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В.І. ГУШЧАВА

АБ СЕМАНТЫЧНАЙ СТРУКТУРЫ I ВАЛЕНТНАСЦІ ЛЕКСЕМЫ PAMIĘĆ
У ПОЛЬСКАЙ MOBE

Статья посвящена анализу семантики 
лексемы pamięć в польском языке. Лексема 
pamięć выходит за рамки обозначения только 
одного из психологических процессов. Се
мантический анализ лексемы pamięć позво
ляет заметить, что в языке фиксируется 
связь памяти с другими составляющими пси
хологической жизни человека (ментальными 
процессами и эмоциями). Лексема pamięć 
переносится на обозначение межличностных 
отношений и социально значимых явлений, 
событий, норм поведения, моральных ценно
стей. Различные процессы и операции, свя
занные с работой памяти, обозначаются, как 
правило, не посредством отдельных лексем, 
а посредством устойчивых словосочетаний.

The article is devoted to the analysis of se
mantics of the Iexem pamięć in Polish language. 
Lexem pamięć exeedes the limits of nomination 
of separate psychological process. Semantic 
analysis of the Iexem lets us note that connec
tion of memory with other phenomenal of psy
chological life of a human (mental processes 
and emotions) is fixed in a language. The Iexem 
pamięć is transferred to the nomination of hu
man relations, important social events, moral 
values, norms of behaviour. Different processes 
and operations, which are connected with a 
memory functioning are regularly nominated not 
by separate Iexems but by idioms.

Структура лексемы pamięć у розных еўрапейскіх мовах падобная: дадзе- 
ная лексема можа выступаць у значэннях як звязаных з працэсамі памяці, 
так і непасрэдна з дадзенымі працэсамі не звязанымі, якія належаць, на- 
прыклад, да трупы лексем са значэннем 'турбота, апека’: гоцк. maurnan, 
ст.-англ, гтшгпап, грэч. рёрпра; разумовай дзейнасці: ст.-літ. mintis 'думка, 
меркаванне’, ст.-інд. matis 'думка, намер, меркаванне’, авест. maiti 'думка, 
меркаванне’, лац. mens 'розум, роздум’ (A Dictionary 1949).

Пры апісанні семантыкі лексемы pamięć мы карысталіся не толькі матэ- 
рыялам сучаснай польскай мовы, але i пластом састарэлай лексікі, зафікса- 
ванай у слоўніку В. Дарашэўскага (Słownik 1958-1969).

Найбольш важным у семантычнай структуры лексемы pamięć з'яўляецца 
значэнне 'здольнасць да запамінання, захоўвання і ўзнаўлення ў памяці 
ўспрынятай інфармацыі, уражання і г. д.’ У дадзеным выпадку лексема 
pamięć выступае ў значэнні аб’екта ў словазлучэннях з пасесіўным прэды- 
катам mieć і прыметнікам, які ўказвае на наяўнасць/адсутнасць узгаданай 
здольнасці. У фразеалагізмах з дадзенай структурай найбольш важнымі ха- 
рактарыстыкамі памяці з’яўляюцца: а) здольнасць да дастаткова хуткага і 
аб'ёмнага запамінання (mieć chłonną pamięć -  метафарычны перанос зна- 
чэння на падставе агульных сем: у дзеяслова zapamiętywać -  'убіраць у Ря-
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бе, рабіць пэўнае здарэнне часткай сваёй свядомасці’, у прыметніка 
chłonny -  'такі, што легка ў сябе ўбірае, упітвае’); б) здольнасць да даклад- 
нага запамінання і захавання ў памяці (mieć fotograficzną pamięć -  метафа- 
рычны перанос значэння на падставе семы 'такі, які дакладна захоўвае ад- 
бітак, адлюстраванне’); в) здольнасць/няздольнасць да дастаткова доўгага 
захавання ў памяці (mieć dziurawą pamięć -  метафарычны перанос значэння 
на падставе семы дзіравы -  'няздольны захоўваць1, а таксама на падставе 
ўяўлення аб памяці як аб ёмістасці; mieć długą/krótką pamięć, zart, mieć 
pamięć jak niedźwiedzi ogon -  перанос значэння заснаваны на распаўсю- 
джаным тыпе метафары, калі час апісваецца ў катэгорыях прасторы: у да- 
дзеным выпадку метафара 'доўгі (прамежак часу)’ -  'доўгі (працяглы ў прас
торы); г) здольнасць у патрэбны момант дастаткова хутка ўзнаўляць у па- 
мяці (mieć niezawodną pamięć -  метафарычны перанос значэння на пад
ставе ўяўлення аб памяці як аб механізме).

Kani апісваецца здольнасць да запамінання, захоўвання і ўзнаўлення ў 
памяці пэўнага віду, лексема pamięć можа далучаць два азначэнні, з якіх 
другое ўказвае на від памяці, а першае -  на яе якасць: mieć dobrą/złą pamięć 
słuchową/wzrokową альбо выступаць у словазлучэнні з назоўнікам, які аба- 
значае прадмет запамінання: mieć pamięć do imion, cyfr i t. d.

У сінтаксемах, якія абазначаюць страту/вяртанне памяці, лексема pamięć 
выступав ў ролі аб'екта ў пасесіўных канструкцыях: stracic/odzyskać pamięć, 
прычым словазлучэнне stracie pamięć можа абазначаць не толькі страту 
памяці, але і страту прытомнасці; антонімам дадзенага словазлучэння з'яў- 
ляецца powróciła komuś pamięć. У сінтаксеме ca значэннем часовай ня- 
здольнасці ўзнавіць неабходнае ў памяці лексема pamięć выступав ў зна- 
чэнні недапасаванага азначэння (mieć zaćmienie pamięci) альбо граматыч- 
нага суб'екта (pamięć zawodzi/myli/szwankuje).

Другім значэннем у семантычнай структуры лексемы pamięć, як правіла, 
вылучаюць значэнне 'сукупнасць інфармацыі, якая захоўваецца ў памяці 
асобнага чалавека’. У значэнні 'крыніца інфармацыі’ лексема pamięć прад- 
стаўлена ў канструкцыях з дзеясловамі маўлення (recytować/wykładać z 
pamięci). Памяць можа трактавацца суб’ектам маўлення як дакладная кры- 
ніца, якая надзейна захоўвае закладзеную ў яе інфармацыю (umieć na 
pamięć, znać na pamięć), так i як недакладная, якой уласціва здольнасць 
змяняць, губляць, таму лексема pamięć у спалучэнні з прыназоўнікамі na і 
bez можа абазначаць: а) 'без дастатковай падставы’ sądzić/wyrokować па 
pamięć', б) 'няўпэўненасць суб'екта маўлення ў інфармацыі, якую ён пераказ- 
вае' Nie gadaj bez pamięci, kiedy nie wiesz', в) 'усляпую, навобмацак’ iść w 
ciemności na pamięć.

Устойлівыя словазлучэнні recytować/wykładac z pamięci i umieć na pamięć, 
znać na pamięć маюць таксама сему 'ажыццяўляць дзеянне легка, без ані- 
якіх дадатковых альбо значных намаганняў’. Дадзеная сема матывуе з’яў- 
ленне словазлучэнняў żyć na pamięć 'ні аб чым не турбавацца’, biec na 
pamięć -  'бегчы куды вочы глядзяць, без нейкай пэўнай мэты’.

Лексема pamięć выступав таксама ў значэнні 'сукупнасць успамінаў, па- 
чуццяў, ацэнак, думак, якія датычаць пэўнага часу/падзеі/асобы, якія могуць 
захоўвацца як у памяці асобнага чалавека, так і калектыўнай’. У дадзеным 
значэнні лексема памяць выступав ў канструкцыях з назоўнікамі:

а) у родным склоне (Pamięć wielkiej rywalizacji jest w nich jeszcze żywa... 
(Cz. Miłosz)*); б) у месным склоне (pamięć o bohaterach narodowych).

Захаванне ў калектыўнай памяці апісваецца словазлучэннямі, у састаў 
якіх уваходзіць назоўнік pamięć у ролі азначэння і дапасаваны да яго 
прыметнік з ацэначным значэннем: zostawić po sobie dobrą/złą, zachować o

Тут i далей у дужках прыводзяцца прозвішчы аўтараў мастацкіх тэкстаў.
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kimś dobrą pamięć. У словазлучэннях, якія апісваюць розныя дзеянні/ацэнкі 
грамадства адносна памяці аб кім-небудзь/чым-небудзь, лексема pamięć 
выступав ў значэнні рэцыпіента (składać hoła czyjejś pamięci, cześć jego 
pamięci) альбо аб'екта ((u)czcić czyjąś pamięć, szanować czyjąś pamięć).

Лексема pamięć выступав i ў іншых значэннях, якія належаць да сферы 
калектыўнай памяці і калектыўнай свядомасці. Поколькі памяць звязана з 
выбарачнасцю (запамінаецца толькі тое, што важна), на падставе семы 
'важны, знакавы' дадзеная лексема можа выступаць у значэнні: а) 'мараль- 
ны прыклад, эталон, на які павінен арыентавацца чалавек і якім ацэньва- 
юцца ўчынкі іншых людзей’: pamięć na ojca/na dobre imię, być godnym 
pamięci; б) 'абавязак, доўг у адносінах да каго-небудзь, як правіла, у адно- 
сінах да памерлага’: dochować pamięci.

Паколькі памяць з'яўляецца сродкам захавання інфармацыі, неабходнай 
для выканання розных матэматычных аперацый, лексема pamięć можа 
выступаць у значэнні 'дапаможны сродак для выканання матэматычных 
аперацый’: liczyć/dodawać i t. р. w pamięci. На падставе семы 'захаванне 
інфармацыі’ лексема pamięć стала выкарыстоўвацца для абазначэння матэ- 
рыяльнага прадмета, г. зн. з'явілася значэнне 'электроннае прыстасаванне, 
якое служыць для захавання інфармацыі, элемент устройства камп'ютэра, 
які служыць для захавання дадзеных i праграм’ (Słownik 1996). Сам тэрмін 
аб'ём памяці заснаваны на вельмі распаўсюджаным у мове вобразе памяці 
як ёмістасці, што адлюстравалася, напрыклад, у наступных фразеалагізмах: 
chować/nosic w pamięci, mieć dziurawą pamięć, zapadło w pamięć.

Лексема pamięć пераносіцца на абазначэнне іншых кагнітыўных працэ- 
саў, разумовай дзейнасці ў цэлым (метанімічны перанос частка -  цэлае). У 
мове падкрэсліваецца неабходнасць памяці для нармальнай жыццядзей- 
насці чалавека, яна трывала звязваецца са свядомасцю, розумам, сама- 
кантролем: словазлучэнне bez pamięci можа абазначаць: а) 'без прытом- 
насці’ upaść bez pamięci', б) 'страсна, забыўшыся пра ўсё’ zakochać się bez 
pamięci. Этымалогія лексемы namiętny дазваляе меркаваць, што ў стара- 
польскай мове яна проціпастаўлялася лексеме pamięć (Brukner 1970); 
в) 'шмат, няўстрымана’ objeść się/upić się bez pamięci; г) 'вельмі моцна, да 
ступені, калі суб'ект не можа кантраляваць дадзены працэс' Spać mu się 
chciało bez pamięci, ze na murawę cisnął się jak długi (J. Szymanowski).

Лексема pamięć выступав таксама ў значэнні 'меркаванне, прычына, пад- 
става' (przez pamięć na kogoś), 'матывацыя’ dla czyjejś pamięci, ku pamięci 
potomkow, 'думка’: Ta jedna pamięć, iz za prawdę cierpiemy, słodziła nam 
przykrości (St. Staszic). Памяць можа асэнсоўвацца як важны аргумент, які 
выкарыстоўвае суб'ект маўлення, каб пераканаць суразмоўцу: zaklinać na 
czyjąś pamięć. Dla je j pamięci tez powinniśmy zapomnieć o wszystkich dawnych 
urazach (H. Sienkiewicz).

Паколькі памяць1 закранае эмацыянальную сферу жыцця чалавека, 
дадзеная лексема можа выступаць у значэнні 'каханне, любоў, увага’: być 
wdzięcznym/dziękować komu za (łaskawą) pamięć. Памяць можа i проціпа- 
стаўляцца пачуццям як нешта механічнае, пазбаўленае эмоцыі, яе называ- 
юць «малпінай», г. зн. такой, якая бессэнсоўна капіруе (A. Libera).

Паколькі памяць звязана з мінулым, лексема pamięć у родным склоне ў 
спалучэнні з прыметнікам з'яўляецца максімальна сціслым намёкам на якое- 
небудзь здарэнне ў мінулым, напрыклад, часта так говораць пра памерлага: 
swiętej/niodzałowanej pamięci. Прыметнік у падобным словазлучэнні можа 
ўтрымліваць ацэнку суб'ектам маўлення ўчынкаў памерлага, напрыклад, у 
словазлучэнні wiecznej pamięci -  пазітыўную; niesławnej/przeklętej pamięci -  
негатыўную.

Паколькі памяць з'яўляецца адлюстраваннем мінулага чалавека і, такім 
чынам, непасрэдна звязана з часам, лексема pamięć у спалучэнні з прына- 
зоўнікам za выступав ў значэнні: а) 'пэўны прамежак часу, з якога суб’ект
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свядома ўспрымае падзеі’: za czyjejś pamięci', б) 'пэўны прамежак часу’ za 
świeżej pamięci -  невялікі прамежак часу, zart, od świętej pamięci -  значны.

Большасць вышэйузгаданых словазлучэнняў у сінтаксічнай структуры 
сказа з’яўляюцца прэдыкатамі, якія апісваюць цэлую сітуацыю, напрыклад: 
świętej/świetlanej/nieodzałowanej pamięci X памёр да моманту гаворкі’ 
zostawić po sobie złą pamięć 'X вёў вобраз жыцця, які негатыўна ацэньваец- 
ца грамадствам’, часам фразеалагізмы з лексемай pamięć змяшчаюць дзве 
прэдыкацыі, напрыклад: przez pamięć na kogoś ((1 )’X робіць што-небудзь, 
таму што тэта спадабалася б, было б станоўча ацэнена Y1 (2)Y памёр да 
моманту гаворкі’).

Лексема памяць уваходзіць у шэраг фразеалагізмаў, што абазначаюць 
розныя працэсы, якія яна кантралюе, такія як запамінанне, захаванне, уз- 
наўленне ў памяці, забывание. Такім чынам, словаўжыванне лексемы 
pamięć можна прывесці да наступнай схемы (малюнак), у якой згодна са 
спалучальнасцю дадзенай лексемы мы падзялілі яе семы на дзве трупы: 
уласцівасці (на падставе дадзеных сем лексема pamięć далучае аргумен
ты), дзеянні, г. зн. аперацыі, якія памяць выконвае (на падставе дадзеных 
сем лексема pamięć далучае прэдыкаты).

Асноўныя семы з трупы ўласцівасцей мы разглядзелі ў пачатку нашай 
працы. Сема ’капрызнасць, непрадказальнасць’ (І.4) з’яўляецца патэнцы- 
яльнай, але актуалізуецца.часта, адзін з найбольш распаўсюджаных эпітэ- 
таў лексемы pamięć у польскай мове -  kapryśna: Nasza pamięć kapryśnie 
utrwala tylko niektóre szczegóły (Słownik 1996).

Сема 'разнастайнасць, шматлікасць успамінаў, што захоўваюцца ў памя- 
ці' (І.5) таксама выражаецца ў мастацкай літаратуры, напрыклад, у метафа- 
рычным параўнанні памяці з кладоўкай, архівам ці ландшафтам.

Сема 'аддаленасць ад моманту запамінання, успрыняцця ўражання, ча
су, калі адбылася падзея’ (І.6) уваходзіць у семантыку некаторых фразеа- 
лагізмаў семантычнага поля памяці, г. зн. уваходзіць указание на час, які 
прайшоў паміж момантам запамінання і момантам маўлення. Аддаленасць 
моманту ўзнаўлення ў памяці ад моманту запамінання, успрыняцця ўражан- 
ня адлюстроўваецца таксама ў метафары памяці як маста, які злучае сёння 
з мінулым, і памяці як вандроўкі з сенняшняга дня ў мінулае, У гэтым вы- 
падку час апісваецца ў катэгорыях прасторы. У мастацкім тэксце памяць мо- 
жа параўноўвацца з аддаленымі землямі: «...odległe lądy pamięci wynurzają 
się raptownie» (J. Iwaszkiewicz).

Памяць з’яўляецца максімальна сціслым, канцэнтраваным адлюстраван- 
нем мінулага (І.8), выбаркай асноўнага, як правіла, таго, што зрабіла най- 
большае ўражанне.

Уяўленне аб памяці як нечым, што працуе, служыць (11.1), адлюстроў- 
ваецца ў фразеалагізме: wysilać pamięć. Адзін з найбольш распаўсюджаных 
эпітэтаў памяці ў мастацкім тэксце -  услужлівая: Kiedy usłużna pamięć, 
wyrwana do odpowiedzi, wydobyła z archiwum zamówiony materiał... zwróciłem 
uwagę, ze nie mogę ustalić, czy podczas akademii Madame była na sali... 
(A. Libera).

Сему ’захоўваць’ (II.2) змяшчаюць фразеалагізмы, якія апісваюць як за- 
памінанне, так і захаванне ў памяці. На падставе метаніміі ў лексемы па
мяць з’яўляецца значэнне 'месца, дзе захоўваюцца ўспаміны’: zapadło w 
pamięć, nosie w pamięci, szukać w pamięci, wymazać z pamięci i t. d.

Успрынятыя ўражанні не проста захоўваюцца ў памяці, але і апрацоўва- 
юцца, інтэрпрэтуюцца (II.3), таму памяць можа параўноўвацца з кпадоўкай, 
дзе яны раскладзены па розных паліцах, але і з паддашкам, дзе ўспаміны 
пераблытаны.

Памяці ўласціва змяняць нашы ўражанні і інфармацыю (II.4), што адлю- 
стравалася ў наступных словазлучэннях, якія выражаюць няўпэўненасць
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суб’екта ў сапраўднасці інфармацыі, якую ён пераказвае: jeżeli pamięć mnie 
nie myli/nie zawodzi. Памяць можа не толькі змяняць інфармацыю, але і па- 
чуцці чалавека адносна здарэння, якое з'явілася прадметам успаміну, на- 
прыклад, што-небудзь непрыемнае можа ўспамінацца як прыемнае, г. зн. 
ствараецца свайго роду ілюзія рэальнага здарэння: Im ciężej cierpim, tym 
wspominać stodziej.

Спалучальнасць лексемы pamięć у польскай мове

Сема 'губляць’ (11.8) прадстаўлена групай лексем і фразеалагізмаў ca 
значэннем забывания.

Мэтанакіраванае ўзнаўленне ў памяці прадугледжвае пошук успаміну 
(11.5): szukać w pamięci, grzebać w pamięci i паўторнае зрокавае ўзнаўленне 
вобраза (11.6): wywołać w pamięci obraz... У гэтым выпадку ўспаміны ўяў- 
ляюцца звязанымі паміж сабой, узнаўляецца ў памяці не толькі патрэбны 
эпізод, але цэлы шэраг уражанняў, звязаных (альбо нават не звязаных) з 
патрэбным. У мове гэта адлюстравалася ў наступных фразеалагізмах snuć 
nić/przędzę wspomnień. У мастацкім тэксце ўзнаўленне ў памяці параўноўва-
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ецца да пракручвання кіна- альбо фотастужкі: Im dłużej lustrowałem ten 
epizod w pamięci (jakbym tam i z powrotem przesuwał, klatka po klatce wycinek 
taśmy filmowej) ze gdy padły te słowa, gniewne oblicze Madame ściął na ułamek 
sekundy jakiś grymas czy skurcz (A. Libera).

Такім чынам, можна адзначыць, што структура значэння лексемы памяць 
сведчыць, што ў свядомасці носьбітаў польскай мовы памяць звязана са 
сферай разумовай дзейнасці, міжасабовымі адносінамі чалавека, функцыя- 
ніраваннем у грамадстве, якое змушае кіравацца пэўнай сістэмай норм і 
правілаў, захоўваць і перадаваць з пакалення ў пакаленне пэўны пласт ве- 
даў і традыцый. Семантыка сінтаксем, якія абазначаюць працэсы запамінан- 
ня, захавання і ўзнаўлення ў памяці, матывуецца таксама спецыфікай памя- 
ці як псіхалагічнага працэсу, які складаецца з некалькіх аперацый. У фра- 
зеалогіі гэтыя аперацыі прадстаўляюцца метафарычна з дапамогай другас- 
най намінацыі.
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Н.Г. СЛЫХАЛОВА

СОМАТИЧЕСКИЕ РЕЧЕНИЯ СО ЗНАЧЕНИЕМ УДИВЛЕНИЯ 
В РОМАНЕ МИХАИЛА БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»

В статье предлагается описание русских 
соматических речений (номинативных единиц 
русского языка, закрепленных за отражением 
жестов, мимики, поз, выражений лиц, сим
птомов душевных переживаний) со значени
ем удивления в романе М. Булгакова «Мас
тер и Маргарита».

The article contains a description of Russian 
expressions denoting the gestures, facial ex
pression, poses, countenances, outward physi
cal symptoms of emotions with astonishment in 
Bulgakov's novel "The Master and Margarita".

Эмоциональная экспрессия -  одна из базовых составляющих человече
ской природы. В нашем распоряжении оказывается все больше и больше 
данных, свидетельствующих о том, что каждая из эмоций имеет свой спе
цифический экспрессивный компонент. Очевидно, что, кроме мимики, эмо
циональная экспрессия включает в себя голосовые и пантомимические 
проявления, менее изученные в настоящее время.

Как показано в работах Дарвина и в трудах современных ученых (см. Ek- 
man 1972), фундаментальные эмоции одинаково проявляются у представи
телей самых разных культур. Однако факт существования генетических ме
ханизмов фундаментальных эмоций вовсе не означает, что в жизни челове
ка есть некие незыблемые, немодифицируемые аспекты. Напротив, практи
чески любой человек, взрослея, приобретает способность управлять врож
денной эмоциональностью, в той или иной степени трансформировать ее. 
Кроме того, эмоции различаются своей интенсивностью -  они могут быть 
как 'очень слабыми, так и очень сильными. Некоторые номинативные еди
ницы закреплены за отражением значимых жестов, мимики, поз, симптомов 
душевных переживаний. Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров предлагают на
зывать данные единицы соматическими речениями (см. Верещагин 1990).
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