
пэўнай тэматыкі, у сувязі са стылістычнымі асаблівасцямі тэкстаў пры іх 
функцыяніраванні. Спецыфіка заключаецца ў розным складзе ядзерных 
элементаў, у ступені і харакгары дэталізацыі апісання праз адзінкі названай 
групы. Акрамя таго, беларускія тэксты маюць цесную сувязь з сістэмнымі 
асаблівасцямі сучаснай нацыянальнай мовы, у той час, як лексічная сістэма 
рускіх забаўлянак арыентавана на размоўную сферу і гістарычна больш 
аддалены ў часе зрэз нацыянальнай мовы.
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Мовазнаўства

А.В. ГЕРАСІМОВІЧ

БЕЛАРУСКІЯ КАНЦЭПТЫ ВЕДАЦЬ I ЗНАЦЬ ПРАЗ ПРЫЗМУ 
СЕМАНТЫЧНЫХ ПРЫМІТЫВАЎ

В статье рассматриваются белорусские 
концепты ВЕДАЦЬ и ЗНАЦЬ через призму 
семантических примитивов. Делается попыт
ка доказать необоснованность отнесения 
данных концептов к последним. Доказывает
ся семантическая разложимость концепта 
УНУТРЫ.

The article deals with the Belarusian 
concepts ВЕДАЦЬ and ЗНАЦЬ in the light of 
semantic primes. It proves that there are no 
grounds for considering them the latter ones. It 
also presents the semantic decomposition of the 
Belarusian concept УНУТРЫ

Сярод многіх плыняў сучаснай лінгвістыкі ў апошнія дзесяцігоддзі ўсё 
большую пашыранасць набывае тэорыя натуральнай семантычнай метамо- 
вы (HCM) Г. Вяжбіцкай і К. Годарда, якая распрацоўваецца ў межах такога 
напрамку мовазнаўства, як лінгвістычная семантыка, і грунтуецца на дзвюх 
фундаментальных гіпотэзах: 1) «кожная мова мае пэўнае мінімальнае ядро, 
на аснове якога гаворачыя здольныя разумець усе складаныя думкі і выказ- 
ванні», 2) «гэтыя мінімальныя ядры ўсіх моў адпавядаюць адно аднаму» 
(Вежбйцкая 1999, 171). У адрозненне ад тэорыі Маскоўскай семантычнай 
школы тзорыя HCM у якасці элементарных сэнсаў выбірае не найбольш аб- 
страктныя канцэпты навуковай тэрміналогіі, а інтуітыўна зразумелыя словы 
ці значэнні слоў, якія ёсць у любой мове. Такім чынам, падыход HCM пас- 
туліруе пераламленне мовы праз прызму наіўна-моўнай свядомасці суб'екта 
і падкрэслівае антрапацэнтрычнасць семантыкі. У выніку шматгадовых дас-
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ледаванняў у межах гэтага напрамку на матэрыяле вялікай колькасці роз
ных моў вучонымі быў складзены набор семантычных прымітываў, альбо 
семантычных універсалій, з дапамогай якіх можна апісаць усе лексічныя, 
граматычныя і прагматычныя значэнні любой мовы. Хаця тэты набор на 
працягу існавання тэорыі шматразова карэкціраваўся і значна змяніўся з 
часу апублікавання першага спіса ў кнізе Г. Вяжбіцкай «Semantic primitives», 
праца па складанню спіса прымітываў уяўляецца вельмі плённай, паколькі 
адкрывае новыя магчымасці для супастаўляльнага аналізу розных моў. Пры 
гэтым пэўная нестабільнасць такога спіса не з'яўляецца вялікай перашкодай 
пры выкарыстанні тзорыі, паколькі выдаленне з яго пэўнага семантычнага 
прымітыву матывуецца знаходжаннем для апошняга адэкватнага апісання з 
дапамогай астатніх элементаў метамовы.

У нашай працы робіцца спроба семантычнага раскладання ментальнага 
прэдыката ВЕДАЦЬ, які на сучасным этапе развіцця тэорыі HCM лічыцца 
семантычным прымітывам, а таксама параўнання яго з сінанімічным канцэп- 
там ЗНАЦЬ. Пад канцэптам мы ўслед за А.А. Залеўскай разумеем перцэп- 
тыўна-кагнітыўна-афектыўныя ўтварэнні ў свядомасці носьбітаў мовы, якія 
маюць пэўнае слоўнае ўвасабленне (гл. Залевская 1999, 10).

У кнізе «Семантические универсалии и описание языков» Г. Вяжб'щкая 
сцвярджае, што значэнне сказа накшталт Я гэта ведаю нельга патлума- 
чыць шляхам далейшага раскладання, у прыватнасці раскладання на якія- 
небудзь іншыя асэнсаваныя сказы (гл. Вежбицкая 1999, 35), i прызнае, што 
ранейшыя яе спробы азначыць Я ведаю як 'я магу сказаць' былі справядліва 
абвергнутыя (гл. Вежбицкая 1996, 322). Трэба пагадзіцца з тым, што ведаю i 
M a a v  сказаиь далёка не адно i тое ж самае ўжо хаця б таму, што сказаиь -  
гэта універсалія маўлення, а не ментальны прэдыкат, да трупы якіх сама Г. 
Вяжбіцкая аднесла пазней ведаиь, i далёка не ўсё, што чалавек ведае, 
прызначана для прамаўлення (напрыкпад, Я ведаю чьювоны колей). Але 
вельмі ўдала наконт падобных выпадкаў выказалася А.В. Падучава: «Не- 
магчымасць прапанаваць для пэўнага слова адэкватнага тлумачэння яшчэ 
не сведчыць на карысць яго семантычнай элементарнасці: раскпадаль- 
насць можа быць даказана (знаходжаннем тлумачэння), а нераскладаль- 
насць недаказальная ў прынцыпе» (Падучева 1996, 9).

Калі зыходзіць з таго, што канцэпт ВЕДАЦЬ семантычна раскпадальны, 
нельга не пагадзіцца, што яго тлумачэнне абавязкова павінна ўключаць 
канцэпт ПРАВІЛЬНА (TRUE), што можна праілюстраваць наступнымі кантэк- 
стамі *я ведаю, што коні не advub авёс, *я ведаю, што Волга не vnadae v 
Каспійскае мооа. Чалавек, які сцвярджае падобныя рэчы, не ведае таго, пра 
што гаворыць, а толькі выказвае меркаванне (якое зусім не абавязкова 
з'яўляецца правтьным, як і ў даным выпадку).

Але ўзнікае пытанне: што з'яўляецца крытэрыем вызначэння правільнас- 
ці? Вышэй было адзначана, што тэорыя HCM пастуліруе антрапацэнтрыч- 
насць семантыкі. Аднак прыведзены прыклад нібыта абвяргае тэты пастулат 
I звязвае семантычную структуру канцэпту ВЕДАЦЬ непасрэдна з фактамі 
аб'ектыўнай рэчаіснасці. На самай справе, гэта не так. Канцэпт ВЕДАЦЬ 
звязаны не з аб'ектыўнай рэчаіснасцю, а ca свядомасцю тых, хто сапраўды 
ведае стан рэчаў і дае ацэнку выказванню. Відавочна, што ў прыведзеным 
выпадку такім экспертам можа быць чалавек, які бачыў, што Волга ўпадае ў 
Каспійскае мора i што коні ядуць авёс. Адсюль можна было б вывесці тлу-

Мовазнаўства

Адзін з апошніх англамоўных варыянтаў cnica семантычных прымітываў выглядаў наступ- 
ным чынам: I, YOU, SOMEONE, PEOPLE, SOMETHING/THING, BODY, THIS, THE SAME, OT
HER, ONE, TWO, SOME, ALL, MANY/MUCH, GOOD, BAD, BIG, SMALL (LONG), THINK, KNOW, 
WANT, FEEL, SEE, HEAR, SAY, WORD, TRUE, DO, HAPPEN, MOVE (TOUCHING), THERE IS, 
HAVE, LIVE, DIE, WHEN/TIME, NOW, BEFORE, AFTER, A LONG TIME, A SHORT TIME, FOR 
SOME TIME (MOMENT), WHERE/PLACE, HERE, ABOVE, BELOW; FAR, NEAR; SIDE, INSIDE, 
NOT, MAYBE, CAN, BECAUSE, IF, VERY, MORE, KIND OF, PART OF, LIKE (Goddard, c. 1).
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мачэнне сказа Я г эта ведаю ў першым прыбліжэнні: Я г эта ведаю = (а) 'я 
магу думаць, што гэта правільна, таму што я бачыў гэта'. Аднак такое 
тлумачэнне будзе не толькі недастатковым, але і ў многіх выпадках неадэк- 
ватным, паколькі аб'екты ведання, якія стаяць за дэйксісам гэта. могуць 
быць звязаны з усімі пяццю органамі пачуццяў (веданне, напрыклад, такіх 
якасцей, як цвёрдасць, гучнасць, цеплыня, ніяк не звязана з бачаннем, але 
з'яўляецца веданнем не менш, чым веданне бачанага).

У дачыненні да недастатковасці прыведзенага тлумачэння можна сцвяр- 
джаць наступнае: яно звязана з адсутнасцю двух асноўных кампанентаў -  
МЕЦЬ i НЕ (МАГМЫ). Сапраўды, 'я ведаю нешта' значыць 'я як бы маю не- 
LUTa': ведаиь 'знаць што-н„ мець уяўленне пра што.-н.' (ТСБМ), ведаиь 
мець звесткі пра каго-, што-н.1 (ТСБЛМ). У той жа час ведаиь гэта не столькі 
'магчы думаць правільна', колькі 'не магчы думаць няправільна'. Як адзна- 
чаюць Т В. Булыгіна i А. Шмялёў, «суб'ект ведання <...> не вольны ведаць 
альбо не ведаць што-небудзь. Як толькі да яго ведама даведзена што- 
небудзь, ён ужо ведае» (Булыгина, Шмелев 1997, 403). Такім чынам, у 
тэрмінах тэорыі HCM больш дакладным азначэннем сказа Я гэта ведаю 
будзе: (а) 'я не магу думаць пра гэта нешта іншае, не тое, што я думаю, 
таму што я як бы маю гэта ўнутры сябе, як тыя рэчы, якія я бачыў, чуў, 
а д чува ў (б) 'я не магу думаць пра гэта няправільна'.

У такім выпадку іншы сказ, які ў апошніх працах тэарэтыкаў HCM пада- 
ецца як кананічны Я ведаю, калі гэта адбылося (I know when it happend), 
можа быць растлумачаны наступным чынам: ’

Я ведаю, калі гэта адбылося = (а) 'я не магу думаць пра час, калі гэта 
адбылося, нешта іншае, не тое, што я думаю, таму што я як бы маю гэ
та ўнутры сябе, як тыя рэчы, якія я бачыў, чуў, адчуваў'', (б) 'я не магу ду
маць пра час, калі гэта адбылося, няправільна'.
_ Думаецца, тут варта асоба спыніцца на канцэпце УНУТРЫ. Хаця ён i 
ўключаны на даным этапе развіцця тэорыі HCM у спіс семантычных універ- 
салій (англійскі адпаведнік INSIDE), наўрад ці яго можна разглядаць як се- 
мантычны прымітыў. Ba ўсякім разе, у беларускім спісе прымітываў ягонае 
месца павінен заняць канцзпт У, значэнне якога мае больш простую струк
туру i можа быць выкарьютана як складовая частка апісання канцэпту 
УНУТРЫ. Адзначым, што, у адрозненне ад у, прыназоўнік унутры можа 
ўжывацца толькі з тымі назоўнікамі, дэнататы якіх маюць «нутро»; калі 
прыназоўнік у  проста ўказвае на знаходжанне аб'екта A ў межах аб'екта В 
то ў прыназоўніку УНУТРЫ лакацыя A ў В ускладняецца актуалізацыяй 
сувязі з «нутром», прычым У i УНУТРЫ можна разглядаць як прадстаўнікоў 
двух відаў катэгорый -  адпаведна класічных (арыстоцелеўскіх) і градацый- 
ных (прататыпных). Пастуліраванне апошніх было зроблена сучаснай тэо- 
рыяй прататыпаў (значны ўклад у распрацоўку гэтай праблемы ўнеслі 
псіхалагічныя эксперыменты Э. Рош), дзе лад катэгорыяй сталі разумець 
любое аб'яднанне велічынь, што маюць падабенства, і ўвялі паняцце ўзроў- 
няў катэгарызацыі і ступені «аддаленасці» катэгорыі ад самых «высо-кіх» і 
самых «нізкіх» (гл. Кубрякова 1998, 8). Канцэпт УНУТРЫ, на нашу думку, 
выступав як яркі прадстаўнік градацыйнай катэгорыі, паколькі сам канцэпт 
НУТРО ўтрымлівае ў сабе градацыю. Параўн.: у нутры — v самым нутры. 
Градацыйная катэгорыя «нутро» фарміруецца на аснове ўяўленняў пра 
сферычныя фігуры і ix цэнтр, чым і абумоўлена абмежаваная спалучаль- 
насць назоўнікаў з прыназоўнікам унутоы. Параўн.: у ша&е. *унутеы 
шасЬы, у  папепы, *унутры_папепы -  у шарыку. унутры шаоыка. Такім чы
нам, канцэпт УНУТРЫ ў межах тэорыі HCM можа быць апісаны пры дапамо-

Мовазнаўства

Кананічнымі сказамі называюцца такія, якія могуць выкарыстоўвацца для эксперымен- 
тальнаи праверкі валіднасці HCM i для выяўлення слабых бакоў тэорыі, якія трэба пеоа- 
гледзець (Вежбйцкая 1999,38-39). F F
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зе канцэпту У, які і павінен заняць яго месца ў беларускім спісе семантыч- 
ных прымітываў. He маючы магчымасці ў гэтым артыкуле аналізаваць 
англійскі канцэпт INSIDE, адзначым, што аналагічна яго месца павінен за
няць канцэпт IN1 паколькі лексема inside матывавана in+side (Webster’s New 
World Dictionary, 699).

Вяртаючыся да семантычнага апісання канцэпту ВЕДАЦЬ, мы бачым, 
што кампанент тлумачэння 'ўнутры (сябе)’ мае складаную структуру і з’яўля- 
ецца адэкватным толькі пастолькі, паколькі наіўна-моўная свядомасць бела- 
русаў утрымлівае ўяўленні пра наяўнасць «нутра», «сярздзіны» ва ўнут- 
раным свеце чалавека. Менавіта таму ў сказах, дзе дзеяслоў ведаиь вы
ступав ў якасці рэмы, як мы адзначалі вышэй, узмацняецца кампанент 'унут- 
ры сябе’, які ўказвае не на прадмет ведання, знешні ў адносінах да суб'екта, 
а на глыбіню і ўнутранасць ведаў, а значыць, на іх трываласць і беспамыл- 
ковасць, на тое, што яны з’яўляюцца неад’емнай часткай асобы, якая не 
можа не верыць сама сабе.

Апісанне беларускага канцэпту ВЕДАЦЬ не будзе поўным, калі мы не 
параўнаем значэнні сінонімаў знаиь і ведаиь. Паводле ТСБМ, адрозненне ў 
семантыцы гэтых дзеясловаў у свабодных словазлучэннях выяўляецца 
толькі ў тым, што ведаиь мае значэнне ‘кіраваць, распараджацца чым-н. ’ 
Але ўжо пазнейшыя слоўнікі (напрыклад, «Русско-белорусский словарь») 
адмаўляюць беларускай лексеме ў такім значэнні, апроч таго, справядліва 
дыферэнцыруючы амонімы ведать1 ('ведаць') і ведать2 ('кіраваць). Між тым 
цікавыя даныя пра адрозненні паміж словамі знайь і ведаиь дае «Частотны 
слоўнік беларускай мовы».

Мовазнаўства

BEHALlb ЗНАІІЬ
Частата Кол-йь cbDarM. Частата Кол-üb CbDarM.

Мастацкая проза 816 254 25 18
Публійыстыка 278 134 8 7
Фальклоо 155 88 277 142
Гутаоковая мова 1181 263 166 96
Паэзія 247 156 307 156

3 табліцы можна бачыць, што слова знайь больш частотнае толькі ў 
мове паэзіі і фальклоры, ва ўсіх жа астатніх стылях мовы яно значна (як 
мінімум, у 7 разоў) саступае па частотнасці лексеме ведаиь. з чаго можна 
зрабіць вывад, што, верагодна, існуе тэндэнцыя слова знаиь да маркірава- 
насці паметай «паэтычнае». Што ж датычыць адносна высокай частотнасці 
знаиь у размоўным стылі, то, думаецца, на сучасным этапе развіцця бела
рускай мовы такое ўжыванне будзе расцэнена як памежнае паміж гутар- 
ковым і дыялектным, прынамсі гутарковай мове гараджан яно неўласціва.

Аднак адрозненні паміж разгледжанымі лексемамі маюць не толькі 
стылістычны характар. Як зазначае С.М. Прохарава, у дзеясловаў ведаиь і 
знаиь «вельмі падобныя семантычныя палі, якія, аднак, супадаюць не цап
кам» (Прохорова 1997, 80), і прапануе лічыць адметным значэннем слова 
знаиь 'адрозніваць ад іншых’, з чым наўрад ці можна пагадзіцца, паколькі 
беларуская фраза Я ведаю гэтага хлопиа можа азначаць і паверхневае 
знаёмства, дастатковае толькі для адрознення «гэтага хлопца» ад іншых. 
На нашу думку, сапраўды існуе тэндэнцыя да вылучэння такога асобнага 
значэння, якой, аднак, перашкаджае стылёвая маркіраванасць ЗНАЦЬ*.

Растлумачыць такую тэндэнцыю да семантычнай дыферэнцыяцыі се- 
мантыкі лексемамі дапамагае супастаўляльны аналіз слоў з каранямі -зна- і 
-вед-, у прыватнасці метад кантрастнай дыстрыбуцыі. Высвятляецца, што 
словы з коранем -вед- заўсёды захоўваюць сувязь з расцягнутым у часе

У далейшым было б цікава правесці апытанне сярод носьбітаў мовы на прадмет таго, ці 
многія адчуваюць такую тэндэнцыю. Адзначым толькі, што аўтар артыкула і прафесар 
С.М. Прохарава не адзіныя, хто прытрымліваецца такой думкі.
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працэсам атрымання ведаў, прычым працэсам апасродкаваным, у той час, 
як словы з коранем -зна- ў тым самым марфемным акружэнні робяць акцэнт 
на непасрэдным, амаль імгненным акце пазнання. Параўнаем сказы Бацька 
даведаўся, што сын падманваў яго i Бацька дазнаўся, што сын падманваў 
яго. Тут дазнаииа апісвае сітуацыю, калі веды ў нейкі момант  становяцца 
ўласнасцю асобы, а даведаииа фіксуе ўвагу на працэсе атрымання ведаў 
з пэўнай крыніцы  (бацьку нехта паведаміў). Непасрэднасць атрымання 
ведаў у ЗНАЦЬ тлумачыцца, найперш, сувязямі гэтага канцэпту з БАЧЫЦЬ, 
пра што сведчаць семантыка-граматычныя дэрываты ад ЗНАЦЬ -  слова 
катэгорыі стану і пабочнае слова: Ішло хлопцаў дваццаць пяць, пасля зімы 
сляды знаць (Гурскі); Знаць, хтосьці з свету звёў... (Купала). V абодвух 
сказах знайь сінанімізуецца з відайь. Пра сувязь з БАЧЫЦЬ сведчыць і су- 
фіксальны дэрыват знаййа ‘быць знаёмым’ (візуальна), у той час, як ведаи- 
ца -  тэта, найперш, 'мець справу’. Цікава i тое, што, паводле даных карта- 
тэкі «Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы», дзеяслову знаиь прыкпад- 
на ў 3 разы менш уласціва кіраванне з прыназоўнікамі поа, аб (паколькі 
немагчыма *бачыиь ппа нешта) у параунанні з ведаиь.

Сувяззю ЗНАЦЬ i БАЧЫЦЬ тлумачыцца i немагчымасць замены кампа- 
нента знаиь на ведаиь у фразеалагізмах даиь знаиь i даиь аб сабе знаиь. 
хаця для абсалютнай большасці ўстойлівых словазлучэнняў тэта магчыма. 
Абедзве фраземы падразумяваюць ‘зрабіць відавочным’ (непасрэдная пе- 
радача інфармацыі), у той час як прататыпнай для сінанімічнага дзеяслова 
паведамійь будзе сітуацыя вуснай перадачы звестак.

Цікавыя назіранні можна зрабіць i над сінонімамі зазнаиь i зведаиь. Пра- 
ведзены намі аналіз ужывання гэтых слоў у празаічных творах Я. Коласа' 
паказаў, што для пісьменніка зведаиь азначала, найперш, глыбокае разумо- 
вае пазнанне, а зазнаиь -  глыбокае эмацыйнае пазнанне, перажыванне. 
Ускоснае сведчанне такому размежаванню можна знайсці і ў ТСБМ.

Падсумоўваючы назіранні над адрозненнямі паміж знаиь і ведаиь. можна 
сказаць, што гэтыя адрозненні маюць не семантычны, а хутчэй семантыка- 
асацыятыўны характар, паколькі не прыводзяць да ўтварэння адметных 
значэнняў лексем, пры гэтым ведаиь звязана найбольш з апасродкаваным, 
разумовым успрыняццем, такім, як успрыняцце пачутага, а знаиь -  з непа
срэдным, эмацыйным, такім, як бачанне. Думаецца, гэтым i тлумачыцца 
такая высокая частотнасць знаиь у паэтычнай мове, паколькі менавіта 
эмацыйны свет чалавека, як правіла, становіцца цэнтрам увагі паэтаў. На 
жаль, тэорыя HCM на цяперашнім этапе яе развіцця не выпрацавала фар- 
мальных сродкаў для абазначэння рознай сілы семантыка-асацыятыўных 
сувязей паміж значэннямі канцэптаў, што не дазваляе нам унесці ў 
прыведзеныя вышэй эксплікацыі адпаведныя ўдакпадненні, зробленыя ў 
выніку супастаўлення ВЕДАЦЬ i ЗНАЦЬ. Зрэшты, пакуль застаецца незразу- 
мелым i сам механізм вымярэння сілы гэтых сувязей, хаця відавочна, што 
без колькасных характарыстык семантычныя эксплікацыі не могуць быць 
адэкватнымі ў поўнай меры.

Такім чынам, праведзены аналіз беларускіх канцэптаў ВЕДАЦЬ і ЗНАЦЬ 
у святле тэорыі HCM дазваляе сцвярджаць, што ні адзін з ix не з'яўляецца 
семантычным прымітывам насуперак меркаванням заснавальнікаў тэорыі. 
Было паказана, што ў беларускім спісе семантычных прымітываў месца 
канцэпту УНУТРЫ павінен заняць канцэпт У. У выніку аналізу выяўлены 
таксама пэўныя недахопы ў фармальным апараце тэорыі HCM1 звязаныя з 
адлюстраваннем колькасных характарыстык семантычных сувязей. Усё

Мовазнаўства

Аналіз праводзіўся на матэрыяле даных поўнай картатэкі твораў Я. Коласа HAH Беларусі. 
Вершаваныя творы не браліся ў разгляд толькі па той прычыне, што ў паззіі аўтарам нярэдка 
даводзіцца ахвяраваць тонкімі семантычнымі адрозненнямі дзеля рыфмы і рытмікі, што ў сваю 
чаргу можа ўнесці пэўныя скажэнні ў лінгвістычны аналіз.
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Мовазнаўства

гэта, аднак, толькі пацвярджае жыццяздольнасць і навуковасць тэорыі, якая 
не супярэчыць попераўскаму прынцыпу фальсіфікацыі.
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