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А. Ю. ПЯРШАЙ

А Д Л Ю С Т Р А В А Н Н Е  ГЕ Н Д Э Р Н Ы Х  А Д Н О С ІН  
У  Б Е Л А РУС КА Й  Ф Р А З Е А Л О ГІІ

(на м атэр ы я л е  "Ф р азеал агічн ага  сл оўн іка  б ел ар ускай  м овы "
I. Я. Л епеш ав а)

Мова з яўляецца кодам, дзе ў імпліцытным выглядзе дадзена сістэма 
светапогляду яе носьбітаў, якая засвойваецца і перадаецца з пакалення ў 
пакаленне. Адзін з прыватных вынікаў фіксацыі поглядаў у мове -  тое, што 
“засваенне дзіцём з'яўляецца далучэннем яго да вопыту былых пакален- 
няў” '. Спасцігаючы мову, дзіця падсвядома засвойвае спадчыну продкаў у 
выглядзе кодаў, якія бытуюць і штодзённа ўжываюцца на розных узроўнях 
моўнай сістэмы. Дэшыфроўка гэтых кодаў дазваляе зразумець паводзіны 
чалавека ў той ці іншай сітуацыі, а таксама вызначыць яго погляды і 
прыхільнасці, у прыватнасці погляды на гендэрныя адноаны.

Гендэр -  паняцце, якое выкарыстоўваецца ў сацыяльных навуках для 
адлюстравання соцыякультурнага аспекту палавой прыналежнасці чалаве
ка ...для правядзення так званай гарызантальнай соцыяпалавой стратыфі- 
кацыі грамадства ў адрозненні ад вертыкальных: класавай, саслоўнай і 
г.д. . Пад гендэрнымі даследваннямі будзем разумець асэнсаванне ант- 
рапалагічных, псіхалагічных, сацыяльных, мастацтва-знаўчых, прававых і 
іншых праблем, разгледжаных у праекцыі пола. Гендэрным можа быць і 
лінгвістычнае даследванне, паколькі мова, як універсальная знакавая сістэ- 
ма, адлюстроўвае адносіны, тыповыя для пэўнага грамадства.

Фразеалогія — самая прыдатная глеба для вывучэння адносін паміж 
паламі, якія бытуюць у грамадстве, таму што семантыка фразеалагізмаў 
той ці іншай мовы найбольш выразна адлюстроўвае астэму светапоглядаў 
характэрных для пэўнага часу і культуры.

Пры аналізе фразеалогіі мовы, у прыватнасці, могуць быць адноўлены 
погляды на гендэрныя адносіны. Распрацоўка тэмы "Адлюстраванне ген- 
дэрных адносін ў беларускай фразеалогіі" патрабуе вялікай увагі, бо дазва
ляе асэнсаваць асаблівасці светапогляду беларусаў у вызначэнні сацыяль- 
нага полу, а таксама адносін грамадства да сацыяльнага статуса мужчыны i 
жанчыны. Аналіз беларускіх фразеалагізмаў дазволіць выявіць характар 
грамадскага ладу жыцця на Беларусі ў дачыненні да мужчын і жанчын як 
прадстаўнікоў пэўнай сацыяльнай сістэмы. Падобны разгляд моўнага матэ- 
рыялу дае магчымасць растлумачыць тыя асаблівасці гендэрнага падзелу 
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грамадства, якія засвойваюцца на ўзроўні падсвядомасці і прыхаваны ў се- 
мантыцы фразеалагізмаў, а таксама зразумець зрухі ў асэнсаванні гендэру 
як сыцыяльнай з'явы з цягам часу.

Мэтай гэтага артыкула з'яўляецца разгляд беларускіх фразеалагізмаў, 
якія адлюстроўваюць гендэрныя адносіны. Даследванне грунтуецца на ана- 
лізе "Фразеалагічнага слоўніка беларускай мовы" I. Я. Лепешава. Адбор ма- 
тэрыялу быў заснаваны як на семасіялагічным, так і на анамасіялагічным 
прынцыпах. Пры семасіялагічным падыходзе моўныя факты разглядаюцца 
Ў напрамку ад формы да зместу (ці да функцыі), пры анамасіялагічным -  ад 
зместу да яго выражэння моўнымі формамі3.

Сярод фразеалагізмаў, абраных па знешняй прымеце наяўнасці наймен- 
няў жанчын і мужчын (паводле семасіялагічнага прынцыпу), можна выдзе- 
ліць адзінкі уыпу: Адамаў яблык -  "цвёрды выступ на горле мужчыны; ка
дык" [2;591], Ахілесава пята -  "(ужываецца пры дзейніку ca значэннем не- 
адушаулёнага прадмета) найбольш паражальнае месца, слабы бок у каго- 
небудзь" [2;244], Арыядніна ніць -  "сродак выйсця з цяжкага становішча" 
[2:90]°. Большасць надобных выразаў -  спадчына класічных моў. Аналіз 
гэтай трупы фразем сведчыць, што такі падыход нічога не дае, бо значэнні 
абраных фразеалагізмаў не маюць дачынення да гендэрных характарыстык 
i характарыстык чалавека ўвогуле.

Анамасіялагічны разгляд фразеалагізмаў з боку зместу (тэта значыць та- 
Kix, што характарызуюць пэўныя якасці мужчын ці жанчын або адносіны па- 
між імі) больш плённы. Неабходна выдзеліць узровень непасрэднага зна- 
чэння фразеалагізма (семантычны) і ўзровень больш глыбіннай семантыкі 
фраземы (канцэптуальны). Адрозненне такіх двух відаў аналізу грунтуецца 
на пашыраным разуменні тэрміна «канцэпт» як адзінкі, якая аб’ядноўвае 
лексічнае значэнне слова i усе звязаныя з ім штодзённыя веды, асацыяцыі, 
погляды носьбітаў дадзенай мовы4. Значнасць падобнага падзелу яскрава 
адлюстроўваюць наступныя прыклады. Першы з іх: ні дома ні за мужам -  

"(ужываецца пры дзейніку ca значэннем асобы); у няпэўным становішчы. 
Часцей пра жанчыну" [1;343]. Непасрэднае значэнне вышэй прыведзенай 
адзінкі выражае няпэўнасць становішча, а больш глыбінны канцэптуальны 
аналіз канстатуе размежаванне сацыяльных пазщый мужчыны i жанчыны. 
Жанчына паўстае як асоба, залежная ад мужчыны, бо няпэўнасць стано- 
вішча карэніцца ў сацыяльным падзеле грамадства, дзе жанчына не мела 
права уласнасці, таму і павінна была пераходзіць з дома бацькоў у дом 
мужа пасля вяселля. Больш таго, канцэптуальны аналіз глыбіннай семан- 
тыкі фраземы сведчыць аб залежнасці сацыяльнай пазіцыі жанчыны -  яна 
характарызуецца толькі праз сувязь з мужчынам: калі жанчына "дома", яна 
залежная ад бацькі, а калі яна "замужам", то -  ад мужа. Іншых варыянтаў 
не прадугледжана, бо самастойнасць як сацыяльны інстытут жанчыне не 
ўласціва. Гэтым і абумоўлена "няпэўнасць" якога-небудзь іншага становіш- 
ча. Аднак трэба прывесці яшчэ адзін прыклад, які падае сітуацыю ў крыху 
іншым напрамку: не першы год замужам -  "вопытны, не ў першыню мае 
справу з чым-небудзь (ужываецца са значэннем асобы)" [1;406]. Канцэпту
альны аналіз гэтага фразеалагізма сведчыць аб тым, што сацыяльны па- 
дзел грамадства зусім не перашкаджаў жанчыне быць гаспадыняй там, дзе 
афіцыйным гаспадаром быў мужчына. Вопытнасць чалавека (зазначым, 
што фразема характарызуе індывідуальныя якасці як жанчын, так i мужчын) 
вызначаецца колькасцю "гадоў замужам", што дае падставу сцвярджаць 
"неабходнасць замужжа" як пэўнай ступені авалодання жыццёвым вопытам 
(тэта можна параўнаць са своеасаблівай ініцыяцыяй). Падкрэслім, што пра

Цытуецца па «Фразеалагічнаму слоўніку беларускай мовы» I. Я. Лепешава, у 
падаюцца том i старонка.

квадратных дужках
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самастойнасць жанчыны гаворка не ідзе, бо "вопытным i спрактыкаваным 
чалавекам" становяцца толькі праз шлюб або -  больш глыбока -  шляхам 
сувязі з мужчынам, які валодае ўласнай гаспадаркай. Яшчэ адзін прыклад: / 
дома i замужем -  "што-небудзь вельмі выгадна, зручна для каго-небудзь" 
[1;343], гаворыць аб наяўнасці пэўнай ступені свабоды жанчыны. Афіцыйна 
яна ў падначаленым становішчы, але тое, што адказнасць ляжыць на муж- 
чыне, дазваляе жанчыне вырашаць праблемы больш свабодна, не заўсёды 
прытрымліваючыся афіцыйных норм.

Падобны аналіз фразеалагічных адзінак дае магчымасць разгледзець 
сацыяльную іерархію ў грамадстве, дзе мужына вызначаўся як асоба сама- 
стойная, а жанчына як асоба залежная ад яго, але, нягледзячы на гэта, 
валодаючая некаторай ступенню свабоды ў межах пэўнай прасторы, на- 
прыклад сваёй сям'і, гаспадаркі і г.д.

Важным падавалася інтымнае жыццё чалавека, асабліва ў дачыненні да 
чысціні адносін у сям’і. Таму асобную групу складаюць адзінкі, якія апісва- 
юць сексуальный сувязі мужчын і жанчын. Напрыклад: мышыны жарэб- 
чы к-  "стары, які любіць заляцацца да маладых жанчын" [1; 376]; кот мар- 
цовы — "(ужываецца пры дзейніку са значэннем асобы) распутнік, блуднік. 
Пра мужчыну"[1;522]. Прыведзеныя прыклады больш іранічныя, чым адмоў- 
ныя, і гэта дае нам права вызначыць, што дастаткова актыўнае сексуальнае 
жыццё з вялікай колькасцю партнёраў ацэньваецца іранічна, але не нега- 
тыўна, калі тэта датычыцца мужчыны. Справа ацэньваецца як здрада, калі 
гаворка ідзе пра жанчыну: настаўляць рогі-  (у першым значэнні) «ужыва
ецца пры дзейніку са значэннем асобы (жанчыны). Здраджваць мужу, ста- 
новячыся палюбоўніцай іншага мужчыны» [2;80]. Той самы фразеалагізм 
настаўляць рогі мае другое значэнне, дзе гаворка ідзе пра мужчыну: 
«ашукваць мужа, стаўшы палюбоўнікам яго жонкі» [2;80]. Але глыбінная се- 
мантыка другога значэння фраземы (калі гаворка ідзе пра мужчыну) больш 
нейтральная, і пазашлюбная сувязь расцэньваецца як ашукванне, але не 
здрада. Дадзеныя прыклады сведчаць пра тое. што грамадства па-рознаму 
ставіцца да факту пазашлюбнай сувязі. Мужчына можа час ад часу дазво- 
ліць сабе подобнае без асаблівых наступстваў для сябе з боку грамадскас- 
ці, аднак жанчына набудзе кепскую рэпутацыю за сувязь з іншым мужчы
нам.

Звернем увагу на тое, што ўсе фразеалагізмы ўяўляюць сабой двухуз- 
роўневую структуру, якая складаецца з непасрэднага ix значэння і імпліцыт- 
нага фрагмента фонавых ведаў нацыі, які выяўляецца толькі падчас кан- 
цэптуальнага аналізу. Гендэрныя адносіны прысутнічаюць на абодвух уз- 
роўнях, але часцей прыхаваны ў глыбіні. Як вынікае з пададзенага вышэй, 
анамасіялагічны аналіз больш прыдатны для адбору і вывучэння асаблі- 
васцей гендэрных адносін у беларускай фразеалогіі. Шлях разгляду матэ- 
рыялу ў кірунку ад зместу да моўных форм, якія выражаюць гэты змест, дае 
магчымасць разгледзець асаблівасці нацыянальнай наіўнай карціны свету- 
канцэптасферы5, дзе адлюстраваны гендэрныя адносіны, і зразумець пра- 
цэсы, якія адбываюцца ў грамадстве.

Жанчына і мужчына, паводле канцэптуальнага аналізу беларускіх фра- 
зеалагізмаў, паўстаюць з розных бакоў. Мужчына ў асноўным з’яўляецца 
асобай самастойнай, у той час калі жанчына вызначаецца праз прыналеж- 
насць да пэўнага мужчыны. Але падобныя ўзаемаадносіны падпарадкоўва- 
лі мужчыну шэрагу грамадскіх норм як асобу адказную, у той час як жан
чына валодала большай ступенню самастойнасці ў межах маёмасці мужа.

' Г л . : С у п р у н  А.  Е. Лекции по теории речевой деятельности. Мн., 1996. С. 102.
2 Ян ч у к  Е. И Гендер/ / Новейший философский словарь / Сост. Г р и ц а н о в  А . А  Мн 

1998. С. 155.
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С.А.ВАЖНІК

ТРАНЗІТЫЎНАЯ МАДЭЛЬ ЯК ПАКАЗАЛЬНІК БЕЗЭКВІВАЛЕНТНАСЦІ 
СІНТАКСІСУ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

(пры супастаўленні з польскай мовай)
Ужо даўно заўважана, што на сінтаксічным узроўні сучасныя славянскія 

мовы маюць больш агульных, універсальных рыс, чым спецыфічных1. Ад- 
нак у лінгвістычнай літаратуры выказваюцца і іншыя меркаванні. Так, на- 
прыклад, А.В.Ісачанка зазначае, што нярэдка на аснове "глыбокага" лексіч- 
нага і сінтаксічнага ўзаемадзеяння дзвюх суседніх моў робяцца высновы аб 
іх структурнай тоеснасці, эквівалентнасці. На думку вучонага, неабходна дэ- 
талёва правяраць і ўдакладняць такія глабальныя назіранні, бо "паміж сла- 
вянскімі мовамі, нягледзячы на генетычныя сувязі, існуюць прынцыповыя 
тыпалагічныя адрозненні"2.

Блізкасць, роднаснасць суседніх беларускай і польскай моў выяўляецца 
на ўсіх структурных узроўнях (фанетычным, марфемным, лексічным, грама- 
тычным).Наколькі ж тоесныя сінтаксічныя сістэмы беларускай і польскай 
моў? Паспрабуем гэта высветліць праз супастаўляльна-тыпалагічны аналіз, 
асноўнай адзінкай якога прапануецца лічыць транзітыўную мадэль, якую 
маюць здольнасць утвараць прама-пераходныя (транзітыўныя) дзеясловы.

Адразу ж заўважым, што транзітыўная мадэль (далей TM) разумеецца як 
семантыка-сінтаксічная двухбаковая адзінка з узаемаабумоўленымі пла
нам зместу і планам выражэння. У плане зместу TM выразна вылучаюцца 
два ўзроўні:

1.1 логіка-семантычны ўзровень, або прапазіцыя, які карэлюе са 
структурай экстралінгвістычнай сітуацыі і ўяўляе сабой камбінацыю семан- 
тычных функцый, імппікаваных праз адпаведны транзітыўны прэдыкат. Ta- 
кім чынам, трохкампанёнтнасць TM (Sub -  Pred -  Ob) абумоўлена трохэле- 
ментнай структурай пазамоўнай сітуацыі ("утваральнік дзеяння" -  "дзеянне" 
-  "аб'ект дзеяння") і ўвасоблена ў тыповай катэгарыяльнай семантыцы ўсіх 
прама-пераходных дзеясловаў: 'актыўнае дзеянне агенса накіравана не- 
пасрэдна на які-небудзь аб'ект і цапкам яго ахоплівае'. Пры гэтым функцыя 
аб'екта, суадносная з адпаведным удзельнікам сітуацыі, з'яўляецца абавяз- 
ковай, у сувязі з чым транзітыўныя дзеясловы самі па сабе, без аб'екгнага 
ўдакладнення, успрымаюцца як сэнсава няпоўныя, несамадастатковыя, і 
таму патрабуюць удакладнення іншымі словамі: ? пабудаваць... што (дом); 
? hodować... каго (kury i świnie); ? падбадзёрыць... каго (брата); ? 
usłyszeć... каго (polskie śpiewaczki); ? крыўдзіць... каго (бацькоў); ? 
zapraszać... каго (panów do pchania wozu). Іншымі словамі, транзітыўныя 
дзеясловы валодаюць канструктыўна абмежаваным тылам лексічнага 
значэння, якое поўнасцю рэалізуецца толькі ў адпаведнай канструкцыі (TM).

1.2 катэгарыяльна-семантычны ўзровень, звязаны са спецыфікай "ус- 
прымання", адлюстравання кожнай канкрэтнай мовай пазамоўнай рэчаіс- 
насці ў семантычна-сінтаксічных (селекцыйных) катэгорыях. Яны ўзнікаюць 
у выніку абагульнення індывідуальна-лексічных значэнняў мноства слоў, 
здольных займаць адну і тую ж сінтагматычную пазіцыю, характар якой, як 
вядома, прадвызначаецца дзеяслоўным прэдыкатам. Да ліку селекцыйных
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