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Манаграфічнае даследаванне былога 
польскага аспіранта БДУ Б. Сегеня прысве- 
чана складанай праблеме вывучэння прына- 
зоўнікаў у адной з гаворак (вёска Трывежа) на 
тэрыторыі сучаснай Польшчы. Складанасць 
праблемы ў тым, што звычайна гаворкі, у ад- 
розненне ад літаратурнай мовы, не маюць 
строга акрэсленых тэрытарыяльных межаў, 
таму што ў іх могуць скрыжоўвацца лінгвіс- 
тычныя рысы розных моў, у дадзеным выпад- 
ку акрамя беларускай, таксама польскай, ук- 
раінскай, рускай, літоўскай. Тым не менш да- 
следчык змог на рэпрэзентатыўным дыялект- 
ным матэрыяле засведчыць, што ў зазнача- 
най гаворцы істотна пераважаюць менавіта 
беларускія моўныя асаблівасці, хаця пэўны 
ўплыў зафіксаваны з боку найперш польскай і 
ў меншай ступені ўкраінскай і іншых моў.

Прыназоўнікі, якія ўжываюцца ў гаворцы 
Беласточчыны, па назіраннях аўтара, маюць 
глыбінныя індаеўрапейскія і славянскія карані 
(параўн.: бяз ля v пя на в і інш.) і ўсход- 
неславянскія (параўн.: цераз. ппяэ j інш.) і 
беларускія (параўн.: па-за. спомеж. пяміж і 
інш.), аднак большасць слоў гэтай часціны 
мовы складаюць агульнаславянскія этымоны, 
прычым агульнаўсходнеславянскія рысы ў 
большай ступені захаваліся беларускай дыя- 
лектнай прыназоўнікавай сістэмай у параў- 
нанні з іншымі славянскімі мовамі.

Даставернасць выкананай працы засна- 
вана на глыбокім тзарэтычным падмурку, які 
будуецца на рознааспектным разглядзе пры- 
назоўнікаў як той часціны мовы, што мае і 
лексічны, і марфалагічны, і сінтаксічны харак
тер, падрабязна разгледжаны ў многіх наву- 
ковых канцзпцыях беларускіх, польскіх, рус- 
кіх, украінскіх і іншых даследчыкаў, погляды 
якіх сінтзтычна і абагульнена прааналізаваны 
Б. Сегенем. Эмпірычны, фактычны базіс ма- 
награфіі складаюць шматлікія і разнастай- 
ныя ілюстрацыі, якія непасрэдна сабраны са- 
мім аўтарам. Гзтыя ілюстрацыі прадстаўле- 
ны і прыкладамі з прыназоўнікавымі канструк- 
цыямі, і звязнымі тзкстамі, на матэрыяле якіх 
разглядаецца катэгарыяльны статус, функ- 
цыі, значзнне, паходжанне, ужыванне прына- 
зоўнікаў.

Дзталёва прааналізаваны ў працы факты 
ўжывання беларускіх прыназоўнікаў у значен
иях напрамку, месца, часу, прычыны, мзты, 
аб'ектных адносін і інш. Кожны вылучаны 
семантычны аспект выкарыстаных прыназоў- 
нікавых канструкцый забяспечваецца батэ
ты м і даставерным моўным матзрыялам га- 
воркі, што падаецца хаця і ў спрошчанай, але 
прымальнай для фанетычнага аналізу транс- 
крыпцыяй, якая дае ўяўленне аб гукавым 
складзе і акустыка-артыкуляцыйных характа- 
рыстыках дадзенай гаворкі.

Самастойную навуковую вартасць маюць 
арыгінальныя дыялектныя тзксты, запісаныя 
аўтарам ад жыхароў вёскі Трывежа і змешча- 
ныя ў дадатку кнігі. Гзтыя тэксты прысвечаны

розным вясковым тзмам (параўн.: паншчына, 
вясвлле, жніво, вялікі пост, ежа, сям'я, поле i 
інш.), суправаджаюцца невялікім слоўнікам, 
дзе даецца тлумачзнне некаторых лексем ты-
n v  R p n i f i  Л П Л І Л Н  й й л ^ ч п - І  П Г В "  

побяк гггйпня талеш, цеголка "'ПІхрпы к і 
інш., што адсутнічаюць у беларускай літара- 
турнай мове. Cnic выкарыстанай спецыяль- 
най літаратуры на беларускай, рускай, поль
скай і ўкраінскай мовах па тэме даследавання 
мае 191 пазіцыю, складае неабходны навуко- 
вы фон, які надае працы арганічную еднасць 
з выкананымі даследаваннямі ў галіне сла- 
вянскага мовазнаўства, звязанай з вывучзн- 
нем службовых часцін мовы, сведчыць пра 
кампетзнцыю і грунтоўную дасведчанасць аў- 
тара ў абраным напрамку лінгвістычных рас- 
працовак.

Сваёй працай Б. Сегень уводзіць у наву- 
ковы ўжытак вялікую колькасць новага дыя- 
лектнага матзрыялу, звязанага з выкарыстан- 
нем у жывой беларускай гаворцы тых шмат- 
ni кіх выказванняў з прыназоўнікавымі канст- 
рукцыямі, якія, нягледзячы на магутны шмат- 
гадовы ўплыў з боку польскай, а таксама 
часткова з боку рускай і ўкраінскай моў, 
эмаль цапкам эахавалі на працягу стагоддзяў 
сваю дыялектную спецыфічнасць і непаўтор- 
ны беларускі каларыт.

Скрупулёзнае і стараннае апісанне плана 
выражзння i плана эместу, у прыватнасці се- 
мантыка-граматычных функцый беларускіх 
дыялектных прыназоўнікаў, зроблена не 
толькі вербальна, але i з дапамогай нагляд
ных абагульняльных табліц, а таксама шля
хам франтальных супастаўленняў найперш з 
ілюстрацыямі беларускай літаратурнай мовы 
(радзей -  з польскай, рускай, украінскай і ін- 
шых славянскіх моў), што забяспечвае дадзе- 
ную працу неабходнай доказнасцю, аргумен- 
таванасцю i даставернасцю.

Асобныя апіскі (параўн.: паотабую"ь  за- 
мест пятпябиюмь с. 16, на матэрыяле... слоў- 
нікавых артыкулах замест артыкулаў с. 14), 
пэўныя непаслядоўнасці ў падачы фактычна- 
га матэрыялу (параўн.: пуд ‘пад' жыто с. 150, 
над головойу с. 102, але пуд ‘лад’ хвойінойу 
C 150. пеоет 6 d v o h k o ü v  с . 98, у з д о у ш  зага- 
попжы с. 103) у цэлым не перашкаджаюць 
яго адэкватнаму ўспрыманню, таму што з’яў- 
ляюцца ў значнай ступені выпадковымі. Пра- 
ца завяршаецца рэзюме на польскай і англій- 
скай мовах, што дае магчымасць пазнаёміцца 
з яго асноўным зместам і галоўнымі вывадамі 
тым, хто ў дастатковай ступені не валодае 
беларускай мовай (у прыватнасці, польска- 
моўныя і англамоўныя чытачы).

Выкананае Б. Сегенем навуковае дасле
даванне беларускіх дыялектных прыназоўні- 
каў уяўляе сабой значны ўнёсак не толькі ў 
айчыннае, але і ў славянскае, і ў супастаў- 
ляльнае мовазнаўства, бо матэрыял працы 
змяшчае факты рознамоўных уплываў на 
прааналізаваную беларускую гаворку.

В.П. Трайноўсная, 
кандыдат філалагічных навук
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