
Да асаблівасцей паўночных гаворак адносім наяўнасць гукаспалучэнняў 
-гі, -кі, што адлюстроўвае ўзаемакантакты на дыялектным узроўні бела- 
рускай і ўкраінскай моў.

Асаблівасці паўднёва-ўсходніх гаворак менавіта ў формах назоўнага 
склону множнага ліку набліжаюцца да норм сучаснай украінскай літара- 
турнай мовы.
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А.Г.ТAPACEBN

Tl , ДРУГГ I СВЕТ У ЛІРІЧНЫМ ДЫСКУРСЕ: 
МЕНТАЛЬНЫЯ СТАНЫ I МЕНТАЛЬНЫЯ СІТУАЦЫІ

Пры аналізе таго ці іншага паэтычнага свету лінгвапаэтыка заўсёды ім- 
кнулася да пошуку пэўных інварыянтных тэм, матываў і фігур, ключавых 
слоў, дамінант рознага ўзроўню і да т.п. Даследаванні такога тылу маюць 
настолькі даўнюю і паважаную традыцыю, што назваць хаця б маленькую 
іх частку без рызыкі зграшыць супраць патрабаванняў неабходнай рэпрэ- 
зентатыўнасці, відаць, немагчыма. Тым не менш з даследаванняў названа- 
га тылу, на наш погляд, трэба асобна вылучыць тыя, якія непасрэдна ары- 
ентаваны або на рэканструкцыю паэтычнага свету, або на выяўленне пэў- 
ных сутнасных характарыстык «я» -  суб екта гэтага свету: на нашу думку, 
арыентаваныя падобным генералізаваным чынам даследаванні маюць най- 
больш высокі інтэрпрэтатыўны патэнцыял. У гэтым плане вельмі характэр- 
на заўвага Ю.Н.Каравулава пра тэорыю маўленчых актаў, якая, на думку 
вучонага, «не ўзбройвае даследчыка інструментам для выяўлення i 
апісання стабільных, доўгатэрміновых, дамінантных установак»1 (курсіў 
мой -  AT.).

На наш погляд, адным з эфектыўных спосабаў даследавання такіх уста
новак зяўляецца аналіз эп і стэм ічных  параметраў дыскурсу моўнай асо-
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бы, ці -  прымяняльна да лірычнага дыскурсу -  даследаванне дыскурсіўных 
з'яў, звязаных з паняццем ментальнага суб екта (ці суб екта свядомасці) 
лірычнага дыскурсу. У гэтым плане цікавыя інтэрпрэтатыўныя магчымасці 
мае выяўленне і аналіз базавых, найбольш тыловых і ўстойлівых менталь
ных станаў "я" і "другога" лірічнага дыскурсу і спосабаў мадэліравання гэ- 
тых станаў.

Так, для суб екта лірычнага дыскурсу можа быць характэрна ўсведам- 
ленне адпаведнасці паміж становішчам спраў у свеце і зместам яго свядо- 
масці (ментальная дамінанта -  «веданне», прадстаўленая, напрыклад, у 
лірыцы Г. Ахматавай i М. Цвятаевай), усведамленне адсутнасці такой ад- 
паведнасці (ментальная дамінанта -  «няведанне», прадстаўленая ў лірыцы 
I. Аненскага), фіксацыя лэўнай спецыфічнай якасці такой адпаведнасці (па- 
раўн., напрыклад, складаную перцэптыўна-ментальную дамінанту лірыкі 
М. Багдановіча «бачанне/веданне») і г.д. Зразумела, што падобныя харак- 
тарыстыкі дазваляюць наблізіцца да вызначэння фундаментальных пера- 
думоў спосабу перажывання суб'ектам свету і самым непасрэдным чынам 
звязаны з якасцю і інтэнсіўнасцю сутнасных экзістэнцыяльных узаемаад- 
носін суб екта са светам.

Пры гэтым інструментамі аналізу тылу ментальнасці лірычнага суб екта, 
які мадэліруецца дыскурсам, могуць служыць:

- даследаванне спецыфікі рэферэнцыі (параўн., напрыклад, тыповасць 
нявызначаных іменных труп -  што звязана з невядомасцю аб екта як для 
гаворачага, так і для слухача, -  у А.Блока і слабавызначаных -  што звязана 
з вядомасцю для гаворачага i невядомасцю для слухача, -  у Г.Ахматавай);

- аналіз пэўных тыпаў маўленчых актаў (і ў першую чаргу пытальных вы- 
казванняў, семантычная структура якіх уключае абавязковы эпістэмічны 
кампанент Гаворачы не ведае...’);

- даследаванне спецыфікі функцыяніравання ў дыскурсе пабочных кан- 
струкцый, звязаных ca сферай эпістэмічнай мадальнасці (г.зн. паказчыкаў 
упэўненасці/няўпэўненасці, верагоднасці/неверагоднасці), і г.д.

Але прыярытэтная роля пры даследаванні эпістэмічных параметраў 
дыскурсу належыць, на наш погляд, аналізу экспліцытных аўтарэферэнт- 
ных рэфлексіўных канструкцый тылу Я ведаю/не ведаю; Я веру/не веру; Я 
разумею/не разумею, што ... (ці ix трансформ), што тлумачыцца наступ- 
нымі абставінамі.

Вядома, што выказванне ўключае ў сваю структуру апроч дыктальнай 
прапазіцыі мадальны эпістэмічны кампанент. Так, любому выказванню, 
якое змяшчае верыфікуемую прапазіцыю (Сёння а 14 гадзіне абудзецца 
пасяджэнне кафедры), можа быць прыпісаны «эпістэмічны прэфікс» ве- 
дання (Гаворачы ведае, што сёння а 14 гадзіне...); любому выказванню, 
што змяшчае неверыфікуемую прапазіцыю (Бродскі -  геніяльны паэт), -  
«эпіс-тэмічны прэфікс» меркавання (Гаворачы лічыць, што Бродскі ...). 
Інакш кажучы, у святле лагічнага аналізу мовы любое выказванне мае ў 
глыбіннай струю уры імпліцітную прапазіцыйную ментальную ўстаноўку, 
якая можа быць эксплікавана на аснове відавочнай діягнастычнай прыметы 
(верыфікуемасць/неверыфікуемасць прапазіцыі).

Але пры гэтым узнікае пытанне, якое мае, на наш погляд, прынцыпова 
важнае значэнне: якую эўрыстычную каштоўнасць мае аб ектаваная (г.зн. 
адэкватная ў рамках лагічнага аналізу выказвання) эксплікацыя ментальна
га модусу прымяняльна да выказванняў, якія змяшчаюць неверыфікуемыя 
прапазіцыі -  асабліва у тых выпадках, калі гэтыя прапазіцыі вылучаюцца 
сэнсавай складанасцю (скажам, маюць светапоглядны характар), напр.: Бог 
ёсць; Чалавек па сваёй натуры нізкі і грэшны; Душа бессмяротная і да 
т.п.? Зразумела, што ўваходжанне ў канцэптуальную сферу суб екта і лака- 
лізацыя ў ёй падобных прапазіцый належаць да тых глыбока асабістых, уні- 
кальных зяў, якія, як адзначаў М.К. Мамардашвілі, маюць «фарматыўныя»
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вынікі, таму што «ад індывідуацыі свету залежыць, kim  і якім я буду»3. У 
канцэптуальнай сістэме аднаго чалавека прапазіцыя, скажам, «Бог ёсць» 
лакалізуецца ў сферы яго веры, другім чалавекам яна перажываецца ў 
«ментальнай абалонцы» ведання, у канцэптуальную сферу трэццяга яна 
ўваходзіць у эпістэмічным статусе ведання пра чужое, не падзяляемае ім 
самім, меркаванне (Я ведаю, што многія думаюць, быццам Бог ёсць)5 -  тэ
та і ёсць, па выразу філосафа, «фізічна прасочваемая «гісторыя» удзелу 
чалавека ў пазнаваемым свеце» . Цікава, што роля асабістага пачатку ў 
псіхічных феноменах падобнага тылу адзначалася яшчэ К.Г.Юнгам на пры- 
кладзе такога «душэўнага факта», як працэс прадугадвання пэўных падзей 
— прычым характэрна, што адзначалася ў разважаннях, для якіх псіхола- 
гам была абрана мова прапазіцыйных установак: «Можна ўсклікнуць: «О, я 
бачу, як гарыць ужо ўвесь дом». Або: «Ясна, як два ў два -  чатыры, што 
калі тут узнікне агонь, то будзе бяда». Або: «У мяне такое адчуванне, што з- 
за гэтага агню можа здарыцца катастрофа». Адпаведна свайму тэмпера- 
менту адзін будзе называць сваё прадчуванне ясным бачаннем <...> Другі 
будзе называць яго мысленнем. <...> Трэці, урэшце, пад уражаннем свайго 
эмацыянальнага стану будзе называць прадугадванне адчуваннем»7.

Такім чынам, пры аналізе ментальных станаў суб екта прынцыповае 
значэнне мае не столькі тое, які модус можа быць (і павінен быць) пры- 
пісаны таму ці іншаму выказванню з пункту гледжання логікі, сколькі тое, як 
прапазіцыя, што змяшчаецца ў гэтым выказванні, перажываецца самім 
суб ектам свядомасці (а адзіным надзейным крытэрыем пры вызначэнні ха- 
рактару такога перажывання можа быць толькі сведчанне самога суб екта, 
г.зн. эксплікацыя гаворачым адпаведнай прапазіцыйнай устаноўкі8).

Апроч характеру ментальнага прэдыката прапазіцыйнай устаноўкі, рэ- 
левантнымі пры аналізе эпістэмічных параметраў дыскурсу таксама з яўля- 
юцца:

- інтэнсіўнасць "прашытасці" дыскурсу падобнымі канструкцыямі;
- асаблівасці сувязі адпаведных модусаў з уведзенымі імі прапазіцыямі і 

змястоўная спецыфіка апошніх; так, напрыклад, калі няведанне/сумненне, 
накіраванае на свет, звязана з сітуацыяй адчужэння, аддзеленасці суб екта 
ад свету, то няведанне, аб ектам якога з'яўляецца сам суб ект, сведчыць аб 
унутранай дысгарманічнасці. пэўным дэфіцыце першаснай анталагічнай 
упэўненасці (у сэнсе Р.Лэнга3);

- узаемасувязь эпістэмічных параметраў з валітыўнымі, аксіялагічнымі, 
алетычнымі і іншымі мадальнымі параметрамі: так, напрыклад, веданне 
можа перажывацца лірічным суб ектам як цяжкі груз (параўн.: Не хочу 
знать і Я слишком знаю Г.Ахматавай), як нешта жаданае i недаступнае (Не 
могу понять, не знаю І.Аненскага) ці (у складзе апазіцыі «веданне -  вера») 
як рацыяналістычна недастатковае (Ф.Цютчаў) i пад.

Не менш значным уяўляецца i тое, як дыскурсам мадэліруюцца мен- 
тальныя станы другога/другіх. Так, другі/другія могуць валодаць веданнем 
ці разумением i адпаведна падзяляць фундаментальный структуры пера
жывання лірычнага суб екта (параўн., напрыклад, узаемнае веданне адзін 
пра аднаго свету i суб екта ў лірыцы Б.Пастарнака). У адваротным выпадку 
дыскурсам мадэліруецца сітуацыя аднабаковага ці ўзаемнага ментальнага 
анклава". У такім выпадку лірычны суб ект можа як імкнуцца да захавання 

сваей менталынай "анклаўнасці", не лічачы магчымым падзяліць свой унут- 
раны свет з другім/другімі (параўн. Ты не знай у Г.Ахматавай), так i адчу- 
ваць патрэбу ў падзеленым веданні i адпаведна імкнуцца да пэўнага мен
тальнага ўздзеяння на другіх (параўн. Знай i О мир, пойми у М.Цвятаевай).

Асаблівую цікавасць выклікае i круг «дзеючых асоб», які вызначае маш- 
таб разыгрываемай у дыскурсе "ментальной драмы": так, лірыцы Б.Пастар
нака ўласцівы пэўны экспансіянізм ментальных узаемаадносін, суб'ектамі 
якіх з яўляюцца "я" і універсум; для лірыкі У.Хадасевіча, наадварот, харак- 
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тэрна глыбокая інтэрыярызацыя такіх адносін, адлюстраваная ва унікаль- 
най ментальной сітуацыі ўзаемнага няведання лірычнага "я" і яго душы- 
"Псіхеі". _

Вельмі цікавай уяўляецца і праблема ўзаемадзеяння ў працэсах фармі- 
равання і рэалізацыі ў дыскурсе той ці іншай ментальнай сітуацыі асабіс- 
тага, індывідуальна-аўтарскага пачатку, з аднаго боку, і агульных псіхолага- 
эпістэмічных установак пэўнага культурнага перыяду, з другога. Як можна 
меркаваць, індывідуальны, асабісты пачатак асабліва рэлевантны ў лірыцы 
паэтаў, творчасць якіх належыць да гетэрагенных культурных перыядаў. 
Прыкладам тут можа служыць эпоха рускага постсімвалізму, у якой неадна- 
стайнасць мастацкіх прынцыпаў магла назірацца не толькі ў творчасці роз
ных мастакоў, але і мейь унутрыдыскурсіўны характар, параўн.: «Для пост- 
сімвалістскага мастацтва характэрна наяўнасць разнастайнасці стыляў (ча- 
сткова стылізуемых ці парадыруемых) у аднаго і таго ж мастака <...> Пры- 
чым гэтыя стылі могуць рэалізавацца ў фармальна розных урыўках, кан- 
трастна аб'ядноўваемых у межах аднаго твора <...>» . Такія перыяды ха- 
рактарызуюцца суіснаваннем некалькіх творчых псіхатыпаў’ з чаго i вы- 
нікае магчымасць рэалізацыі ў паэзіі творцаў-сучаснікаў варыятыўных і ад- 
носна свабодных эпістэмічных параметраў (гэта тычыцца, напрыклад, 
творчасці такіх паэтаў, як Г. Ахматава і У. Хадасевіч, Б. Пастарнак i М. Цвя- 
таева). У тым жа выпадку, калі шэраг паэтаў належыць да дастаткова моц- 
нага і цэльнага мастацкага напрамку з дакладна сфармуляванымі і добра 
адрэфлексаванымі ідэйнымі і творчымі прынцыпамі, у эпістэмічных пара
метрах іх лірыкі выяўляецца адметнае падабенства. Выразным прыкладам 
у гэтым сэнсе зяуляецца лірыка рускіх сімвалістаў. Ментальная дамінанта 
лірыкі шэрагу паэтаў-сімвалістаў (К. Бальмонта, А. Блока, А. Белага) можа 
быць вызначана як складанае, унутрана супярэчлівае ўтварэнне, якое «ас- 
цыліруе» паміж веданнем i няведаннем. Пры гэтым назіраецца спецыфіка 
рэалізацыі адзначанай дамінанты ў дыскурсе «старэйшых» і «малодшых» 
сімвалісгаў, звязаная з адрозненнямі ў іх ідэйна-эстэтычных платформах. 
Дваістасць эпістэмічнага існавання «я»-суб екта дыскурсу «старэйшых» 
сімвалістаў спараджаецца супярэчлівай пазіцыяй паэта-дэміурга, творцы 
найвышэйшай рэальнасці, які ў той жа час «не здольны існаваць у гармони 
з сабой у штодзённым свеце» i пры гэтым «павінен пакутліва сумнявацца ў 
рэальнасці, сапраўднасці, аўтэнтычнасці сваіх уяўленняў аб «іншым», сап- 
раўдным. незямным свеце, таму што тэты свет дае пра сябе знаць толькі ў 
выглядзе сноў і жаданняў»12. Унутраняя ж супярэчлівасць эпістэмічнага 
становішча «я»-суб екта дыскурсу «малодшых» сімвалістаў абумоўлена 
галоўным чынам увядзеннем у эпістэмічную мадэль свету дадатковага 
«персанажа» -  трансцэндэнтнага другога (часта няпэўнага і неназываема- 
га), які належыць науменальнаму свету і адпаведна надзелены ўсёведан- 
нем: В тихом воздухе -  таюйіее, знающее... H Там что-то притаилось i 
смеется (А. Блок). «Я» аказваецца ў дваістай пазіцыі суб екта, які не вало- 
дае веданнем гэтага науменальнага свету, але ведае пра яго існаванне i 
можа спасцігаць яго, напрыклад, у змененых станах свядомасці: Не знаю -  
и не скрою незнанья. И Но усну -  потекут сновиденья (А. Блок), што, у 
сваю чаргу, не дано ведаць іманентнаму другому/другім -  не-паэтам, не- 
сімвалістам, не-пасвячоным: Им не постигнуть сновидений, H Которых не 
дождался он <паэт> (А. Блок)"'.

’ К а р а у л о в  Ю . H . // Язык и личность. M,, 1989. С.4.
2 Тэрмін И Б.Шатуноўскага (гл.: Ш а т у н о в с к и й  И . Б . / / Логический анализ языка: Менталь

ные действия. M., 1993. С. 133).
3 М а м а р д а ш в и л и  М. К.  Классический и неклассический идеалы рациональности. M.,

1994. С. 18.
Тэрмін Г.А.Залізняк (гл.: З а л и з н я к  А. А .  Исследования по семантике предикатов внутрен

него состояния. München, 1992. С.37).
5 Як сведчыць рэлігійны дыскурс, нават у канцэптуальнай сістэме аднаго чалавека лакаліза- 

цыя падобных прапазіцый вылучаецца пэўнай рухомасцю і дынамічнасцю: «... яна <вера -  А.Т.> 
дынамічна, таму што не дае раз назаўсёды вызначанага ведання, як веданне людское, еле мае
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розную інтэнсіўнасць, ад простай верагоднасці да поўнай відавочнасці, ад гапаўной амаль ідэі да 
пераможнай рэчаіснасці» ( Бу л г ак ов  С. Н.  Свет невечерний. M., 1994. С.31), і ўскладняецца 
ўзаемадзеяннем розных канцэптуальных зон, параўн.: «Вера ў Бога нараджаецца з уласцівага ча- 
лавеку адчування Бога, ведання Бога <...»> (там жа, с.29).

6 М а м а р д а ш в и л и  М. К.  Назв. праца. С.23.
7 Ю нг К. Г. Архетипы сознания. M., 1996. С.113-114.

Юнг лічыў, што «мова выяўляе тут падазрона малую здольнасць адрознівання» (там жа, 
113), дазваляючы гаворачым змешваць прадчуванне і мысленне, прадчуванне і ўспрыманне і г.д. 
3 гэтым цяжка пагадзіцца: на нашу думку, мова як раз дае гаворачаму магчымасць дакладна выра- 
зіць свае асабістае перажыванне тага ці іншага феномена, якое можа і адрознівацца ад таго, як 
тэты феномен «налягае» перажываць з пункту гледжання логіка ці псіхолага.

9 Гл. : Лэнг  Р. Расколотое «я». Спб., 1995. С. 33-38.
10 И в а н о в  Вяч.  B c.//Литературный процесс и развитие русской культуры XVIII-XX веков. 

Таллин, 1985. С.11.
”  Пра паняцце псіхатыпа ў культуры гл.: C м и р нов И . П . Психодиахронологика. M., 1994.
,2Х а н з е н - Л ё в е  А.  Русский символизм. Спб., 1999. С.57.

Параўн. у дакладзе А.Блока «О современном состоянии русского символизма» (1910 г.): «Ты 
-  одинокий обладатель клада; но рядом есть еще знающие об этом кладе... Отсюда -  мы: немно
гие знающие, символисты».

А.А. КАЗАНЦАВА

АБ ДЭН AT АТЫЎНАЙ СТРУКТУРЫ ЗАГАДАК ПРА ЧАЛАЗЕКА
Калі разглядаць загадку як адзін з найбольш старажытных спосабаў 

пазнавання свету, то для сучаснага даследчыка цікава было б высвятліць, 
якія менавіта кампаненты мадэлі свету ўсведамляліся ў старажытнасці як 
самыя значныя, гэта значыць -  высвятліць, якія менавіта сегменты рэ- 
ча і снасц і  (дэнататы)  і пры якіх умовах станавіліся аб’ектам увагі 
(аб’ектам загадвання), якім чынам яны кадаваліся ў загадцы; як нагнятаец- 
ца загадкавасць і якія існуюць спосабы яе пераадольвання.

У якасці ілюстрацыі хацелася б прадставіць адзін з найважнейшых бло- 
каў -  загадкі пра чалавека.

У беларускім фальклоры дадзены блок можна падзяліць на тры больш 
дробныя групы. Загадкі пепімяй rm/пы апісваюць чапавекя як іглтпл/ v ппя- 
Liane аяяпюйыі (інакш -  філагенэз чалавека). Сюды ўваходзяць розныя ва- 
рыянты загадкі сфінкса; 820. Xmo ходіць зранку на чатырох, днём -  на 
дзеюх, а вечарам на трох нагах?* і загадкі аб нараджэнні чалавека; 825. 
Сорак нядзель у турме сядзіць, тры гады вісіць і так на сеет еыходзіць. 
Як спосаб кадавання тут выкарыстоўваецца метагбаоычная спл/аиыя (якая 
кадуе не асобны аб’ект, а ўсю прапазіцыю цалкам, у якасці кода выступа- 
юць не словы, а большыя за слова сінтаксічныя адзінкі), а не намінатыуная 
метасЬаоа (яна супастаўляе два канкрэтныя аб’екты рэчаіснасці: дэнатат і 
ягоны вобраз у загадцы, назву дэнатата замяшчае адзіная лексема-шыфр).

Ha перыферыі гэтай групы таму будуць знаходзіцца загадкі тылу 
сфінксавай ці загадкі аб нараджэнні, якія выкарыстоўваюць яркія намінатыў- 
ныя метафары. Так, напрыклад, адна з загадак гучыць; 824.У раніцы -  на 
чатырох конях, удзень -  на пары, а ў еечары -  на трох конях. У дачыненні 
да чалавека намінацыя конь больш таямнічая, зацемнёная, чым намінацыя 
нага (абедзве лексемы маюць сему ‘сродак перамяшчэння’). Больш таго, 
нага ў дадзеным выпадку захоўвае часткова прамое свае значэнне (част- 
кова -  бо спалучэнне з непрывычным лічэбнікам уносіць, зразумела, семан- 
тычныя адхіленні). Загадкавасць сітуацыі ў загадках сфінкса абапіраецца на 
камбінаванне рознай колькасці ног, гэта значыць -  перад намі апісанне 
аб’екта (жывой істоты) прадстае праз катэгорыю пазбаўленасці ці праз катэ- 
горыю лішку. Т. В. Ціўян падобныя выпадкі класіфікуе як “аператар пераў-

Нумары загадак прыводзяцца ў адпаведнасці ca зборнікам 
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