават у “звычайнай сітуацыі” пунктуацыя можа адлюстроўваць спецыфіку рэалізацыі 

сінтаксічных адносін. На гэтым заснаваны, напрыклад, нормы пастаноўкі працяжніка паміж дзейнікам 

і выказнікам, якія не адпавядаюць марфалагічнаму статусу выражэння прадмета маўлення ці яго 

прэдыкатыўнай адзнакі. Менавіта такім чынам фіксуецца немарфалагізаванасць аднаго з кампанентаў 

граматычнай асновы, што перадаецца адпаведным напісаннем: Сэрца – то спрасаваны стагоддзямі 

порах, Міна незразумелай дакладнасці: Бывае, не разрываецца ад вялікага гора, А ўзрываецца ад 

маленькай радасці (Я. Сіпакоў). Жыць – сеяць, / а не жаць: / запомніце, як запаведзь, сябры... 

(Я. Хвалей).  
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зафіксаваным у патрабаваннях неабходнага пунктуацыйнага афармлення 

семантыка-сінтаксічных трансфармацый. 

У прыватнасці, хочацца звярнуцца да спецыфікі арганізацыі злучнікавых 

комплексаў аднародных членаў сказа. Пры функцыянальнай разнастайнасці 

(аднародныя дзейнікі, выказнікі, азначэнні, дапаўненні, акалічнасці) алгарытм 

пунктуацыйнага афармлення аднародных кампанентаў дастаткова лагічны і 

зразумелы: Кулік ці мо вецер За грэбляй упоцемках плача (А. Бажко); Хтось 

пераблытаў і змяшаў Мелодыю з лясным дыханнем (Р. Баравікова); Я люблю 

напеў таполяў, Шэпат клёнаў і бяроз, Зачарован жытнім полем Я да радасці і 

слёз (А. Астрэйка); Косы ўтыкалі канцамі касільнаў у мяккую пакошу, а самі 

адыходзіліся трохі і залягалі або рассядаліся на сушэйшым, падгрэбеным 

узмежку (Я. Брыль); Усё, што ён ведаў, бачыў, назіраў і чуў, занатоўваў і 

захоўваў у сваёй памяці (А. Бутэвіч). 

Як паказвае моўны матэрыял, асновай для пунктуацыйнага афармлення 

аднароднасці з’яўляюцца: 1) характар адносінаў паміж аднароднымі членамі 

сказа, зафіксаваны злучнікамі а, і, ды, але, або, ці, не то, ці то, не толькі – а і, не 

то што – а і інш.; 2) асаблівасці структурнай арганізацыі аднароднага ланцужка, 

адлюстраваныя ў колькаснай характарыстыцы злучнікаў (адзінкавасць, 

паўторнасць, парнасць); 3) характар арганізацыі самога выказвання, які 

залежыць ад камунікатыўнай задачы, актуальнага члянення, падпарадкаванага 

інтэнцыям моўцы. Пры гэтым граматычны “статус аднароднасці” кампанентаў 

(супадзенне сінтаксічнай функцыі ў сказе, тоеснасць адносінаў са стрыжнёвым 

кампанентам, заснаваная на адзінай семантычнай прымеце) могуць не 

ўлічваецца. Напрыклад, толькі пазіцыя (па сутнасці, структурны паказчык) пасля 

азначаемага слова надзяляе “рангам аднароднасці” атрыбутыўныя кампаненты, 

што не адпавядаюць гэтым параметрам: …Густы сярэбраны касяк гарбушы, 

адна ў адну, адцэджваецца і апускаецца ў лодку-басейн, кунгас, і адтуль – 

жыўцом на канвеер (Я. Брыль) і Касяк гарбушы, густы, сярэбраны, адна ў адну, 

адцэджваецца і апускаецца ў лодку-басейн, кунгас, і адтуль – жыўцом на 

канвеер2. І Сушчэня, разгарачаны і спатнелы, у адной кашулі, прыпусціў з 

пагорачка крыху ў іншы бок)… (В. Быкаў) 

Неабходна адзначыць, што як даданыя, так і галоўныя члены сказа па-

рознаму прымаюць удзел у арганізацыі структуры аднароднага рада [1, c. 149]. 

Відавочна, трансфармацыі выказніка (характар пашырэння, месца ў сказе, спосаб 

выражэння) прыводзяць да парушэння сінтаксічнай раўнапраўнасці, 

семантычнай аднапланавасці – прыярытэтных паказчыкаў аднароднасці [1, 

c. 146]. Гэта і спарадзіла дыскусію адносна кваліфікацыі простага сказа, 

ускладненага аднароднымі выказнікамі. Кардынальна процілеглыя меркаванні 

(просты ўскладнены сказ, складаназлучаны монасуб’ектны, пераходная паміж 

простым ускладненым і складаназлучаным сказам канструкцыя) супадаюць у 

                                                 
2 Гл., напрыкл.: Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. – Мінск, 2008. С. 87: «3. Калі да 

аднаго назоўніка або займенніка ў сказе адносяцца некалькі адасобленых азначэнняў, выражаных 

дзеепрыметнікавымі і прыметнікавымі словазлучэннямі або адзіночнымі азначальнымі словамі, то яны 

раздзяляюцца коскамі як аднародныя члены сказа». (Выдзелена намі.) 
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адзіным: неадназначным характары арганізацыі сказа з некалькімі выказнікамі. 

Нават Л.І. Бурак, які катэгарычна не пагаджаўся са сцвярджэннем аб змяненні 

аднароднымі выказнікамі структуры сказа і яго кваліфікацыі ў такім выпадку як 

складаназлучанага, тым не менш адзначаў: «Але гэта не значыць, што паміж 

складаназлучанымі і простымі сказамі з аднароднымі членамі існуе выразная 

мяжа. У тых выпадках, калі развітыя выказнікі займаюць у сказе дыстантную 

пазіцыю, яны часта збліжаюцца з няпоўнымі прэдыкатыўнымі часткамі 

складаназлучанага сказа… У выніку адбываецца спецыфічны зрух у сэнсава-

граматычным характары ўсяго сказа, які прыводзіць да адпаведнага 

расчлянення сказа, семантычнага ўзбагачэння кожнай з расчлянёных частак і 

набыцця імі большай граматычнай самастойнасці» [1, с. 150].  

Паколькі дзеяслоўная форма выступае асноўным носьбітам 

прэдыкатыўнасці, праецыруючы субкатэгорыі мадальнасці, часу, персанальнасці 

на пазамоўную сітуацыю, ёсць падставы для размежавання “класічнай” 

аднароднасці ў форме монасуб’ектнага монапрэдыкатыўнага выказвання і 

аднароднасці, якая з’яўляецца, па сутнасці, прадуктам семантыка-граматычнай 

кампрэсіі ў форме монасуб’ектнага поліпрэдыкатыўнага выказвання.  

З аднаго боку, дзеяслоўная аднароднасць не пярэчыць монасуб’ектнасці, 

рэалізаванай у простым монапрэдыкатыўным, але ўскладненым сказе: А чалавек 

стагнаў, стагнаў і клікаў (Л. Арабей); Ён усё думаў і думаў (В. Гапееў); 

Жаданне абарвецца і растае… (Я. Янішчыц); Санкі толькі скрыпелі ды 

пагрозліва перавальваліся з боку на бок на выбоінах… (У. Дамашэвіч). З другога, 

назіраем сітуацыю, калі асобныя вербальныя кампаненты ў залежнасці ад 

характару пашырэння, іх пазіцыі ў структуры сказа, катэгарыяльнай зададзенасці 

адлюстроўваюць тую самую “граматычную самастойнасць”, а значыць 

сігналізуюць аб адпаведных сэнсава-граматычных зрухах, своеасаблівым 

“расчляненні сказа”, пра што і пісаў Л. Бурак: Цяжка ўпаў і востра зазвінеў на 

падлозе пад сталом жалезны відэлец… (В. Адамчык); Сам старшыня выйшаў, 

абапёрся рукою на крыло машыны, другую ўпёр у бок, нахіліў набок голаў і 

глядзеў на брыгадзіра (А. Жук); Раптам Юлія Іванаўна ўсхапілася, падышла да 

акна (В. Карамазаў); Як гэта ў Вушачы кажуць, пабарляліся троху, заплацілі 

ды пад рогат выскачылі галодныя (Р. Барадулін).  

Намі ў кожнай з ілюстрацый падкрэслены словаформы, якія ў сваю чаргу 

пашыраюць змест саміх аднародных кампанентаў. Пры гэтым заўважаецца 

ўстойлівая тэндэнцыя: павелічэнне разнастайных акалічнасных комплексаў пры 

кожным з аднародных выказнікаў (відэлец цяжка ўпаў і востра зазвінеў на 

падлозе пад сталом; пабарляліся троху, заплацілі ды пад рогат выскачылі 

галодныя), змяненне вектараў скіраванасці дзеяння на розныя аб’екты ў межах 

аднаго выказвання (выйшаў, абапёрся рукою на крыло машыны, другую ўпёр 

у бок, нахіліў голаў і глядзеў на брыгадзіра; усхапілася, падышла да акна), не 

апраўданае для аднолькавай сінтаксічнай функцыянальнасці і граматычнай 

тоеснасці змяненне трывальна-часавых параметраў аднародных выказнікаў 

(выйшаў – абапёрся – упёр – нахіліў – і глядзеў).  
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Такім чынам, у адпаведных сітуацыях можна казаць пра граматычную 

кандэнсацыю, што дае права кваліфікаваць такія выказванні як монасуб’ектныя 

поліпрэдыкатыўныя. Калі відавочнасць прыведзеных вышэй аргументаў 

дастаткова шырока прымаецца, нягледзячы на розны характар іх асэнсавання, то 

падыходы да неабходнага пунктуацыйнага афармлення поліпрэдыкатыўнасці ў 

монасуб’ектных выказваннях застаюцца нязменнымі. У пунктуацыі такія нормы 

не прадугледжаны і зведзены да шырокага разумення аднароднасці. Гэта, на 

нашую думку, пярэчыць аднаму з прынцыпаў пунктуацыйных нормаў – 

граматычнаму: ва ўсіх выпадках усе адзнакі сказа «абавязкова ўлічваюцца, бо 

толькі ў сваёй сукупнасці яны з’яўляюцца той асновай, на якой грунтуецца 

сучасная пунктуацыя» [1, с. 307].  

Калі ўважліва прыгледзецца да характару адносін у такіх выказваннях, 

можна заўважыць, што большая частка так званых семантыка-граматычных 

зрухаў у іх можа быць кваліфікавана як асобы тып монасуб’ектнага далучэння3. 

Як паказвае аналіз тэкстаў, пры дастаткова выразным несупадзенні граматычных 

параметраў прэдыкатыўных цэнтраў пунктуацыя ў такіх выказваннях не 

выклікае пярэчанняў і адлюстравана належным чынам: [Старая, сівая бабулька з 

нейкай бязглуздай вечнай усмешкай і бабулька маладзейшая, ані не харашэйшая 

за тую, першую.] Нават больш брудная і ўся закручаная ў нейкія анучы, ды яшчэ 

і кульгае, горбіцца (А. Адавовіч); Усё нібыта так і ёсць, і лёгка 

вытлумачваецца... (Т. Бондар); Вірус жа толькі засмяецца, ды далей у дарогу 

шкадлівую выпраўляецца (А. Бутэвіч); Ён і сапраўды быў падобны на камень, 

ды і крэпкі, як крэмень (С. Давідовіч); [– Ты хочаш, каб я кінула інстытут?] Мама 

мяне пракляне, і цябе ў першую чаргу (В. Іпатава). 

Што да складаназлучаных сказаў з далучальнымі часткамі, то галоўнае 

адрозненне іх ад монасуб’ектных поліпрэдыкатыўных канструкцый толькі ў 

фармальным займеннікавым дубліраванні кампанентаў папярэдняй часткі. Але 

гэты (па сутнасці, структурны) паказчык, своеасаблівая рэакцыя на 

пераразмеркаванне роляў пры актуальным чляненні, зафіксаваны і з’яўляецца 

асновай для неабходнага пунктуацыйнага афармлення: Мышцы стала дужа 

                                                 
3 Мы ўжо адзначалі, што Л.І. Бурак выступаў супраць проціпастаўлення монасуб’ектнасці і 

поліпрэдыкатыўнасці, каб не «ставіць пад сумненне наяўнасць адзінай катэгорыі аднароднасці, якая … 

у аднолькавай меры датычыць усіх яго членаў» [1, с. 150]. Аднак падкрэслівае, што паміж аднароднымі 

членамі магчымыя не толькі спалучальныя адносіны адначасовасці і сумеснасці, але і адносіны 

паслядоўнасці, прычынна-выніковыя і ўмоўна-выніковыя адносіны [1, с. 152]. Больш таго, некаторыя 

ілюстрацыі ў яго падручніку «Сучасная беларуская мова: Сінтаксіс. Пунктуацыя» пацвярджаюць 

нашыя меркаванні аб граматычнай ролі пунктуацыі ў простым сказе: «Зірнуў тады дзед на свайго 

ментуза – і ледзь не самлеў» (М. Лынькоў) [1, с. 152]. Там жа ён дапускае наяўнасць закрытых 

расчлянёных радоў, якія ўтвараюцца аднароднымі членамі, аб’яднаны далучальнымі злучнікамі і 

«выражаюць розныя віды далучальных адносін». Паказальна, што ілюстрацыйны матэрыял, 

прыведзены Л.І. Бураком для аргументацыі [1, с. 154], у пунктуацыйным плане падаецца неаднастайна: 

Горад, ды і вёска перабудоўваліся на новы лад (М. Зарэцкі) і Яна першы раз выйшла на маёўку ды і то 

на водшыбе прымасцілася (I. Гурскі). – Выдзелена намі.– А.Р.  

Але неабходна падкрэсліць, што афармленне далучальных адносін як адносін аднародных 

пярэчыць самой прыродзе далучальнасці: «Пры далучэнні аднародныя члены семантычна 

нераўнапраўныя, бо далучаныя члены служаць спадарожнымі кампанентамі, якія ўводзяцца ў сказ для 

дадатковай характарыстыкі таго, што абазначана стрыжнёвымі членамі аднароднага рада» [1, с. 154]. 
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балюча, і яна аж перастала дыхаць (В. Быкаў); Ён і Гануся стаялі яшчэ бліжэй 

да дзвярэй свае кватэры, і гэта выратавала іх (К. Чорны); Ён стаяў збоку, 

слухаў размову старшыні гарсавета з наведвальнікамі, і ў вачах яго, крыху 

блізарукіх, прыжмураных, свяцілася іранічная ўсмешка (І. Шамякін).  

У асобных выпадках трансфармацыя паказвае, што, нібыта розныя па 

граматычным характары, гэтыя сказы могуць мець адну сінтаксічную мадэль, але 

па-рознаму рэалізаваную: Ёсць іншае, унутранае, жыццё, і яно не менш 

складанае і часта больш трагічнае… (Т. Бондар) – Ёсць іншае, унутранае, 

жыццё, і не менш складанае і часта больш трагічнае…; Мы з Барысам – 

блазнюкі, падшыванцы, конюх – чалавек стары, ды і недалюбліваў ён нас 

(С. Давідовіч) – … конюх – чалавек стары, ды і недалюбліваў нас.  

Калі-нікалі дамінуючым падыходам выступае граматычны, што і 

адлюстравана ў пунктуацыйным афармленні такіх выказванняў: Дзякуй ім, ды і 

класнай дзякуй… (В. Гапееў); …Сцямнела, і цяпер заставалася толькі згатаваць 

вячэру, перамяніць халат на сукенку, уладкавацца на канапе і чакаць Сяргея 

(В. Іпатава). Паказальна: акалічнасныя прычынна-выніковыя і ўмоўна-

выніковыя адносіны, адносіны паслядоўнасці, ускладненыя адносінамі 

сітуацыйнай абумоўленасці і падпарадкаванасці, як дадатковая і выразная 

падстава пунктуацыі ў вышэйпрыведзеных канструкцыях, вельмі падобныя на 

выпадкі рэалізацыі адносін паміж аднароднымі выказнікамі ў монасуб’ектных 

поліпрэдыкатыўных сказах. Аднак у пунктуацыйных нормах не прадугледжана 

адпаведная пазіцыя для абазначэння аднародных адносінаў, ускладненых 

адносінамі прэдыкатыўнымі: Блаславілі і долю саткалі Хлеб, і песня, і келіх віна 

(Я. Янішчыц); Тым не менш Чубар неўзабаве не вытрымаў і рушыў паціху ад 

вогнішча… (І. Чыгрынаў); [У вачах яго мільганулі злосныя агеньчыкі.] Але 

толькі на адзін момант, мільганулі і патухлі (І. Сяркоў); Быццам нейкая лёгкая 

і чыстая хваля падхапіла і несла яго… (М. Стральцоў); Тонік не ўтрываў і пабег 

таксама (В. Адамчык); Таня прыпынілася на хвілінку ды так і засталася, 

прымасцілася на крэсле каля сына… (Л. Арабей); Ішоў Тонік з лесу, арэхаў 

поўныя кішэні набіў ды і за пазуху яшчэ напіхаў… (А. Бароўскі). 

Прыведзены матэрыял і нашыя меркаванні яшчэ раз падкрэсліваюць не 

толькі складанасць гэтай праблемы, але і важнасць яе рашэння для 

збалансаванасці сістэмы аднародных членаў сказа, якая павінна абапірацца на 

адзіную катэгорыю аднароднасці. Мы добра разумеем, што ўвядзенне 

дадатковай пунктуацыйнай нормы, якая прадугледжвае размежаванне 

монасуб’ектнай аднароднасці і згорнутай поліпрэдыкатыўнасці, можа 

ўскладніць практычны аспект рэалізацыі пісьмовай формы маўлення. Аднак 

прэцэдэнты афармлення адносінаў паміж аднароднымі членамі сказа ў мастацкіх 

тэкстах, што нібыта не адпавядае агульным патрабаванням, неадназначнасць 

рашэння самой праблемы аднароднасці патрабуюць, можа, не перагляду, але 

ўдакладнення асобных пунктуацыйных нормаў сучаснай беларускай мовы. 

Выкарыстаная літаратура 

1) Бурак, Л.І. Сучасная беларуская мова: Сінтаксіс. Пунктуацыя: [Вучэб. дапаможнік 

для філал. фак. ун-таў].– Мн.: Універсітэцкае, 1987.– 320 с. 

2) Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. – Мінск, 2008. –144 с.  



99 

 

З НАВУКОВАЙ СПАДЧЫНЫ 

Л.І. Бурак (1930–1996),  
доктар філалагічных навук, прафесар, заслужаны работнік народнай адукацыі Беларусі 

ГЛАВА П. СКЛАДАНАЗЛУЧАНЫЯ СКАЗЫ, У ЯКІХ ВЫРАЖАЮЦЦА 

СУПАСТАЎЛЯЛЬНЫЯ АДНОСІНЫ4 

Супастаўляльнымі называюцца такія сінтаксічныя адносіны паміж 

састаўнымі часткамі складаназлучаных сказаў, пры якіх адна састаўная частка 

або асобая члены яе супастаўляюцца з другой састаўной часткай або яе асобнымі 

членамі. 

У залежнасці ад характару супастаўлення ў сучаснай беларускай мове, як 

у рускай і украінскай, з дастатковай выразнасцю ўстанаўліваюцца наступныя 

разнавіднасці пазваных сінтаксічных адносін: уласна-супастаўляльныя 

адносіны, адносіны неадпаведнасці і супраціўныя адносіны. 

1. Складазлучаныя сказы, у якіх выражаюцца ўласна-

супастаўляльныя адносіны 

Уласна-супастаўляльныя адносіны характарызуюцца ўстанаўленнем 

звычайнага адрознення паміж прадметамі і з’явамі аб’ектыўнай рэчаіснасці, аб 

якіх паведамляецца ў састаўных частках складаназлучанага сказа. 

Для аб’яднання састаўных частак складаназлучаных сказаў з указанымі 

сінтаксічнымі адносінамі ужываюцца злучнікі а, ж (жа)5. Сінтаксічныя 

адносіны, якія выражаюцца паміж састаўнымі часткамі складаназлучаных сказаў 

з гэтымі злучнікамі, з’яўляюцца вельмі блізкімі паміж сабой. Аднак сінтаксічнае 

значэнне злучніка а нельга атаясамліваць з сінтаксічным значэннем злучніка ж 

(жа), таму што падмена аднаго злучніка другім звяла б на нішто сінанімічныя 

сродкі афармлення ўласна-супастаўляльных адносін і пазбавіла б гэтыя адносіны 

ўласцівых для іх спецыфічных адценняў. 

§ 1. Асноўныя сродкі выражэння ўласна-супастаўляльных адносін 

Уласна-супастаўляльныя адносіны вызначацца на аснове лексічнага 

значэння супастаўляемых членаў састаўных частак складаназлучанага сказа, а 

таксама інтанацыі і ў некаторых выпадках парадку слоў у састаўных частках. 

У складаназлучаных сказах з гэтымі адносінамі на супастаўляемых членах 

састаўных частак заўсёды ставіцца лагічны націск, а самі супастаўляемыя члены 

заўсёды маюць розныя лексічныя значэнні. Напр.: 

                                                 
4 Прыводзіцца па: Бурак, Л.І. Складаназлучаныя сказы ў сучаснай беларускай літатурнай мове: 

Дысертацыя на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук. – Минск, 1958. С.150–184. 
5 Апрача таго, для аб’яднання састаўных частак могуць ужывацца таксама і залежныя злучнікі 

у той час як, тады як, калі-то. Такія складаная сказы з’яўляюцца складаназлучанымі па свайму 

граматычнаму значэнню, але складаназалежнымі па сваёй граматычнай форме, у сувязі з чым яны 

ўмоўна вылучаюцца у складаныя сказы асобага тыпу. Гэты тып складаных сказаў не разглядаецца ў 

даным раздзеле, таму што аб ім у свой час ужо гаварылася вышэй. 
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Я – забастоўшчык, а ты хто? (Я. Колас). Пісаравы бровы навісаюць 

строга, а вочы ўпіваюцца ў твар Лабановіча (Я. Колас). На галоўцы вянок З сініх 

васілёчкаў, А чырвон паясок Стан абвіў дзявочы (Я. Купала). 

Як паказваюць прыклады, звычайна супастаўляюцца не адзін, а некалькі 

членаў састаўных чыстак складаназлучанага сказа. Пагэтаму, калі ўзнікае 

патрэба з большай сілай падкрэсліць супастаўленне якога-небудзь аднаго з 

членаў першай састаўной часткі з адпаведным яму членам другой састаўной 

часткі, то ў другой састаўной частцы такі член звычайна ставіцца на першае 

месца незалежна ад таго, дзе знаходзіцца супастаўляемы з ім член у першай 

састаўной частцы. Напрыклад: 

Убок падалася рачулка, А мост апусціўся наніз (Я. Колас). Максімка з 

Тодарам баязліва сядзелі у сваім кутку, а у другім кутку таксама маўчалі 

некалькі сялян (К.Чорны). Я буду вызначаць табе заданні, а распрацоўваць іх ты 

будзеш сама (Я. Колас). 

Злучнікі, якія ўжываюцца для сувязі састаўных частак складаназлучаных 

сказаў з ўласна-супастаўляльнымі адносінамі, самі па сабе не выражаюць ніякіх 

адносін, але ў кантэксце (у структуры складаназлучанага сказа) яны 

адыгрываюць значную ролю ў выражэнні названых сінтаксічных адносін. Калі б 

у структуры складаназлучанага сказа не было якога-небудзь з указаных вышэй 

супастаўляльных злучнікаў, то, як справядліва адзначае І.А. Папова, такія 

складаназлучаныя сказы ў большасці выпадкаў прадстаўлялі б сабой злучэнне 

граматычна аформленых паведамленняў, якія толькі канстатуюць адпаведныя 

факты без прывядзення іх у супастаўляльную сувязь аднаго з другім6. 

Часцей за усё у аснове супастаўлення знаходзяцца дзеянні (станы, 

прызнакі) прадметаў і з’яў аб’ектыўнай рэчаіснасці, аб якіх паведамляецца ў 

састаўных частках складаназлучанага сказа і якія абазначаюцца выказнікамі 

гэтых састаўных частак. Неабходна адзначыць, што ў падобных выпадках 

выказнікі састаўных частак заўсёды выражаюцца словамі рознага лексічнага 

значэння. Супастаўленне дзеянняў (станаў, прызнакаў), як правільна указваецца 

ў акадэмічнай «Грамматике русского языка», можа падтрымлівацца 

адначасовым супастаўленнем іх суб’ектаў або аб’ектаў, а таксама акалічнасцей, 

звязаных з гэтымі дзеяннямі (станамі, прызнанымі)7. 

Аднак нельга згадзіцца са сцверджаннем І.А.Паповай і В.А. Плотнікавай 

(аўтарамі раздзела «Сложносочиненные предложения» ў акадэмічнай 

«Грамматике русского языка»), што ў аснове супастаўлення заўсёды знаходзяцца 

дзеянні, станы або прызнакі адпаведных узаемна звязаных прадметаў і з’яў 

аб’ектыўнай рэчаіснасці8. Справа ў тым, што ў рускай мове, як і ў беларускай, 

можна сустрэць такія складаназлучаныя сказы, у якіх выказнікі састаўных частак 

                                                 
6 Гл.: И.А. Попова. Сложносочиненное предложение в современном русском языке // Вопросы 

синтаксиса современного русского языка. – М., 1950. С. 381. 
7 Гл.: Грамматика русского языка. – М., 1954. Т. ІІ. Ч. ІІ. С. 207. 
8 Гл.: Там жа. 
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выражаны словамі аднолькавага лексічнага значэння і абазначаюць адно і тое ж 

дзеянне (стан, прызнак). Напрыклад: 

а) у рускай мове: Три девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую 

(А. Пушкин); 

б) у беларускай мове: У Мікуцічах застаўся адзін толькі бык, а ў 

Сверынаве – карова (Я. Колас). Пані Даміцэля любіць гарох і бульбу, а пан 

Зыгмусь – буракі і капусту (Я. Колас). 

Значыць, дзеянні (станы, прызнакі) прадметаў і з’яў, якія абазначаюцца 

выказнікамі састаўных частак такіх складаназлучаных сказаў, не могуць ляжаць 

у аснове супастаўлення, бо яны аднолькавыя. У падобных выпадках у аснове 

супастаўлення звычайна знаходзяцца суб’екты дзеянняў (станаў, прызнакаў) або 

аб’екты ці акалічнасці, якія звязаны гэтымі дзеяннямі (станамі, прызнакамі) і якія 

ў структуры складаназлучанага сказа абазначаюцца пэўнымі сінтаксічнымі 

адзінкамі. 

а) Складаназлучаныя сказы са злучнікам а 

1) Складаназлучаныя сказы, у якіх супастаўленне грунтуецца на адносінах 

выказнікаў састаўных частак.  

Найбольш распаўсюджаны ў сучаснай беларускай мове складаназлучаныя 

сказы, у якіх супастаўленне выказнікаў састаўных частак суправаджацца 

адначасовым супастаўленнем дзейнікаў гэтых састаўных частак. У такіх 

складаназлучаных сказах паведамляецца аб супастаўленні дзеянняў (станаў, 

прызнакаў), якое падтрымліваецца адначасовым супастаўленнем іх суб’ектаў. 

Чалавек страляе, а чорт кулю носіць (Я. Купала). Стражнік выйшаў, а 

Раман, стоячы, весела пасмейвауся (Я. Колас). Размову вялі галоўным чынам пан 

падлоўчы з настаўнікам, а ўсе іншыя слухалі і толькі зрэджу ўстаўлялі сваё 

слова (Я. Колас). Кажух ляжыць, а дурань дрыжыць (К. Крапіва). Я ўвесь час 

моўчкі слухаў, а дзед апавядаў (З. Бядуля). Бацька, тымчасове, быў рамеснікам, 

а сын за зямлю ўзяўся (К. Чорны). Гумно панскае вялікае, а вільчык высока, 

высока (М. Лынькоў). Шапка шэрая, а верх зялёны (К. Буйла). Народ – суддзя, а 

сведка – лес (К., 2, 310). Лес чуе, а поле бачыць (Прык.). Я буду нибыто слепы, а 

ты будзь маим павадырэм (А. Cepжпутовский). 

Калі ў структуры складаназлучанага сказа аб’ядноўваюцца састаўныя 

часткі, з якіх адна мае форму безасабовага сказа, а другая – асабовага, то ў 

безасабовай частцы ў якасці суб’екта дзеяння або стану можа выступаць 

дапаўненне, выражанае назоўнікам або займеннікам давальнага ці вінавальнага 

склону. 

Мне самому ад гэтых бочак млосна, а ты яшчэ дзіця (Э. Самуйлёнак). 

Няхай крыху супакояцца немцы да пераключаць увагу на іншыя месцы, а нам 

трэба рыхтавацца да больш сур’ёзных спраў (М. Лынькоў). І рдзее сцяг 

чырвоны, Як водбліскі зарніц, А творчаму разгону Канца няма, граніц (Я. Колас). 
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І чхае, і кашляе народ; Таго ўжо тузае і рве, А там паехалі аж разам дзве 

(К. Крапіва). 

Супастаўленне выказнікаў састаўных частак можа падтрымлівацца 

адначасовым супастаўленнем дзейнікаў і дапаўненняў гэтых састаўных частак. 

Каровы матка падоіць, А бацька коні напоіць (К. Крапіва). Ён паважае 

ксяндзоў, а Бухча з папом першы друг (К. Чорны). Сцены склепа былі абложаны 

каноплямі, моцна сцэментаванымі, а дно вымашчана цэглаю (Я. Колас). 

Грамабоіха нават прабавала слязу выціснуць, а Грамабой чухаў патыліцу і 

лаяўся (К. Крапіва). Ён нешта шапнуў старшыні калгаса Глінскаму, а той 

выцягнуў шыю і можа з паўхвіліны шукаў у натоўпе дзяўчыну (А. Кулакоўскі). Я 

имъ пойграў, а яны мнҌ хусту дали (П Шэйн). 

Даволі часта ўжываюцца складаназлучаныя сказы, у якіх супастаўленне 

выказнікаў састаўных частак можа суправаджацца адначасовым супастаўленнем 

дзейнікаў і акалічнасцей, звязаных з гэтымі выказнікамі. 

Дзед Талаш высунуўся з-за дуба, а высокі незнаёмы чалавек смела і рашуча 

закалыхаўся да тоўстага гузастага дуба (Я. Колас). Насця ўжо была ў 

Стажках, а Кузьма толькі павярнуў у двор свае кватэры (Я. Колас). Свецяць у 

небе бледна зоры, А карчма з-за касагору выглядае так жалобна (Я. Колас). 

Шыпяць, свішчуць па лугах Вужы, скарпіянкі, А па стайнях, па хлявах Лазяць 

ваўкалакі (Я. Kyпала). Нa палянках густа перакідаліся суніцы, а дзе ніжэй, па 

чарналессю, стаялі некранутымі чарнічныя ды буяковыя запаведнікі 

(М. Лынькоў). Атака гэтая можа быць уночы, а цяпер толькі што ўзышло 

сонца (К. Чорны). За будынкамі ў гародах цвіркалі скакунцы, а з поля даносіўся 

стройны жабін хор (Ц. Гартны). У гародзе макі зацвіталі, А ў Бабруйску 

салдаты стаялі (С. Васілёнак). 

Сустракаюцца выпадкі, калі супастаўленне выказнікаў састаўных частак 

падтрымліваецца супастаўленнем дзейніка ў адной састаўной частцы з 

дапаўненнем або акалічнасцю ў другой. Прычым акалічнасці ў даным выпадку 

могуць выражацца толькі назоўнікамі, займеннікамі або субстантыўнымі 

прыметнікамі ўскосных склонаў з прыназоўнікамі. 

а) Гнаў Сымонка рэшту статка, А самога страх шугаў (Я. Колас). 

Чамадан свой я пакінуў на вакзале, а сам пехатою пайшоў (Я. Kолас). Ганна 

нізка апусціла галаву і маўчала, а ў лесніка вочы так і гарэлі (Я. Колас). Рукі і 

ногі дрыжалі, а горла сціскалі сухія спазмы (Я. Колас). Армія ведае лінію 

фронту, а ў цябе праціўнік навокал (М. Лынькоў). Але рукі яе нервова дрыжалі, 

а перад вачыма плылі зялёныя кругі (І. Шамякін). Сухая прылесная асака казыча 

маю мокрую спіну, а вушы зудзяць ад дарэмнага бабскага ляманту (Я. Брыль). 

Вядомы ёй лепш яго спевы, А я да іх – не, не прывык (Я. Колас).  

б) Шыбы зазвінелі, а з некаторых пасыпаўся кіт (Я. Колас). Прытухнуць 

ад слёз ясны вочы, Завяне, паморшчыцца твар, А ў сэрцы, сягоння ахвочы, Замрэ 

твой мілосны ўвесь жар (Я. Купала). У меншай хаце цяплей, а клуб – ён 

падыходзіць больш для моладзі (Я. Брыль). Пакой пусты, а на стале ляжаць 
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паперы (Э. Самуйлёнак). Дамы калгаснікаў патанаюць у густой зеляніне садоў, 

а за сялом, наколькі бачыць вока, – цудоўным дываном ляжаць бяскрайнія 

калгасныя палі («Чырв. змена»). 

Іншы раз супастаўленне выказнікаў састаўных частак можа суправаджацца 

адначасовым супастаўленнем суадносных паміж сабой дапаўненняў. 

Забралі палякі дзедаў стажок, а рэшту сена прымусілі Максіма павезці па 

сваёй фурманцы (Я. Колас). Той замуж трэба было, а гэтаму жаніцца 

(К. Крапіва). Аднаго ўправілі, а цяпер да гэтых дабіраецеся? (К. Крапіва). Каму 

ён дзед, а для мяне ён бацька (М. Лынькоў). Трэску багата, а пары ні на грош... 

(М. Лынькоў). Мёртвым неба, а нам, васпане, выпіўка (К. Чорны). Маста яшчэ 

няма, а паромам не шмат дапаможаш (Я. Брыль). Весела хлопцу, а мне нават 

трохі зайздросна (Я. Брыль). 

У некаторых выпадках супастаўленне выказнікаў састаўных частак і 

звязаных з імі дапаўненняў можа падтрымлівацца адначасовым супастаўленнем 

розных акалічнасцей, пры якіх адбываецца тое, што абазначана гэтымі 

выказнікамі. 

Не, капялюшык прымерае потым, а цяпер трэба прыступіць да навукі 

(Я. Колас). Дапякаюць табе там, а тут матцы тваёй свет зводзяць, бацькоў 

тваіх у разор пускаюць (М. Лынькоў). Вось нехта ішоў у лапцях, а тут – па 

каляіне – ступала нага нейкай жанчыны ў туфлях на высокім абцасе («Чырв. 

змена»). У 1924 годзе П. Броўка ўступае ў рады Ленінскага камсамола і 

становіцца сакратаром першай камсамольскай арганізацыі вёскі, а праз год ён 

выбіраецца старшынёй сельсавета («Чырв. змена»). 

Супастаўленне выказнікаў састаўных частак можа суправаджацца 

супастаўленнем акалічнасцей, пры якіх адбываюцца розныя дзеянні (станы, 

признакі) прадметаў і з’яў, абазначаныя гэтымі выказнікамі. 

Юрка з уроды быў хірлявы хлопчык, а нядаўна ён прастудзіўся і заняпаў 

(Я. Колас). У кухні-прыхожай падлога была цагляная, а ў сталовай і ў спальні – 

дзеравяная (Я. Колас). У маёй хаце павуцінне па ўсіх чатырох кутках, а тут бачу 

толькі на трох... (Я. Купала). Вось, таварыш зводны, замкнёна з сярэдзіны, а 

знадворку не зашчэплена (К. Крапіва). Колькі-то людзей у пакоі, а ў люстрах іх 

яшчэ болей (М. Лынькоў). Васіль Кандыба і раней быў не вельмі гаваркі чалавек, 

а пасля смерці сям’і ён зрабіўся зусім маўклівым (І. Шамякін). 

Супастаўленне выказнікаў састаўных частак можа падтрымлівацца 

адначасовым супастаўленнем дапаўненняў у адной састаўной частцы з рознымі 

акалічнасцямі, якія звязаны з гэтымі выказнікамі, у другой састаўной частцы. 

Дзед стукнуўся патыліцай аб сцяну, а з зубоў і носа нацякла кроў 

(Я. Колас). Зняслаўлен ён на ўвесь павет, А дома будзе завіруха (Я. Колас). 

Абабіт пабел усюды, А праз столь цячэ вада (Я. Колас). Алена прадала хату, а 

сама выйшла замуж (Я. Колас). Недалёка да Масквы, а да смерці бліжай 

(К. Крапіва). 
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У сучаснай беларускай мове сустракаюцца і такія складаназлучаныя сказы, 

у якіх супастаўленне выказнікаў састаўных частак разам з дзейнікамі або 

дапаўненнямі падтрымліваецца адначасовым супастаўленнем слоў, 

выступаючых у ролі азначэння да гэтых дзейнікаў або дапаўненняў. 

Мая цнотка добрая, а яго то, мусіць, і маю перагнала (Я. Купала). Тое 

начальства назначалася, а гэта выбірацца будзе (Я. Kолас). Новы рабочы 

пасёлак жаўцеў крыху наводшыбе, а старое мястэчка было бліжэй (К. Чорны). 

Разумных бараноў наогул жа нямнога, А гэты дык дурней дурнога (К. Крапіва). 

Мы пра сур’ёзныя справы гаварылі, а вы тут пра нейкага Камара (М. Лынькоў). 

Ён найбольш любіў паноў усадзебных, а на гарадскіх у яго была муха ў носе 

(К. Чорны). 

Калі ў структуры складаназлучанага сказа аб’ядноўваюцца састаўныя 

часткі, якія маюць форму намінатыўных сказаў, або калі адна састаўная частка 

мае форму намінатыўнага сказа, а другая – асабовага ці безасабовага, то ў такіх 

выпадках звычайна супастаўляюцца або дзейнікі (іншы раз са звязанымі з імі 

даданымі членамі) састаўных частак або дзейнік адной састаўной часткі са 

спалучэннем дзейніка і выказніка другой. 

І блеск, і шум, і гоман балаў, А у вечар халастой гульні Шыпенне пеністых 

бакалаў І пуншу сінія агні (Я. Купала). Конь, калёсы, а ў іх чалавек (К. Крапіва). 

Талеркі, місы і судкі, А колькі лыжак тых! (П. Броўка). Путы, вайна, аб Літве 

ўспамінка, А ўжо Конрад паглядае іначай... (Я. Купала). Ноч, цёмна, а навокал 

заўсёды спакойна тут дагэтуль было (К. Чорны). 

У некаторых выпадках выказнік састаўной часткі складаназлучанага сказа 

можа супастаўляцца з рознымі членамі (за выключэннем выказніка) другой 

састаўной часткі. Такія складаназлучаныя сказы характарызуюцца адсутнасцю 

паралелізму ў структурнай пабудове састаўных частак; па свайму 

распаўсюджанню гэтыя сказы параўнальна нешматлікія. 

Светла стала у новай хаце, А прастор які! (Я. Колас). Гэтыя два грыбы 

ўжо якія вялікія, а каля іх колькі малых за ноч выйшла з зямлі (К. Чорны). Іх 

можна было ўспрымаць як карыя вочы, чуць-чуць пацягнутыя зелянкаваю 

павалокаю, а часамі яны здаваліся шэравата-зялёнымі (Я. Колас). А бераг у 

гэтым месцы быў высокі, а унізе пад ім пеніўся глыбокі вір (Я. Колас). Пясчанікі 

сцэментаваны слаба, а на радзе ўчасткаў яны нават рыхлыя («Весці АН 

БССР»). 

2) Складаназлучаныя сказы, у якіх супастаўленне грунтуецца на 

суадносінах дзейнікаў, дапаўненняў або акалічнасцей састаўных частак.  

У сучаснай беларускай мове супастаўленне можа грунтавацца на 

суадносінах указаных членаў толькі ў тых складаназлучаных сказах, у якіх 

выказнікі састаўных частак выражаны словамі аднаго і таго ж лексічнага 

значэння. Аднолькавае лексічнае значэнне слоў, якія выступаюць у якасці 

выказнікаў састаўных частак, аказвае пэўны ўплыў па характар сінтаксічных 

адносін, што ўстанаўліваюцца паміж гэтымі састаўнымі часткамі. У такіх 
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выпадках уласна-супастауляльныя адносіны праяўляюцца менш выразна, чым у 

разгледжаных вышэй складаназлучаных сказах. У адпаведнасці з гэтым круг 

ужывання складаназлучаных сказаў, у якіх выказнікі састаўных частак 

выражаны словамі рознага лексічнага значэння, з’яўляецца больш шырокім, чым 

круг ужывання складаназлучаных сказаў, у якіх выказнікі састаўных частак 

выражаны словамі аднолькавага лексічнага значэння. Сярод апошніх 

ужываюцца, галоўным чынам, такія сказы, у якіх супастаўленне абапіраецца на 

суадносіны: 

а) дзейнікаў састаўных частак: 

Дзяўчаткі трымаліся свае кампаніі, а хлопцы – свае (Я. Колас). Няхай яны 

сабе лічаць па-свойму, а мы па-свойму палічым (К. Крапіва). Хлапец не 

спадабаўся Іліко з першага погляду, а тое, што ён рабіў, не спадабалася яшчэ 

больш (Э. Самуйлёнак). Яны самі па сабе, а я сама па сабе (М. Лынькоў). Па-

мойму, дык жыві ты сабе, а брат няхай жыве сабе (К. Чорны). Пабілі генерала 

рабочыя, а яшчэ болей пабіла яго рэвалюцыя ў Германіі (М. Лынькоў); 

б) дзейнікаў і дапаўненняў састаўных частак: 

Я пайду шукаць свайго Трахімкі, а ты – сваёй Паланейкі (Я. Купала). Вуглі 

і дымы – печным грудзям, А гордасць і магутнасць – людзям! (Я. Купала). За 

бабу была Аўдоцця, а за куму Настулька (К. Крапіва). Поле пахне аўсяным 

іржышчам і вялаю атаваю, а цесныя двары пры маўклівых хатах – коньмі і 

дзёгцем (К. Чорны). Я гасціў у яе, а яна – у мяне (А. Куляшоў). Господаръ идзе, 

Каляду нясе, А господарыня идзе, Килбасу нясе (П. Шэйн). Курка выкопала 

шпильку, а пятухъ гарошинку (Е. Романов); 

в) дзейнікаў і акалічнасцей састаўных частак: 

Вы, Антось, Яська, Базыль і Кірыла, бярыце з боку, а ты, Ігнась, Карусь, 

Даніла і ты Алесь і Гаўрыла – з другога (Я. Колас). Наўперад ездзіў пан, а цяпер 

ездзіць Хведзька (Я. Колас). Над носам у яго быў цёмны пушок, а на тужурцы – 

светлыя бліскучыя гузікі (К. Крапіва). Яна ішла на сваю галантарэйную 

фабрыку, а ён – на сваю работу (К. Чорны). Над ракой стаіць каліна, А над 

возерам вярба (П. Трус). Бацька загінуў на фронце, а маці – ад рук фашысцкіх 

акупантаў за дапамогу партызанам («Звязда»). Разъ пошовъ ёнъ лҌсу глядҌть, 

а молодица пошла по грибы (Е. Романов); 

г) дапаўненняў састаўных частак: 

Без яго ёй не жыці, А яму без яе (Я. Купала). Дзірваны ў сад зменіць, А горы 

– на поле! (Я. Купала). Ёсць трохі на крупы, А трохі на соль! (Я. Купала). Людзям 

хацелася больш даведацца, а мне больш расказаць (В. Казлоў). Скомороху Бочку 

гороху, А скоморицы Бочка пшеницы (П. Шэйн); 

д) акалічнасцей састаўных частак: 

Пашыўка шарсцяная мужчынскага касцюма на бабруйскай фабрыцы імя 

Дзяржынскага займае 8,8 гадзіны, а на гомельскай фабрыцы «Камінтэрн» – 7,6 

гадзіны («Звязда»). У мінулым годзе на цалінных землях, як вядома, было засеяла 
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3,6 мільёна гектараў, а ў гэтым годзе – 13,7 мільёна гектараў замест намечаных 

па плану 13 мільёнаў («Звязда»); 

е) дапаўненняў і акалічнасцей састаўных частак: 

Днём рабіць не хочацца, А ночкаю – спаць (Я. Купала). Аднаму здаецца 

так, а другому – гэтак (К. Чорны). У хаце пахла клапамі, а у сенях – вільгаццю і 

мышамі (М. Лынькоў). З поля пахне ялоўцам, а з вуліцы – дымам сырой асіны ў 

печах (К. Чорны). 

У некаторых выпадках у аснове супастаўлення могуць знаходзіцца 

азначэнні, якія адносяцца да дзейнікаў ці дапаўненняў састаўных частак, або 

спалучэнні азначэнняў з дзейнікамі ці дапаўненнямі састаўных частак. 

Вось гэта ў сінім канверце трэба аддаць Гаўрыле Жалезнаму, у белым – 

Язэпу Нырыку, а гэта памятае і засаленае – удаве Тэклі (Я. Колас). Па тым баку 

– мая доля, А па гэтым – гора (Я. Купала). Была Расія царскіх дзён, А дні былі, 

як ночы (Я. Купала). Ля пярэдняга воза ішоў незнаёмы нам вусаты чалавек, а ля 

задняга воза – ён (К. Чорны). Адзін павінен у першы клас хадзіць, а другі – у трэці 

(І. Шамякін). Праведныя души по правой руцҌ, А грэшныя ўси по лҌвой руцҌ 

(П. Шэйн). 

3) Складаназлучаныя сказы, у якіх супастаўленне суправаджаецца 

дадатковымі адценнямі. 

Дадатковыя адценні, якімі ўскладняюцца ўласна-супастауляльныя 

адносіны, у пэўнай ступені залежаць ад структурнай пабудовы састаўных частак 

складаназлучанага сказа. Так, напрыклад, калі ў другой састаўной частцы 

складаназлучанага сказа знаходзяцца словазлучэнні прыслоўнага характару у 

той час, тым часам, то ўласна-супастаўляльныя адносіны звычайна 

ўскладняюцца дадатковым адценнем адначасовасці. У выніку атрымліваецца 

адначасовасць суіснавання тых з’яў і падзей аб’ектыўнай рэчаіснасці, якія 

знаходзяцца ў супастаўляльнай сувязі паміж сабой. Словазлучэнні ў той час, 

тым часам могуць размяшчацца або непасрэдна за злучнікам а або пасля 

дзейніка другой састаўной часткі. Такі парадак размяшчэння адзначаных 

словазлучэнняў у структуры другой састаўной часткі не перашкаджае ім 

выконваць разам са злучнікам а пэўную ролю ў аб’яднанні састаўных частак 

складаназлучанага сказа. 

Ручкі белы заламала, Звесіла галоўку, А тым часам пан Патоцкі Выйшаў у 

бакоўку (Я. Купала). Чуе рогаты і кпіны Шандабыла, А тым часам маткі 

збегліся, купчыны І глядзелі ў вокны разам (А. Куляшоў). Бярэ пісьмо, а жонка ў 

час той З графіна ў чаркі – буль-буль-буль (Я. Колас). Жонка яшчэ доўга плакала 

і галасіла, а Андрэй тым часам мінуў ужо сяло і выйшаў на дарогу (Я. Колас). 

Ідзі, сястра! І брата за сабою вядзі, а я тым часам да іншых пайду кліч клікаць 

(Я. Купала). – Лезь пад тапчан і заткні гэтага камара, Пятро, а я тым часам 

сарву масніцу (І. Шамякін). 



107 

 

Апрача адцення адначасовасці, уласна-супастауляльныя адносіны могуць 

ускладняцца і адценнем паслядоўнасці. Гэта назіраецца ў асноўным тады, калі 

неабходна падкрэсліць супастаўленне дзеянняў або падзей у плане іх працякання 

аднаго за другім. Асабліва выразна праяўляецца адценне паслядоўнасці ў 

выпадках, калі ў састаўных частках складаназлучаных сказаў знаходзяцца 

суадносныя прыслоўі часу раней – цяпер і інш. 

І рушыў павольна з-пад хвоі, А плач за іх следам (Я. Колас). Агоньчык 

толечы развесці, А там закусім, аддыхнём (Я. Купала). Назіркам пайшоў Андрэй 

Пніцкі, а за ім павалокся Нахлябіч (К. Чорны). З празрыстай дымкі выступаў 

малады бярозавы параснік, а за ім цягнуўся бясконцай сінявой далёкі і загадкавы 

бор (М. Лынькоў). Спачатку мне здалося, што ён трызніць, а потым я зразумеў 

у чым справа (І. Шамякін). Раней мы жылі ва цьме, Не бачылі сусвету, А цяпер 

мы слухаем Радыё-газету (С. Васілёнак). Зусім нядаўна апошнім тралейбусным 

прыпынкам быў парк імя Чэлюскінцаў, а цяпер гэты маршрут падоўжан да 

абсерваторыі («Звязда»). Яшчэ зусім нядаўна тут закладваліся першыя каменні 

ў фундамент, а зараз ужо выразна бачны лініі новай вуліцы («Чырв. змена»). 

Асобную групу ўтвараюць складаназлучаныя сказы, у якіх 

супастаўляльныя адносіны ўскладняюцца ўступальным адценнем. Гэта адценне 

характэрна толькі для першай састаўной часткі складаназлучанага сказа. Але 

паколькі ў першай састаўной частцы такіх складаназлучаных сказаў няма 

ўступальных злучнікаў, якія ўказвалі б на наяўнасць уступальнага адцення і 

граматычна афармлялі б яго, то гэтае адценне выражаецца своеасаблівай 

пабудовай першай састаўной часткі. У даным выпадку першая састаўная частка 

можа прадстаўляць сабой: 

а) злучэнне двух слоў-антонімаў, якія ужываюцца ў якасці выказнікаў 

(напішу не напішу, крычы не крычы); 

б) злучэнне двух слоў-антонімаў, якія ўжываюцца ў якасці дзейнікаў, 

выказнікаў або азначэнняў (пень не пень, чорны не чорны, твой не твой і г.д.); 

в) злучэнне двух слоў або цэлых выразаў пры дапамозе злучніка ці, ці-ці 

(добра ці не добра, ці так было, ці гэтак). 

Прыклады: 

а) Хочаш не хочаш, а да папа з візітам з’явіцца трэба (Я. Колас) Усё роўна, 

спяшайся не спяшайся, а свайго не мінеш (Я. Колас). Хваце не хваце, а такі 

вяселля майго ніхто не убача (Я. Купала). Верыш не верыш, а нічога не зробіш 

(К. Крапіва). Раскулачылі не раскулачылі, а я гавару напрыклад (К. Чорны). 

б) – Ці бачыш, які рэвізор знайшоўся? – Рэвізор не рэвізор, а настаўнік 

гэтай школы цяпер я! (Я. Колас). Ёсць яшчэ ў Лёксы конь. Конь не конь, а кабыла 

сівая (М. Лынькоў). – А хіба ж я крывы?.. – Крывы не крывы, а раўняцца з намі 

табе няма чаго (Я. Колас). – Дык гэта твая работа? – Мая не мая, а хлопчыкі 

мае рукі пагрэлі (М. Лынькоў). 

Параўнайце: Як-ніяк, а ён быў прычынай таго, што чалавека выпіхаюць 

вон на зіму без кавалка хлеба (Я. Колас). 
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в) Правільна ён робіць ці няправільна, а факт той, што чалавек рухаецца 

далей (Я. Колас). Ці так, ці сяк, а жыць нам спакойна не дадуць (Я. Колас). Ці 

ты яго хвалі, ці не хвалі, а на чай нас усё роўна не пакліча (Я. Колас). Прыбірай 

ці не прыбірай, а гразі пананосяць (Я. Колас). Будзе лад ці не будзе, а 

пачаставаць людзей трэба (К. Крапіва). Праўда гэта ці не праўда, а людзі 

гавораць (К. Крапіва). Пазнае ці не пазнае, а быць тут не трэба (К. Чорны). 

У некаторых выпадках уступальнае адценне набывае такую сілу, што яго 

ўжо можна лічыць не дадатковым адценнем, а значаннем, якое па сваёй важнасці 

прыраўноўвацца да ўласцівага гэтаму ж сказу супастаўляльнага значэння. Такое 

ўступальна-супастаўляльнае значэнне звычайна характэрна для складаных 

сказаў, у якіх першай састаўная частка прадстаўляе сабой форму ўстойлівага 

словазлучэння тыпу што ні... плюс дзеяслоў загаднага ладу з абагулена-

асабовым значэннем. 

Што ні кажыце, а хлопец ён слаўны! (Я. Колас). Што там ні гавары, а без 

пана Зыгмуся не абыдзешся… (Я. Колас). Не, што ні кажы, а тут добра 

(Я. Колас). Што ні кажы, чалавеча, а перамена павінна быць вялікая 

(М. Лынькоў). Як ні круці, як ні мяркуй, а парасткі новага жыцця прабіваюцца 

буйна, густа, сакавіта (Я. Колас 6, 116). Як ні мяркуй, а справа – дрэнь 

(Я. Колас). Як ні круці, а павінен ты гэта прызнаць (К. Крапіва). 

Падобныя складаныя сказы з уступальна-супастаўляльнымі адносінамі, як 

правільна адзначана ў акадэмічнай «Грамматике русского языка», стаяць на 

мяжы паміж складаназлучанымі і складаназалежнымі сказамі9 і ўтвараюць, такім 

чынам, асобую катэгорыю ў сістэме сінтаксіса складанага сказа. Апрача часавых 

і ўступальнага адценняў, уласна-супастаўляльныя адносіны могуць ускладняцца 

яшчэ і адценнем ўмоўнасці. 

Вось зраблю я гэтую работу, а там будзе другая, любімая (К. Чорны). Вось 

пражыву я гэты дзень, а там будзе другі, лепшы (К. Чорны). Былі б машыны, а 

літары для іх знойдуцца («Чырв. змена»). 

Іншы раз у сучаснай беларускай мове сустракаюцца такія 

складаназлучаныя сказы, у якіх цяжка вызначыць характар сінтаксічных адносін 

паміж іх састаўнымі часткамі. Напрыклад: 

Зірнуў тут дзед, а ў каня палавіны хваста як не было (М. Лынькоў). 

Засунеш руку ў нару, а рак цап за пальцы кляшнёй (М. Лынькоў). Запаліць Зося 

газнічку, а свякроў толькі таго і чакала (К. Крапіва). Глянула раніцою, а ў яго і 

вочкі пацямнелі (К. Крапіва). Паглядзела Рыва на гадзіннік, а там толькі, толькі 

яшчэ пяць гадзін (М. Лынькоў). 

На аснове граматычнай структуры гэтых складаназлучаных сказаў можна 

сцвярджаць, што яны выражаюць супастаўляльныя адносіны. Але калі 

разглядаць дадзеныя сказы з боку іх агульнага сэнсу, то лёгка заўважыць, што 

                                                 
9 Гл.: Грамматика русского языка. – М., 1954. Т. 2. Ч. 2. С. 218. 
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для іх у большай ступені характэрны прычынна-выніковыя адносіны, чым 

супастаўляльныя. 

б) Складаназлучаныя сказы са злучнікам ж (жа) 

Складаназлучаныя сказы са злучнікам ж (жа) часцей за ўсё сустракаюцца 

ў мове мастацкай літаратуры. Ва ўсіх іншых стылях беларускай мовы гэтыя 

сказы сустракаюцца параўнальна рэдка. Між тым неабходна адзначыць, што 

злучнік ж (жа) ужываецца для афармлення ўласна-супастаўляльных адносін 

паміж састаўнымі часткамі складаназлучанага сказа намнога радзей, чым злучнік 

а. У сучаснай беларускай мове сустракаюцца ў асноўным такія 

складаназлучаныя сказы са злучнікам ж (жа), у якіх паведамляецца аб 

супастаўленні дзеянняў, станаў або прызнакаў прадметаў і з’яў аб’ектыўнай 

рэчаіснасці, абазначаных выказнікамі састаўных частак. 

Такім чынам, у разглядаемых складаназлучаных сказах супастаўленне 

грунтуецца звычайна на суадносінах выказнікаў састаўных частак. 

Супастаўленне выказнікаў часцей за ўсё падтрымліваецца адначасовым 

супастаўленнем 

1) дзейнікаў састаўных частак: Вароты на дварэ былі замкнёны, агароджа 

ж была такая высокая, дашчаная, што ўляпіцца было нідзе (Я. Колас). Байцы і 

камандзіры мелі рашучы і ўсхваляваны выгляд, грамадзянскае ж насельніцтва 

было хмурым і маўклівым (В. Казлоў); 

2) дапаўненняў састаўных частак: Памалу, братцы, не душыце Мой 

фельетон вы і «Пчалу», Мяне ж самога вы пусціце і не дзяржыце за палу! («Тарас 

на Парнасе»). Дый не было калі яму спавядацца, тым жа таксама трэба хаваць 

канцы (Я. Колас); 

3) дзейнікаў і дапаўненняў або акалічнасцей састаўных частак: Сёмка 

пайшоў у мястэчка, Рыгор жа застаўся дома (Ц. Гартны). Клуб чыгуначнікаў 

кожны вечар збірае ў сябе моладзь гэтай вуліцы, піўная ж мае таксама свой 

заўсёдны кадр народу (К. Чорны). 

§ 2. Некаторыя асаблівасці структуры складаназлучаных сказаў з 

уласна-супастаўляльнымі адносінамі 

У структуру складаназлучаных сказаў з уласна-супастаўляльнымі 

адносінамі ўваходзяць, галоўным чынам, дзве састаўныя часткі. Найбольш часта 

ў такіх складаназлучаных сказах аб’ядноўваюцца састаўныя часткі, якія маюць 

форму простых асабовых сказаў і ў якіх супастаўляемыя члены выражаны 

словамі рознага лексічнага значэння. 

Амярцвелае поле рассцілалася белым абрусам аднастайнай роўнядзі, а лес 

цёмна-сіняю сцяною выступаў у нерухомай постаці і тупой немаце (Я. Колас). 

Конь прагавіта хрумстаў збажынку, а Амяльян разглядаўся і прыслухоўваўся 

(Я. Колас). Салаўі песні пелі, А мы слухалі іх (Я. Купала). Адзін ляжаў на зямлі, а 

другі стаяў над ім (К. Чорны). Над дарогамі вісеў пыл, а над поплавам трымцелі 

хвалі мроева (І. Шамякін). Стагадовы асілак трымаўся карэннем за жоўты 

абрыў, а цёмныя і моцныя лісты яго даставалі да самай вады (Я. Брыль). Бацькі 
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памерлі прад вайною, Мы ж засталіся без двара (Я. Колас). Я на ўсход пайшоў, 

ты ж павёў свой шлях па знаёмай мясціне ступою (Я. Колас). 

У тых выпадках, калі дзейнікі састаўных частак складаназлучанага сказа 

выражаны словамі, якія абазначаюць адну і тую ж асобу чалавека, а ў 

складаназлучаным сказе супастаўляюцца толькі выказнікі састаўных частак 

(іншы раз са звязанымі з імі дапаўненнямі), у якасці дзейніка другой састаўной 

часткі звычайна выступае займеннік сам. 

Камандзір даў пагранічнікам нейкі загад, а сам пайшоў насустрач хлопцам 

(Я. Колас). Збірае Аленка зелле, а сама пра Сцёпку думае (Я. Колас). Букрэй зняў 

шынель і аддаў яе дзеду Талашу, а сам надзеў яго кажушок (Я. Колас). Бацькі 

ўклалі хлопца спаць, А самі вышлі з хаты (К. Крапіва). Ён адаслаў яе дадому, а 

сам пачаў клапаціцца, перамагаючы боль ва усім целе (К. Чорны). Юзя паслушна 

падала на стол снеданне, а сама вышла (Ц. Гартны). Якуб Панасавіч гаварыў з 

Рудаком, а сам не спускаў вачэй з ягонага сына (П. Броўка). 

Але калі дзейнікі састаўных частак выражаны словамі, якія абазначаюць 

розных асоб або розныя прадметы, а супастаўленне выказнікаў састаўных частак 

падтрымліваецца адначасовым супастаўленнем дзейнікаў і іншых членаў сказа, 

то ў такіх выпадках займеннік сам можа ўзмацняць сінтаксічнае значэнне 

дзейніка другой састаўной часткі, 

Месцамі рассцілаліся прасторныя даліны рэчак, а самі рэчкі 

пакручастымі завітушкамі вельмі прыгожа вырысоўваліся ў сваіх высокіх 

беражках (Я. Колас). Рыжаватыя бровы яго зрасліся на носе, а сам нос 

выглядаў даволі маркотна і нявесела (Я. Колас). Каля яго ляжала аброць, а сам 

ён паволі жаваў аржаную скарынку (К. Крапіва). Да вайны сям’я яго была ў 

калгасе, а сам ён большасць раз’язджаў, шукаючы лёгкага хлеба (І. Шамякін). 

Калі ж дзейнікі састаўных частак складаназлучанага сказа выражаны 

словамі, якія абазначаюць адных і тых жа асоб, але ў складаназлучаным сказе 

супастаўленне выказнікаў падтрымліваецца адначасовым супастаўленнем 

звязаных з імі дапаўненняў або акалічнасцей, то гэтыя дзейнікі могуць: а) 

ужывацца ў абедзвюх састаўных частках, б) ужывацца ў адной састаўной частцы 

і апускацца ў другой, в) апускацца ў абедзвюх састаўных частках. 

а) Але палякі толькі паначавалі ў вёсцы, а назаўтра, забраўшы такі-сякі 

скарб, харчы для сябе і фураж для коней, яны падаліся кудысь у іншае месца 

(Я. Колас). Але некалькі сем’яў і дзясяткі са два ўсякіх падазроных людзей былі 

дастаўлены ў турму, абсталяваную ў старой лазні, а праз колькі дзён яны былі 

па-зверску расстраляны ля ям гарадской цагельні (М. Лынькоў). Мы прайшлі 

Навагрудчыну за хмурныя дні, а на Гродзеншчыне мы адчулі сухую спёку 

ліпеньскага сонца (К. Чорны). Праз хвіліну Толік Скуратовіч сядзеў за сталом і 

еў, а праз хвілін дзесяць ён ужо выходзіў з хутарскага двара (К. Чорны). 

б) Пасылаюць польскія генералы на нас войска – цэлы батальён, а за 

камандзіра паставілі пана Крулаўскага (Я. Колас). Гэта вы пачалі ўсю гэтую 

музыку, а цяпер на мяне ўзвярнуць хочаце (К. Чорны). Наступныя дні ён усё 
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думаў пра жанчыну, а праз некаторы час паехаў радзіцца да брата (К. Чорны). 

У мінулым годзе мы закладвалі сілас пераважна з дзікіх траў, а ў гэтым годзе 

будзем мець высакаякасны кукурузны сілас («Звязда»). Пайду згаджу яго яшчэ 

на які тыдзень малаціць, а пры расплаце гэтыя сорак капеек я з яго вылічу 

(К. Чорны). 

в) Бацьку звёў, а цяпер прыходзіць спачуваць і адгаворваць ад калгаса 

(Я. Колас). Адным вокам на кветкі глядзіць, а другім незаметна і на вокны 

Аленчынай хаты кіне (Я. Колас). Чалавека слухай, а сваю думку май 

(М. Лынькоў)10. 

Дзейнік другой састаўной часткі можа апускацца і тады, калі ён выражан 

тым жа словам, што і дзейнік першай састаўной часткі, а ў складаназлучаным 

сказе супастаўленне выказнікаў падтрымліваецца адначасовым супастаўленнем 

звязаных з дзейнікамі азначэнняў. Разам з дзеннікам у другой састаўной частцы 

іншы раз можа апускацца выказнік, калі ён выражан тым жа словам, што і 

выказнік першай састаўной часткі. 

Ясны летні дзень плыў на захад, гас, А наступны прарочыў нам гора 

(Я. Колас). Толькі той чалавек ліслівенька да кожнага падыходзіў, а гэты сваёй 

воўчай панурлівасці не траціў (К. Чорны). Правае вока глядзела нармальна, а 

левае моргала ад нядаўняй кантузіі (М. Лынькоў). Старэйшы сын Івана 

Сцяпанавіча працуе ў калгасе конюхам, а малодшы – ветфельчарам («Звязда»). 

Апрача таго, у другой састаўной частцы могуць апускацца дзейнік з 

выказнікам таксама тады, калі яны выражаны аднымі і тымі ж словамі, што і 

дзейнік з выказнікам першай састаўной часткі, а ў аснове супастаўлення 

знаходзяцца акалічнасці, пры якіх адбываюцца дзеянні, абазначаныя выказнікамі 

састаўных частак. 

У Кобрынскім раёне паўгадавы план нарыхтовак і закупак мяса быў 

выканан на 106,2 працэнта, а ў Бягомльскім раёне – толькі на 25,5 працэнта 

(«Звязда»). У калгасе «Перамога» плошча, засеяная кукурузай, займае 180 

гектараў, а ў калгасе імя Будзёнага – на 70 гектараў больш11 («Звязда»). 

Калі дзейнікі састаўных частак выражаны рознымі словамі, а выказнікі – 

адным і тым жа словам, то ў большасці выпадкаў выказнік другой састаўной 

часткі апускаецца. Але магчымы і такія выпадкі, калі выказнікі ўжываюцца або 

апускаюцца ў абедзвюх састаўных частках. 

а) Ой, ляцеў авадзень, А насустрач мушка (Я. Колас). Старшынёю схода 

быў выбран Садовіч, а сакратаром Райскі (Я. Колас). Ён скочыў на другі бок, а 

я – на паравоз (М. Лынькоў). Дзесьці наводдаль ад думак стаяў Гарус, а ў думках 

– поўная моладзі зала (К. Чорны). Ціскі каштуюць рублёў трыццаць, а заклёпка 

капеек трыццаць (К. Чорны). 

                                                 
10 Састаўныя часткі складаназлучаных сказаў, якія прыведзены пад рубрыкай в, па сваёй 

форме нагадваюць неазначальна-асабовыя або абагулена-асабовыя сказы. 
11У другой састаўной частцы прыведзеных складаназлучаных сказаў апушчаны не толькі 

дзейнік з выказнікам, але і звязаныя з дзейнікам даданыя члены сказа. 
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б) Яны выканалі сваю работу за 6 гадзін, а мы выканаем сваю на 

паўгадзіны раней («Звязда»). Прынясла курычка гроши и дала ихъ ковалю, а 

коваль давъ курычцы ножик (Е. Романов). 

в) Каронаю бор мне зялёны, А тронам-пасадам бел снег (Я. Купала). Ты ёй 

слова, а яна табе дзесяць (М. Лынькоў). У мужыка барада, а ў пана бакі 

(М. Лынькоў). 

У складаназлучаных сказах з уласна-супастаўляльнымі адносінамі могуць 

аб’ядноўвацца састаўныя часткі, з якіх адна мае форму неазначальна-асабовага 

або безасабовага сказа, а другая – форму асабовага сказа. Складаназлучаныя 

сказы з такой структурай ужываюцца радзей, чым складаназлучаныя сказы, у 

якіх абедзве састаўныя часткі маюць форму простых асабовых сказаў. Гэта 

тлумачыцца тым, што ў неазначальна-асабовых і безасабовых сказах нельга 

перадаць такога яркага ўяўлення аб суб’ектах пэўных дзеянняў, якое характэрна 

для асабовых сказаў. У неазначальна-асабовых сказах суб’ект дзеяння мысліцца 

неакрэслена, а ў безасабовых сказах перадаюцца такія дзеянні, якія не толькі не 

ўтвараюцца суб’ектам, а, наадварот, аказваюць пэўны ўплыў і ўздзеянне на яго. 

а) Ішоў хлопец у трывозе, Замаркоціўся, прыціх, А прад ім вязлі на возе Трох 

авечак нежывых (Я. Колас). Адараюць хлопца шчыра І грашыма і дабром, А 

Грамыка даў паўсыра І дзесятку серабром (Я. Колас). Красу з галавы вострай 

брытвай знялі, А жалезны ўбор на нагах зазвінеў (Я. Купала). Пяць год там 

вырашаць будуць, а ты чакай (К. Крапіва). Маці Гіго памерла даўно, а бацьку 

забілі на вайне (Э. Самуйлёнак). 

б) Сэрца стукае ў малога, А у грудзях гудзе, як гром (Я. Колас). Многа 

тады народу пабіта было, а будынкі папалілі (Я. Колас). На дварэ дзесь Шлёма 

руды, Хавы так жа тут няма (Я. Колас). Рэстараны, аднак, лопнулі праз які год, 

як мыльныя пузыры, а іх паважанаму ўласніку давялося тэрмінова мяняць 

клімат (М. Лынькоў). Сядзіць сабе салдат і анучу на нагу накручвае, а навокал 

ціха сабе, як дома (К. Чорны). 

Параўнальна рэдка аб’ядноўваюцца састаўныя часткі, якія маюць форму 

безасабовых сказаў. Такія складаназлучаныя сказы ўжываюцца толькі ў тых 

выпадках, калі неабходна перадаць супастаўленне пэўных з’яў прыроды або 

фізіялагічных працэсаў, якія адбываюцца ў арганізме чалавека, а таксама 

супастаўленне дзеянняў і станаў з мадальнымі значэннямі неабходнасці, 

жадання, магчымасці і г.д. 

З воўка можна злупіць скуру, а кабана разабраць і даставіць дадому... 

(Я. Колас). Ім хацелася хутчэй развязацца з гэтым незаконным сходам, а там 

будзе відней (Я. Колас). У зімніх умовах рабіць нічога нельга, а за лета хаця б 

нам управіцца (К. Крапіва). Чаго-чаго не бывае ў жыцці, а такога яшчэ не 

здаралася ні разу (М. Лынькоў). Лявона няма нідзе паблізу, а мне адной боязна 

будзе ісці (К. Чорны). З поля патыхала мядовым пахам расцвіўшай грэчкі, а з 

недалёкага адсюль лесу – смалою хвоі і ёлкі (К. Чорны). На зубах хрупасцела, а ў 

роце пахла торфам (І. Мележ). 
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Асобную групу ўтвараюць складаназлучаныя сказы, у якіх састаўныя 

часткі маюць своеасаблівую форму простых неразвітых сказаў. У такіх сказах 

выказнік кожнай з састаўных частак выражан назоўнікам творнага склону без 

дапаможнага дзеяслова, а дзейнік – формай назоўнага склону гэтага ж назоўніка. 

У некаторых складаназлучаных сказах такую структуру можа мець толькі 

першая састаўная частка. 

а) Варажба варажбою, А нядоля нядоляй (Я. Купала). Але ігра ігрой, а 

ўздыхі ўздыхамі (І. Шамякін). Жалоба жалобай, а справы справамі (І. Шамякін). 

Госць госцем, а справы справамі (І. Шамякін). Ну, жарты жартамі, а дзела 

дзелам (М. Лынькоў). Лес лесам, а бес бесам (Прык.). 

б) Жарты жартамі, а ў нас таксама ёсць паклёпнікі (К. Крапіва). Гаворка 

гаворкай, а я калісьці быў кулак (К. Чорны). Аднак служба службай, а да гэтага 

Ганса асабліва не ўчашчай у госці (М. Лынькоў). Але шчасце шчасцем, а 

закруглення пуці не мінеш (М. Лынькоў). 

Своеасаблівай структурай характарызуюцца састаўныя часткі, у якіх няма 

выказнікаў, а дапаўненні выражаны вінавальным склонам тых жа назоўнікаў, 

што і дзейнікі гэтых састаўных частак. Апрача таго, своеасаблівую форму маюць 

таксама састаўныя часткі тыпу слухаць слухала і інш. 

Кроў за кроў, а смерць за смерць! (Я. Купала). Думаць думала, а чакаць не 

чакала (Я. Колас). Чытаць не чытала, а чуць чула (К. Чорны). 

У структуры складаназлучанага сказа могуць быць агульныя члены, якія ў 

аднолькавай ступені адносяцца да кожнай з састаўных частак. 

Адным словам, пан Зыгмусь быў аглушаны, а ўсе яго карты аказаліся 

змешанымі (Я. Колас). У Яўхіма, здаецца, аж нос мокры стаў, а под носам яшчэ 

горш (К. Чорны). Пасля воспавага пажару людзі пабудавалі зямлянкі, а хто-

ніхто нават управіўся паставіць зрубы (І. Шамякін). У ранішнім прыцемку яна 

[дарога] нагадвала рэчышча, а купкі чорных дрэваў здаваліся падобнымі на скалы 

(І. Мележ). У канцылярыі Паўлюк Ярошка пачаў старанна афармляць дакумент 

Алесю, а сам перадаў Рудаку просты сіні канверт са штампам Ленінграда 

(П. Броўка). У выніку перастрэлкі быў цяжка ранен паліцэйскі карэйска-

кітайскага боку, а два парушальнікі забіты («Звязда»). 

Іншы раз у склад адной з састаўных частак складаназлучанага сказа можа 

ўваходзіць простая мова. 

– Брава! Брава! – запляскаў у ладкі памочнік, а пан падлоўчы громка 

засмяяўся (Я. Колас). Эге ж! – адзываецца дзед Талаш, а вочы яго пазіраюць 

кудысь углыб (Я. Колас). – Охо-хо! – нарэшце аддыхаўся настаўнік, а бацька 

Уладзімір весела пасмейваўся (Я. Колас). 

У складаназлучаных сказах з уласна-супастаўляльнымі адносінамі адна 

састаўная частка можа мець ферму простага сказа, а другая – форму 

складаназалежнага сказа, складанага сказа бяззлучнікавага злучэння і нават 

складаназлучанага сказа. 
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а) Але ноч прайшла спакойна, а раніца новага дня прынесла з сабою болей 

смелы настрой і ўпэўненасць, што нічога страшнага не здарыцца (Я. Колас). У 

правай руцэ ён трымаў жмут Яхімавых грошай, а сам пазіраў кудысьці далёка-

далёка, як і належыць пазіраць цару, каб хоць гэтым паказаць глыбіню свайго 

розуму, хоць можа розуму ў яго не так ўжо і многа (Я. Колас). Прывязалі каня 

за куст так, каб адвязацца мог, а самі нішачкам дадому (К. Чорны). Татка на 

базар паехаў, а мамка як пашла на завутраню, дык шчэ не прыходзіда 

(М. Лынькоў). Толькі пазаўчора таварыш прызнаўся мне, што думае рабіць, а я 

вазьмі ды ляпні... (Я. Брыль). 

б) Ідуць касцы, звіняць іх косы, Вітаюць іх буйныя росы, А краскі ніжай 

гнуць галовы, Пачуўшы косак звон сталёвы (Я. Колас). Лягло сонца за гарою, 

Зоркі зазіялі, А казакі чорнай хмарай Ляхаў абступалі (Я. Купала). Цяжка маім 

ножкам – цісне іх каменне, А твая вадзіца зрэзала карэнне (Я. Колас). Вострыя 

рэбры тырчалі пад скурай, а твар ужо мала што ўяўляў –мусіць, доўга і паволі 

ўміраў гэты чалавек (К. Чорны). 

в) Цётка Ганна напрасіла Сцёпку сесці, а Аленка латвей паставіла яму 

заслончык каля стала і сама села з краю стала насупроць (Я. Колас). 

Кожная з састаўных частак складаназлучанага сказа можа мець форму 

складаназалежнага сказа або складанага сказа бяззлучнікавага злучэння ці 

складаназлучанага сказа. 

а) Кожны хлопец аж трасецца, Вокам як міргне, А як губай засмяецца, 

Доўга не засне (Я. Купала). Бандытаў запыталі, дзе іх начальнік, а яны сказалі, 

што ён адзін уцёк з гэтага боку (К. Чорны). Што было, тое аджылося, а што 

будзе, тое важней (К. Чорны). 

б) Снасці Рыбаковы Добра ты прыпратай – згодзяцца, а венцер новы – 

Маеш час – залатай (Я. Колас). Там ён начаваў, там яго кармілі, а назаўтра, 

калі ён выходзіў збіраць стада па адной, па дзве каровы з двара, яму давалі ў 

торбу правізіі (Я. Колас). Ужо дарогі пачыналі пылець ад вятроў, ужо на межах 

ды паплавах выглядала трава, а на палявых дарогах стукалі сялянскія калёсы ды 

іржалі коні (К. Чорны). 

З уласна-супастауляльнымі адносінамі могуць аб’ядноўвацца і даданыя 

часткі ў структуры складаназалежнага сказа, калі яны ў аднолькавай ступені 

адносяцца да галоўнай часткі. У некаторых выпадках такія складаназалежныя 

сказы могуць ужывацца у якасці адной з састаўных частак складаназлучанага 

сказа. 

Лабановіч пачуў, што галава яго закружылася, як бы ад хмелю, а ў крыві і 

па ўсяму целу як бы прабеглі іскры (Я. Колас). Эх, не раз агонь пякучы Па усіх 

жылах пралятаў, Калі Хаім скрыпку мучыў, А Абрам дапамагаў (Я. Колас). Ну, і 

я адчуваў сябе так, нібы ўкраў у яго што, а ён мяне за руку злавіў (К. Крапіва). А 

гавораць жа, што яна яго жонка, а тая другая – сястра (І. Шамякін). Пан 

Вашамірскі адчувае, што ў яго грудзях пуста робіцца, а валасы на галаве 

растуць, растуць... (З. Бядуля). Людзі пацясніліся, а Янка, згарнуўшы кулакі, біў 
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імі па паветры, мясіў нагамі пясок, як бы там ляжаў ураднік, а ён таптаў яго 

нагамі (Я. Колас). 

Адносна рэдка адна з састаўных частак складаназлучанага сказа з уласна-

супастауляльнымі адносінамі можа мець форму такога складаназлучанага сказа, 

у якім у сваю чаргу састаўныя часткі супастаўляюцца адна з другой. 

Госці сядзелі, як мышы пад мятлою, а стройная бландзінка, забіўшыся ў 

куток, з сардэчным болем і смуткам думала аб тым, як коратка і няпэўна 

шчасце на свеце, а вобраз прыгожага маладога афіцэра-музыканта, як жывы, 

стаяў у яе вачах (Я. Колас). У людзей калі радня, дык радня – ад яе можна 

помачы чакаць, а ў мяне дык усе жывуць сабе, маюць хлеба і да хлеба, а я – хоць 

прападай (К. Чорны). Спачатку яны заходзілі ў некалькі хат, а пасля – Хвёдар 

Руцкі пайшоў дадому, а Сцёпа пайшоў пад калгасную кузню (К. Чорны). 

У сучаснай беларускай мове сустракаюцца нешматлікія выпадкі, калі ў 

складаназлучаных сказах аб’ядноўваюцца не дзве, а больш састаўных частак. 

Гэтыя складаназлучаныя сказы ўжываюцца, галоўным чынам, у мове мастацкай 

літаратуры і гутарковай мове. У даным выпадку састаўныя часткі могуць мець 

форму як простых, так і складаназалежных сказаў. Першыя састаўныя часткі 

звычайна звязваецца пры дапамозе бяззлучнікавага злучэння, а апошнія – пры 

дапамозе супастаўляльных злучнікаў. Злучнік ж не можа быць паўторным і 

заўсёды ўжываецца толькі перад апошняй састаўной часткай. Злучнік а ў 

большасці выпадкаў таксама ўжываецца толькі перад апошняй састаўной 

часткай, але ён магчымы і паміж папярэднімі састаўнымі часткамі. Аднак у такіх 

выпадках уласна-супастауляльныя адносіны заўсёды ўскладняюцца дадатковым 

адценнем далучальнасці. Далучальнае адценне нехарактерна толькі для тых 

складаназлучаных сказаў з мнагачленнай структурай, у якіх злучэнне састаўных 

частак пры дапамозе злучніка а чаргуецца з бяззлучнікавым злучэннем, 

утвараючы як бы своеасаблівыя пары супастаўляемых з’яў і падзей. 

а) Скура на мне шорхнула, сэрца самлела, а па ўсім маім нутры пакацілася 

нейкая гарачая хваля (Я. Колас). Той з суседам пасварыўся, У таго зяць паганы, 

А той з братам як дзяліўся, Зарабіў кайданы (Я. Колас). Некаторыя хрысціліся, 

некаторыя пускаліся наўцёкі, а некаторыя камянелі на месцы з выпучанымі ад 

вялікага дзіва і страху вачыма (З. Бядуля). Учора нас гналі цэлы дзень сюды, 

сёння пасадзілі ў гэтыя цяплушкі, а заўтра, ёсць загад, зноў высаджваць і гнаць 

туды, адкуль мы учора прышлі (К. Чорны). Зімой сапе сцюдзёнай думай, Улетку 

песнямі ўп’ешся, Увосень жа там – шумы, шумы! (Я. Купала). Пазіраюць злосна 

вочы, Зубы ляскаюць сярдзіта, Губы ходзяць прагавіта, А сама ўсё штось 

бармоча (Я. Колас). У змроку, у іле ляжаць карасі, У зеллі багністым жыруюць 

язі, У ціне лянівыя ходзяць ліні, А ў тонях пярэстыя спяць акуні (П. Глебка). 

б) Люд выбіт з абыклых пуцін, Няма яму волі, прытулку, А гора прысела 

на тын, А ліха брыдзе па завулку (Я. Колас). Вось гэта – кучка, гэта – мода, А 

гэта – конь, а тут – калода, А тут пісаў дзядзька Антось, Ён піша хораша, 

нябось! (Я. Колас). Унь алешнічак, а гэта сухі грунт, а унь сасняк, а унь бярозка-

каржачок, а унь Несцяровічава даўнейшая сяліба (К. Чорны). МядзьвҌдзь полҌзъ 
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на ялушку, воукъ полҌзъ подъ грудъ, а вопёръ закопаўся ў листъ, а лисица пошла 

за котомъ (П. Шэйн). 

в) Барэй з пахмелля, як вапёр, Ляжыць у святліцы на казёнцы, А Норд 

учора з’ехаў к жонцы, Зефір з дзяўчатамі заграўся, А Эўp у батракі наняўся 

(«Энеіда навыварат»). Баба люльку курыць у хаце, А мужык пярэ кашулі, Конь 

пасецца на лапаце, А на вербе растуць дулі (Ф. Багушэвіч). 

Аналагічныя канструкцыі магчымы ў рускай і украінскай мовах. Аднак па 

невядомай прычыне ў акадэмічнай «Грамматике русского языка» сцвярджаецца, 

што складаназлучаныя сказы са злучнікам а аб’ядноўваюць у сваёй структуры 

толькі дзве састаўныя часткі, а складаназлучаныя сказы са злучнікам ж могуць 

абядноўваць больш дзвюх састаўных частак12, у той час як складаназлучаныя 

сказы са злучнікам а больш пашыраны, чым складаназлучаныя сказы са 

злучнікам ж. 

 
  

                                                 
12 Гл.: Грамматика русского языка. – М., 1954. Т. 2. Ч. 2. С. 202, 237. 
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