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HA ПЕРЫФЕРЫІ ЛЕКСІКА-ГРАМАТЫЧНЫХ РАЗРАДАЎ СЛОЎ

У многіх працах па граматыцы і ў слоўніках усіх трох усходнеславянскіх 
моў наглядаецца небясспрэчная кваліфікацыя адной групы слоў, якія наз
ваны выклічнікамі. У тэту групу аднесены ў першую чаргу словы, якія выра- 
жаюць розныя пачуцці і волевыяўленні, валявыя пабуджэнні гаворачай асо- 
бы, у прыватнасці о, а, ой, ай, ах, эх, ух; эй, гэй, ало (ці алё), плі, ша, айда, 
этыкетныя -  бывай, прабач, дзякуй, падзыўныя словы, адрасаваныя жывё- 
лам, -  вуць-вуць, ціп-ціп і інш., словы адгону жывёл -  кыш, псік, гыля і г. д., 
словы некананічнай фанетыкі — тпру і інш. Па значэнню ўсе выклічнікі яс- 
крава дзеляцца на дзве вялікія групы: 1) эмацыянальныя, якія выражаюць 
пачуцці радасці, захаплення, гневу, страху, болю, жаху, здзіўлення і г. д. 
або перадаюць інтэлектуальна-эмацыянальны стан чалавека -  роздум, не- 
давер, сумненне, іронію і г. д., і 2) імператыўныя, якія выражаюць валявыя 
імкненні і намеры гаворачай асобы і адрасуюцца жывой істоце -  субясед- 
ніку або жывёлам. Да апошняй групы ўмоўна адносяцца і т. зв. этыкетныя 
выклічнікі, што выражаюць прывітанне, падзяку, ветлівасць і г. д.

Выражаючы эмоцыі, эмацыянальны стан чалавека, выклічнікі першай 
групы набліжаюцца да прэдыкатываў, і таму становіцца магчымай здоль- 
насць кіравання, уласцівая ім у сказе, параўн.: авохці мне!, груз, вай ме! 
( гора мне!). Значна больш ярка гэта асаблівасць праяўляецца ў выклічні- 
ках другой групы -  імператыўных: ну цябе!, дзякуй вам і лад.; такія вы- 
клічнікі, падобна дзеясловам, могуць далучаць да сябе афікс -  канчатак 
множнага ліку загаднага ладу -це: айдаце, наце, нуце, прабачце, часціцы 
імператыўнасці -ка ці -тка ну-ка, ну-тка. Цесная сувязь выклічнікаў з 
дзеясловамі праяўляецца і ў словаўтваральным плане. 3 аднаго боку, рад 
выклічнікаў -  гэта словы, вытворныя ад дзеясловаў (плі! з палі! страляй!, 
кусі’!, дзякуй!, прабач! і пад.). 3 другога боку, самі выклічнікі служаць базай 
для ўтварэння дзеясловаў суфіксальным ці конфіксным спосабамі: ой-ка- 
ць, ах-ка-ць, ах-а-ць раз-вой-ка-ц-ца і г. д.

Нягледзячы на тое, што форма выклічнікаў дастаткова разнастайная, іх 
значэнне даволі цэласнае. Ды і форма ў невытворных выклічнікаў, якія 
складаюць базу, аснову гэтай катэгорыі, -  таксама не адрозніваецца вялі- 
кай разнастайнасцю: гэта галосныя гукі (усе пяць фанем: а, о, у, э, і) ці спа- 
лучэнні галоснага з зычным -  j  або у, якія ў канцы слова аглушаюцца і вы- 
ступаюць як й ці х: ой, эй, ох, ах, ай-ай-ай ці ая-яй, ага, ого, а таксама асоб- 
ныя зычныя гукі: мм!, хм! і г. д. Што ждатычыцца формы шматлікіх вытвор- 
ных выклічнікаў, то яны, вядома, маюць форму тых часцін мовы, ад якіх па- 
ходзяць. Неабходна толькі адзначыць, што зыходныя словы, трацячы свае 
першапачатковыя значэнні і функцыі ў сказе, разам з гэтым легка трацяць і
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тыя сродкі, якія з ’яўляліся паказчыкамі пэўных граматычных значэнняў. На
ступав непазбежная дэфармацыя фанетычнага вобліку слова. Так, былое 
прыслоўе цішЮ! (або ці'шай!) ператварылася ў ша!, чш! або нават шш! ці 
цсс!, форма загаднага ладу дзеяслова палі! ( страляй!) -  каманду плі!, бы- 
лыя клічныя формы назоўнікаў коею, коце -  у выклічнікі кось-кось, кацё- 
каце і г. д.

Усю ж граматычную катэгорыю выклічнікаў, як ужо гаварылася, аб'яд- 
ноўвае іх асноўнае значэнне: выражэнне пачуцця ці валявога пабуджэння.

Зусім іншы характар маюць гукаперайманні, якія ў большасці слоўнікаў і 
граматык таксама кваліфікуюцца як выклічнікі. Ніякага пачуцця ці волевыяў- 
лення яны не выражаюць. Падабенства гукаперайманняў з выклічнікамі -  
чыста знешняе, ды і то -  вельмі ўмоўнае. Гукаперайманні -  гэта гукавыя 
комплексы, якія з’яўляюцца або спробай перадаць -  наколькі гэта магчыма 
з дапамогай чалавечых моўных органаў гукі, крыкі, шумы жывой ці нежывой 
прыроды, або -  пэўным чынам “назваць” гэтыя гукі. Так, гук пастушынага 
ражка перадаецца комплексам тру-гу-гу, гукі выстралаў -  бах! бах! ці бух! 
бух!, шум травы -  шшш (графічны варыянт ш-ш-ш), крык пеўня “называ- 
ецца” словам у беларусаў -  ку-ка-рэ-ку, у французаў -  кі-ры-ко-ко!, у анг- 
лічан -  кок-э-дудль-ду і г. д. Такім чынам, адны з гукаперайманняў наўрад ці 
могуць быць кваліфікаваны як словы (гэта -  гукі і шумы тылу рыкання ка
ровы -  му-у, шуму ветру -  у-у-у, звону камара -  з-з-з і пад.). Другія (такія як 
“назвы” крыку пеўня ці брэху сабакі) -  гэта ўжо словы ці амаль словы. Ba 
ўсякім разе тут ужо яўна заўважаецца ўмоўнасць назвы, дамоўленасць моў- 
нага калектыву абазначаць пэўны крык ці выгук пэўным гукавым комплек
сам (які ў розных мовах, як відаць з прыкладаў, бывав розны).

Падабенства да выклічнікаў гукаперайманні маюць толькі знешняе. Яны, 
як і выклічнікі, -  нязменныя, не дзеляцца на марфемы, часта складаюцца з 
гука ці комплекса гукаў. Як і выклічнікі, гукаперайманні ў сказе могуць рэдка 
выступаць у ролі выказніка, параўн.: Галаву крыху адкінуў, ды расправіў 
грудзі, спіну і ў  ражок той тру-гу-гу! (Я. Колас). Гукаперайманні таксама, 
як і выклічнікі, могуць служыць базай для ўтварэння дзеясловаў, параўн.: 
ку-ку! -  кук-ава-ць, мяў! -  мяў-ка-ць, гаў! -  гаў-ка-ць і пад. Але ўсе гэтыя 
рысы, якія ў нейкай меры збліжаюць гукаперайманні і выклічнікі, ніяк не да- 
зваляюць іх змешваць: гукаперайманні -  не словы, яны яшчэ не аформіліся 
як асобныя лексемы. Гэта -  квазісловы, гукавыя комплексы, толькі асобныя 
з якіх у пэўнай меры набліжаюцца да катэгорыі слоў. Не дазваляе збліжаць 
гукаперайманні з выклічнікамі і змест гэтага разраду: гукаперайманні іміці- 
руюць гучанні і ніякага пачуцця, ніякай імператыўнасці (волевыяўлення) не 
выражаюць.

Змыкаюцца з гукаперайманнямі т. зв. “гукавыя жэсты”1 -  рэфлекторныя 
рэакцыі чалавека, гукі ці выгукі, якімі адклікаецца чалавек на знешняе 
ўздзеянне. Гукавыя комплексы (часта -  з некананічнай фанетыкай) супра- 
ваджаюць розныя дзеянні i не з’яўляюцца словамі: цьфу! (або тфу!) -  пия
вок, бр-р-р -  дрыжыкі ад холаду, а-а-а! -  балявыя адчуванні -  крык болю i 
пад. Аднак, калі падобныя выгукі ўжываюцца “пераносна”, не суправаджа- 
ючы адпаведных рэфлексаў, а толькі напамінаючы аб ix, тады яны стано- 
вяцца словамі і ўключаюцца ў склад выклічнікаў, параўн.: Цьфу, як агідна!; 
Бр-р! Аж цяпер холадна стала, як успомніў пра тыя маразы!

Нарэшце, у мове існуе даволі вялікая група слоў, якія многімі лінгвістамі 
адносяцца да выклічнікаў. Гэта словы, якія называюць аднакратнае, 
імгненнае, вельмі кароткае дзеянне, рух, гук, позірк, пробліск і пад.: брык, 
торк, цап, морг ці мірг, чык, плясь, тузь, верць, круць, мац, хваць, тык, 
тыц; коўзь, каўзель, шусь, гоп, скок, шмыг, кіў; чок, бразь, бом, ляп, лясь, 
стук, трах, шчоўк, боўць, трась; лып, зірк; блісь і шмат падобных.
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У сказе такія словы заўсёды выконваюць ролю выказнікаў: Плыве човен, 
вады повен, ды ўсё -  хлюп! хлюп! хлюп! (Я. Колас); Уладзік зараз -  шмыг у 
дзверы! (Я. Колас). Гэтым словам уласціва дзеяслоўнае кіраванне: мац за 
кішэнь, брык у  салому, плясь па мордзе, хваць за бок, тыц у твар, лып ва- 
чыма i лад. Само такое слова з’яўляецца пазбаўленым афіксаў дзеяслоў- 
ным коранем і мае суадносны, марфалагічна аформлены дзеяслоў-адпа- 
веднік: торк -  торкаць, шмыг -  шмыгаць, коўзь -  коўзаць, гоп -  гопнуць, 
лясь -  ляснуць, стук -  стукнуць, верць -  вярцець, бом -  бомкаць і пад. Ta- 
кім чынам, прымаючы пад увагу яўную дзеяслоўную семантыку, ролю такіх 
слоў у сказе, характар спалучальнасці, іх трэба лічыць бясспрэчнымі дзея 
словамі. Нездарма ж А.М. Пяшкоўскі2 i А.А. Шахматаў2 былі схільны лічыць 
іх дзеясловамі “ультраімгненнага віду" (праўда, А.А. Шахматаў ужываў і 
тэрмін “дзеяслоўныя выклічнікі”). Калі згадзіцца з тым, што прыведзеныя 
вышэй словы з’яўляюцца дзеясловамі са своеасаблівай формай, тады ла- 
гічна будзе лічыць, што яны, гэтыя словы, маюць і паказчык формы -  нуля- 
вы афікс.

Што ж збліжае словы такога тылу з выклічнікамі, з аднаго боку, і з гукапе- 
райманнямі -  з другога?

3 выклічнікамі іх аб'ядноўвае падабенства структуры (нязменнасць, час
та -  аднаскладовасць); яны перадаюць звычайна дынамічнае дзеянне, ма
юць яркую экспрэсіўную афарбоўку. Аднак жа такія дзеясловы ультраім- 
гненнага дзеяння не перадаюць ні пачуццяў, ні эмоцый, ні валявых пабу- 
джэнняў.

3 гукаперайманнямі збліжаецца тая частка дзеясловаў, якія абазнача- 
юць імгненны гук: бом, боўць, бразь, бух, грук, квак, ляп, лясь, стук, max, 
трах, трэсь, чок, шчоўк і пад. Адзначым, што размежаваць дзеяслоў 
ультраімгненнага дзеяння і гукаперайманне тут практычна няма магчымас- 
ці, таму што ў ролі гукапераймання выкарыстоўваюцца адпаведныя формы 
дзеяслова з нулявым афіксам.

Асобную групу такіх дзеясловаў складаюць фразеалагізаваныя частко- 
выя паўторы: шах-мах, круць-верць, трэнь-брэнь, піф-паф і пад.

Выклікае недаўменне, што як выклічнік кваліфікуецца і экспрэсіўная “дзі- 
цячая" форма інфінітыва -  спаткі ('спаць’).. Да такіх “дзіцячых" форм можна 
было б аднесці і інфінітыў ёстачкі ('есці’). Мяркуем, што тут захаваліся сля- 
ды старога супіна, які, падобна інфінітыву, некалі функцыянаваў як дзея- 
слоўнае імя.

Прыведзены аналіз паказвае, што далека не ўсе словы, якія ў слоўніках і 
граматыках пазначаны паметамі выкл. (г. зн. выклічнік), з'яўляюцца са- 
праўды выклічнікамі. Калі ўсе гэтыя словы прызнаць выклічнікамі, то тады 
трэба будзе карэнным чынам змяніць само вызначэнне выклічніка. Гэты 
разрад слоў стане аморфным, страціць семантычную цэласнасць, ператво- 
рыцца ў звалку, куды можна скідваць усё тое, што аказваецца лішнім.

1 Гл.: Русская разговорная речь. M., 1973. С. 474-480.
2 Гл.: П е ш к о в с к и й  А. М.  Русский синтаксис в научном освешении. 6-е изд. M., 1938 

С. 199-200.
3 Гл. ! Ш а х м а т о в  А . А .  Синтаксис русского языка. 2-е изд. Л., 1927. С. 472.

А.В. ГУБКІНА

ПЕРАМЯШЧЭННЕ НАЗВАУ АСОБ ПАВОДЛЕ 
ДЗЕЙНАСЦІ Ў ПЕРЫФЕРЫЙНЫЯ ПЛАСТЫ БЕЛАРУСКАЙ ЛЕКСІКІ

Некаторыя назвы асоб, вылучаныя з лексікаграфічных крыніц 20-х гадоў, 
у слоўніках нашага часу адлюстраваны з паметамі, найбольш частыя з якіх 
"уст.", "гіст." i "разм." Гэтыя паметы паказваюць на ўключэнне ў лексічнае
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