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Т.Л. ДЗЕРГАЧОВА

ДА ПЫТАННЯ АБ ФОНАСТЫЛІСТЫЧНЫХ АДЗІНКАХ 
СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

Статья посвящена проблеме выделения 
и систематизации фоностилистических еди
ниц современного белорусского языка. Ана
лизируются три типа фоностилем -  произ
носительная, коммуникативная и выдели
тельная.

The article deals with the Belarusian pho- 
nostylistical units (pronunciational, communica
tive and delimitative). The major achievement 
of this work is an exhaustire treatment of the 
system of phonetical functional units and their 
use in the process of social communication.

У сучаснай лінгвістыцы адным з найбольш складаных і актуальных з’яў- 
ляецца пытанне аб функцыяніраванні фонастылістычных адзінак. Даследа- 
ванне іх камунікатыўнай прыроды патрабуе не толькі апісання спосабаў 
ужывання і артыкуляцыйна-акустычных уласцівасцей асобных гукаў і скла- 
доў, але і разгляду таго, як гэтыя адзінкі выступаюць у рэальным маўленні. 
Сродкі арганізацыі вуснага маўлення, якія служаць для перадачы семан- 
тычнай і эмацыянальна-экспрэсіўнай інфармацыі, у беларускай мове амаль 
не вывучаліся, нягледзячы на тое, што беларуская лінгвістыка мае значныя 
здабыткі ў навуковым апісанні гукавой і рытміка-меладычнай сістэмы мовы 
(Падлужны 1969, Падлужны, Чэкман 1973, Фанетыка беларускай літаратур- 
най мовы 1989), зробленыя найперш у Інстытуце мовазнаўства HAH Бела
руси і Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце. Праводзяцца дасле- 
даванні ў рэчышчы эксперыментальнай фанетыкі (Выгонная 1991, Метлюк 
1975, Падлужны 1977), з’яўляецца магчымасць пры дапамозе сучаснай тэх- 
нікі фіксаваць самыя тонкія нюансы жывога маўлення, створаны грунтоўны 
фонд адбіткаў натуральнага моўнага гучання для аналізу асаблівасцей вы- 
маўлення гукаў і гукаспалучэнняў (Садоўскі 1975), характарыстыкі фанетыч- 
най структуры слова, інтанацыйна-меладычнага афармлення тэксту (Дубов- 
с кий 1978).

На кожным з моўных узроўняў (у тым ліку і стылістычным) можна вылу- 
чыць мінімальныя значымыя адзінкі (інтанема, марфема, лексема і г. д.), 
што ўваходзяць у склад больш складаных утварэнняў і могуць выконваць 
сігніфікатыўныя, перцэптыўныя і дэлімітатыўныя функцыі. На думку Й. Міст- 
рыка, “стылема -  гэта першаэлемент, які ўтварае стыль, і пры дапамозе 
якога адбываецца стылізацыя” (Mistrik 1985, 31). Элементарнай адзінкай 
фонастылістыкі -  інтэграванай навукі, якая займаецца вывучэннем рэалі- 
зацыі ў мове стылістычных магчымасцей фанетычных адзінак, прымаючы 
пад увагу сітуацыі і мэты зносін, -  мы будзем лічыць фонастылему.

Асноўнымі функцыямі фонастылемы з’яўляюцца наступныя:
1) вымаўленчая -  грунтуецца на нормах / адхіленнях ад норм літаратур- 

нага вымаўлення — устойлівай і дынамічнай з'явы, што абапіраецца на зако
ны функцыяніравання фаналагічнай сістэмы мовы, з аднаго боку, і на вы- 
працаваныя грамадствам і традыцыйна прынятыя правілы, якія церпяць 
пэўныя змены ў працэсе развіцця вуснага літаратурнага маўлення ў выніку 
ўплыву на яго розных фактараў моўнага развіцця. Гэтыя змены першапа- 
чаткова маюць характар вагання норм, але калі такія змены не супярэчаць
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фаналагічнай сістэме і шырока распаўсюджваюцца, яны вядуць да ўзнікнен- 
ня варыянтаў літаратурнай нормы (варыянтаў фонастылем), а затым -  і, 
магчыма, да ўсталявання новай вымаўленчай нормы;

2) камунікатыўная -  характарызуе камунікатыўныя тылы выказвання: 
апавяданне, пытанне, пабуджэнне;

3) вылучальная -  адрознівае фрагменты выказвання паводле ступені іх 
сэнсавай значнасці.

Фонастылістычныя адзінкі, якія фарміруюцца трыма названымі функцы- 
ямі, звязаны паміж сабой адносінамі супрацьпастаўлення, адрознення -  су- 
адносяцца з пэўнымі лінгвістычнымі значэннямі ў сістэме мовы.

Названыя факты дазваляюць вылучыць адпаведна тры тылы фонасты
лем: вымаўленчую, камунікатыўную і вылучальную. Далей мы разгледзім 
гэтыя тылы фонастылем на матэрыяле “Заключнага слова Якуба Коласа на 
вечары, прысвечаным яго 70-годдзю” (1952). Аналіз матэрыялу ўпершыню ў 
беларускім мовазнаўстве праводзіўся пры дапамозе сістэмы камп’ютэрнага 
мадэліравання вуснага маўлення “Sonic Foundry Sound Forge 4.5a”. Тэкст 
“Заключнага слова Я. Коласа...” гучыць 3 хвіліны 40,54 секунды, сярэдняя 
працягласць фразы -  8,482 секунды.

Сярод дыферэнцыяльных прыкмет (ДП) вымаўленчай фонастылемы 
адзначым тэмп, спецыфіку нарматыўнага націску, асаблівасці сінтагматыч- 
нага падзелу і асаблівасці паўзацыі. Прамова Я. Коласа належыць да поў- 
нага (афіцыйнага, акадэмічнага) стылю літаратурнага вымаўлення, які вы- 
значаецца выразным маўленнем, дакпаднай артыкуляцыяй гукаў, падоўжа- 
най працягласцю галосных; [п’э'с’н ’і], Ца:'сны], [рашчын’і'лас’а], 
[б ’ас:’м ’э'ртным]. Некаторыя націскныя гукі маюць даволі значную ў параў- 
нанні з ненаціскнымі працягласць, калі слова набывае асаблівую значнасць, 
падкрэсліваецца яго важнасць: [прыв’іта:'н:’і\, [пажада:'н:’і], [пра:'цы].

Ha маўленне пісьменніка аказала ўплыў руская мова, што было абумоў- 
лена первентыўным яе статусам у тагачасным савецкім грамадстве: 
[улу°б°о'к°уІу] -  глыбокую, [виастр°о'х] -  у астрог, [заивс’°о'\ -  за ўсё. 
Заўважаецца характэрная для рускага літаратурнага вымаўлення якасная 
рэдукцыя паслянаціскных галосных гукаў: [в’э'чьры] -  вечары, [паэ'з'ь}а\ -  
паэзія, а таксама пастаноўка націску ў некаторых словах згодна з акцэн- 
туацыйнымі нормамі рускай мовы: [прынаш°у'] -[прын°о'ш°у\.

Істотным чынам паўплывала на коласаўскае маўленне і дыялектная мо
ва: [прым’і'ц ’а\ -  прыміце, [dapay°o'ja] -  дарагое, [жыц’іо '] -  жыццё.

Аналіз сінтагматычнага падзелу сведчыць аб тым, што пісьменнік вельмі 
часта выкарыстоўвае паўзы з мэтай падкрэслівання некаторых слоў, 
імкненнем надаць ім большую “моц”: .../ я ўпотайку / складаў песні / моваю / 
роднага народа / аб яго долі...; ...а потым / пасадзілі / ў астрог; Яна / 
паклала / пачатак новай эпохі; Партыя / стварыла ўсе магчымасці / / 
ўмовы / для творчай працы; Розумам / / сэрцам сваім / успрыняў я / вялікія 
ідэі марксізма- / ленінізма. Колькасць, працягласць паўз залежаць ад тэмпу 
маўлення, ад зместу выказвання. Як відаць з прыкпадаў, нефінальныя паў- 
зы знаходзяцца ўнутры фразы перад наступнай сінтагмай. Фінальныя паўзы 
характарызуюцца большай працягласцю гучання і, як правіла, прыпадаюць 
на канец фразы. Але паўзы, тоесныя па працягласці з фінальнымі, могуць 
назірацца ў межах фразы перад словам або групай слоў, што маюць для 
моўцы асаблівае значэнне: Дарога партыі -  / мая дарога /, / з гэтай дарогі 
I я не сайду U ніколі //.

У некаторых выпадках паўза паміж сінтагмамі зусім адсутнічае, што мож- 
на растлумачыць імкненнем Я. Коласа перадаць непадзельнасць некаторых 
паняццяў: Сваё жыццё і сваю дзейнасць / я назаўсёды звязаў / з жыццём і 
дзейнасцю / вялікай партыі Ленінай, а гэтым самым / / з народам /, бо 
партыя / / народ / -  непадзельныя разуменні //.
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У якасці ДП камунікатыўнай фонастылемы ў беларускай мове можна 
вылучыць: напрамак руху мелодыкі (плаўны зыходны, узыходны, узыходны 
з рэзкім спадам, зыходны, узыходна-зыходны), меладычны дыяпазон (вузкі, 
сярэдні, шырокі), лакалізацыю меладычнага максімуму (пачатак фразы, 
сярэдзіна фразы, канец фразы), узровень пачатку (ніжэй за сярэдні, сярэдні, 
вышэй за сярэдні) і узровень канца (вышэй за пачатковы, ніжэй за пачат- 
ковы) меладычнага руху.

У набор ДП вылучальнай фонастылемы ў беларускай мове можа ўвахо- 
дзіць: максімум інтэнсіўнасці, максімальны меладычны дыяпазон, меладыч
ны максімум, найбольшы музычны інтэрвал, максімум працягласці. 3 гэтага 
вынікае, што найбольш істотнае ў сэнсавым плане слова можа вылучацца 
сукупнасцю максімумаў гэтых прыкмет або пэўнай іх камбінаторыкай у за- 
лежнасці ад камунікатыўных тыпаў выказвання. Кожная рэалізацыя фона
стылемы з’яўляецца варыянтам або варыяцыяй фонастылістычнай адзінкі. 
Варыянтнасць абумоўлена экстралінгвістычнымі і лінгвістычнымі фактарамі.

Да экстралінгвістычных фактараў, на нашу думку, варта найперш аднесці 
кансітуацыю. Змяненні інтанацыйных рэалізацый як варыянтаў фонасты- 
лем, якія ўзнікаюць пад уплывам кантэксту і сітуацыі, належаць да пазіцый- 
ных змен, а самі варыянты -  да пазіцыйных варыянтаў фонастылем.

Пазіцыйныя варыянты рэалізуюцца ў сваіх варыяцыях -  зменах, якія ад- 
бываюцца таксама лад уплывам кансітуацыі і з’яўляюцца функцыянальна 
нязначнымі пры іх успрыманні. Напрыклад, варыяцыі, звязаныя з кансітуа- 
цыямі, што ўключаюць уплыў суразмоўцы і арыентацыю на яго: гучнае вы- 
маўленне перад вялікай групай слухачоў, набліжэнне меладычнага ўзроўню 
пачатку гучання другой рэплікі дыялога да ўзроўню канца першай рэплікі, 
калі другі суразмоўца нібыта “падладжваецца" да першага.

Лінгвістычнымі фактарамі варыятыўнасці фонастылемы з’яўляюцца лек- 
сіка-граматычныя сродкі. Змяненні рэалізацый фонастылем, якія адбыва- 
юцца лад уплывам лексіка-граматычных сродкаў, мы будзем лічыць камбі- 
наторнымі, а самі варыянты -  камбінаторнымі варыянтамі фонастылем. 
Прыкпадам камбінаторных варыянтаў могуць быць варыянты фонастылем, 
якія маюць камунікатыўнае значэнне. Яны абумоўлены ўзаемадзеяннем ін- 
танацыі з мадальнымі словамі і часціцамі -  фармальнымі паказчыкамі каму- 
нікатыўнай мадальнасці. Напрыклад, варыянты пытанняў з фармальнымі 
паказчыкамі адрозніваюцца ад адпаведных пытанняў без фармальных па- 
казчыкаў меладычным узроўнем, дыяпазонам, інтэрвалам уздыму мелодыкі 
і хуткасцю яе спаду.

Прыкладам камбінаторнага змянення вылучальнай фонастылемы можа 
быць вар'іраванне інтанацыі ў залежнасці ад сродкаў афармлення лагічна 
вылучанага слова ў фразе: Яно <роднае слова> забаранялася /, высмейва- 
лася /, яно выганялася з усіх устаноў таго часу. Ці дойдзе яно да 
народа?..

Паколькі лексіка-граматычныя формы і іх значэнні падбіраюцца згодна з 
сітуацыяй, у якой адбываецца камунікацыя, можна прасачыць пэўную суад- 
несенасць паміж пазіцыйнымі і камбінаторнымі вырыянтамі фонастылем.

У абсалютна моцнай пазіцыі значэнне камунікатыўнай фонастылемы пе- 
радаецца пераважна інтанацыйна, без удзелу спецыяльных лексіка-грама- 
тычных сродкаў (Партыя расчыніла мне еочы / і памагла цвёрда стаць на 
новы шлях...), у адрозненне ад слабай пазіцыі, дзе паслабленне інтанацый- 
ных прыкмет можа кампенсавацца лексіка-граматычнымі сродкамі (За ўсё /, 
што зрабіла для мяне партыя / / савецкі ўрад / i за высокую ўзнагароду / 
Орденам Леніна / ў сувязі з маім сямідзесяцігоддзем / я прыношу самую 
глыбокую /, самую шчырую падзяку II).

Камбінаторныя варыяцыі фонастылем рэалізуюцца праз пэўныя варыян
ты. Напрыклад, па меры павелічэння колькасці скпадоў у фразе спрашчаец-
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ца яе меладычны малюнак: памяншаецца велічыня меладычнага узроуню, 
звужаецца дыяпазон, змяншаецца ступень спаду мелодыкі: Маё слова /, 
хоць і вузкімі дарогамі /, але даходзіла да народа //.

Варыяцыі рэалізуюцца за кошт вар’іравання інтэгральных прыкмет фона- 
стылем. Кожная варыяцыя ўвасабляе пэўны варыянт фонастылемы (напры- 
клад, кожны інтанацыйны варыянт у залежнасці ад кансітуацыі можна вы- 
мавіць больш павольна або хутка, гучней або цішэй, на больш або менш вы- 
сокім меладычным узроўні і г. д.).

Названыя акалічнасці дазваляюць вылучыць у маўленні Я. Коласа пяць 
тыпаў фонастылем.

Тыпы фонастылем у маўленні Якуба Коласа

Тып фонастылемы Pyx мелодыкі Меладычны
максімум

Меладычны 
узсювень пачатку

Меладычны 
ўзсюаень канца Дыяпазон

А павядальная
закончаная

Плауны
зыходны Пачатак НІЖЭЙ 

за сярэдні
Ніжэй

за пачатковы Сярэдні

А павядальная
незакончаная Узыходны Канец Сярэдні Вышэй 

за пачатковы Вузкі

Пытальная
(агульнае
пытанне)

Узы ходны 
з рэзкім 
спадам

Сярэдзіна
(канец) Сярэдні Ніжэй

за пачатковы Шырокі

Пытальная
(спецыяльнае

пытанне)
Зыходны Пачатак Сярэдні Н іжэй

за пачатковы Шырокі

Пабуджальная Узы ходна-
зыходны

(Пачатак)
сяоэдзіна

Вышэй 
за сяоэдні

Ніжэй
за пачатковы Шырокі

Праілюструем названыя фонастылемы прыкладамі.
1) Апавядальная закончаная: Так было калісь у  царскія часы.
2) Апавядальная незакончаная: Тэты дзень i вечар -  дзень маёй pa

dach, гэты дзень -  маё свята.
3) Пытальная (агульнае пытанне): Чым жа плацілі мне царскія слугі за 

мае песні, за прыхільнасць, за блізкасць да народа?
4) Пытальная (спецыяльнае пытанне): ...мяне часта браў горкі роздум: 

куды лайду я са сваім родным словам?
5) Пабуджальная: Дарагія таварышы!
Паколькі ў рэальным выказванні функцыі фонастылістычных адзінак рэа- 

лізуюцца паралельна, фонастылемы варта разглядаць у межах цэласнага 
ўтварэння -  фонастылістычнага поля -  сукупнасці, перапляцення, сферы 
ўзаемадзеяння фонастылем, якая адлюстроўвае стасункі паміж апошнімі.

Супрацьпастаўленні фонастылем, іх апазіцыі, характар функцыяніраван- 
ня гэтых апазіцый належаць да фонастылістычнай парадыгматыкі, у ад- 
розненне ад сінтагматыкі -  лінейнай паслядоўнасці рэалізаваных у маў- 
ленні фонастылем, правілаў іх дыстрыбуцыі, магчымасцей і абмежаванняў у 
спалучальнасці фонастылем адна з другой у межах фонастылістычнага 
поля.

Праблемныя артыкулы па пытаннях фонастылістыкі сучаснай беларус- 
кай літаратурнай мовы пачалі публікавацца адносна нядаўна. Тэарэтычнае 
абгрунтаванне гэтай навуковай галіны стымулюецца неабходнасцю ства- 
рэння адпаведных вучэбных дапаможнікаў, якія давалі б звесткі адносна 
стылістычнай дыферэнцыяцыі фанетычнага матэрыялу сучаснай беларус- 
кай літаратурнай мовы, сістэмы яе стыляў вымаўлення, іх галоўных адзна- 
ках і ўзаемадзеянні, вызначалі б асноўныя крытэрыі функцыянальнай адпа- 
веднасці маўлення.
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І.У. КАЛІЦЕНЯ

МАТЫВАВАНЫЯ ПРЫМЕТНІКІI НАЗОЎНІКІ 
Ў АД’ЕКТЫЎНЫХ СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫХ ГНЁЗДАХ

Дается описание словообразовательно
го потенциала мотивированных адъективов 
и субстантивов. Они являются составными 
компонентами словообразовательных гнезд 
немотивированных качественных прилага
тельных, которые обозначают внешние и 
внутренние качества человека, в белорус
ском языке.

The word formting potential of motivated 
adjectives and nouns is analyzed in this article. 
They are components of word-forming nests of 
non-motivated qualifative adjectives that denote 
outer and inner human qualities in the Belaru
sian.

3 пункта погляду семантыкі словаўтваральнае гняздо (СГ) уяўляе сабой 
упарадкаваную сукупнасць словаўтваральных значэнняў. Словаўтвараль- 
нае значэнне выражаецца праз адпаведны словаўтваральны фармант і зай- 
мае прамежкавае становішча паміж лексічным, індывідуальным значэннем 
асобнага слова і яго граматычным значэннем, уласцівым не толькі гэтаму 
слову, але і ўсім словам таго ці іншага класа (часцінам мовы, асобным 
граматычным катэгорыям унутры часцін мовы і г. д.) (Шакун 1978, 6). У ад- 
розненне ад названых вышэй значэнняў (граматычнага і лексічнага. -  I. K.), 
словаўтваральнае значэнне, акрамя кампанентаў, якія ўваходзяць у яго 
састаў, заўсёды змяшчае ўказанне на адносіны матываванага слова да 
матывавальнага, параўн.: бялець, чарнець- “станавіцца (якім)” і да т. п. 
(Улуханов 1977, 11).

У СГ дэрывацыйныя значэнні выконваюць важную ролю ва ўпарадка- 
ванні адносін аднакарэнных слоў у саставе названай комплекснай адзінкі. 
Інакш кажучы, дадзеныя адносіны слоў у гняздзе будуюцца на базе слова- 
ўтваральных значэнняў. Трэба адзначыць, што ў СГ не мае дэрывацыйнага 
значэння толькі адно слова -  зыходнае (нематываванае). Аднак яно такса- 
ма ўдзельнічае ў фарміраванні словаўтваральных адносін, выступаючы ў 
якасці матывавальнага для слоў, якія ўтвараюцца на першай ступені дэры- 
вацыі.

У артыкуле даецца апісанне словаўтваральнага патэнцыялу матывава- 
ных ад’ектываў і субстантываў, якія ўваходзяць у склад СГ нематываваных 
якасных прыметнікаў, што абазначаюць знешнія і ўнутраныя якасці чалаве- 
ка, у беларускай мове. У названых гнёздах часцінамоўныя блокі, у прыват- 
насці ад’ектыўны і субстантыўны, маюць разгалінаваны састаў матывава- 
ных адзінак, утвораных з дапамогай разнастайных словаўтваральных фар- 
мантаў. Гэта абумоўлена ў першую чаргу асаблівасцямі семантыкі нематы
ваваных якасных прыметнікаў названай лексіка-семантычнай трупы (ЛСГ).

Так, у даследуемых гнёздах ад’ектывы ўтвараюцца на розных ступенях 
дэрывацыі ад такіх часцін мовы, як прыметнік, назоўнік, дзеяслоў і пры- 
слоўе. Значную колькасць складаюць прыметнікі, матываваныя самімі поы-
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