
азначэнне; ... but Japp continued his scrutiny of Poirot. -  Whom did he continue to 
scrutinize? -  дапаўненне; I had some warm moments jn that court? -  Where did you 
have some warm moments? -  акалічнасць.

Значыць, Пастаноўка пытання да прыназоўнікава спалучэння як да азна- 
чэння, дапаўнення ці акалічнасці вызначае семантычны тып словазлучэння 
NprepN -  атрыбутыўны, аб'ектны ці акалічнасны.

Звяртае ўвагу шэраг сказаў, у якіх спалучэнне NprepN1 размешчанае пасля 
прэдыката, можа трактавацца дваяка: і як атрыбутыўнае, і як акалічнаснае. Вы- 
значыць яго характар дапамагаюць трансфармацыі. Так, напрыклад, у сказе I 
studied the atlas in our school library словазлучэнне the atlas in our school Iibraty 
з'яўляецца атрыбутыўным, калі да яго можна паставіць пытанне: What atlas did 
you study?, або акалічнасным, калі гэтае пытанне задаецца інакш: Where did you 
study the atlas?

Названыя канцэптуальныя адрозненні паміж азначэннем, дапаўненнем і 
акалічнасцю выяўпяюцца ў шэрагу фармальных фактараў, якія могуць выкары- 
стоўвацца як крытэрыі вызначэння атрыбутыўнага, аб'ектнага ці акалічнаснага 
характару словазлучэння NprepN і разам з тым як крытэрыі яго адмежавання ад 
семантычна іншых тыпаў словазлучэнняў.

Такім чынам, мы акрэслілі ўсе структурныя тыпы субстантыўных атрыбутыў- 
ных словазлучэнняў у сучаснай англійскай мове і закранулі асноўныя прабле- 
мы, звязаныя з іх вылучэннем.

1 Тэрміны "азначэнне, азначальнае слова і атрибут", "азначальны і атрыбутыўны" ужываюцца як 
сінонімы.

2П о те б н я  А.А.Из записок по русской грамматике. М., 1969. Т.З. С.60.
3 У дадзеным артыкуле тэрміны “аб'ектны" і “дапаўняльны" ужываюцца як сінонімы.
4С м и р н и ц к и й  А.И.  Синтаксис английского языка. М., 1957. С.235.
5 Гл.: С м и рн и ц ки й  А.И.  Синтаксис английского языка. С.231; Б а р х у д а р о в  Л.С. ,  

Ш т е л и н г  Д .А. Грамматика английского языка. М., 1960. С.358; Б у р л а к о в а  В . В . Основы струк
туры словосочетания.в современном английском языке. Л., 1975. С.54:

6 Лініяй---------- падкрэсліваецца азначэнне, дапаўненне, акалічнасць.
7 Гл.: Гак В . Г.//Сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М. Тореза. М., 1979. Вып.145. С.49.

. А.І.ШЧАРБАКОВА

АБ ТЭРМІНАЛОГІІЎ ГАЛІНЕ КАРПАРАТЫЎНЫХ МОЎ
Праблема, звязаная з карпаратыўнымі мовамі і іх узаемаадносінамі з кады- 

фікаванымі моўнымі стылямі, сёння абвастрылася. У навуковых распрацоўках 
па рускай мове апошняга дзесяцігоддзя асаблівая ўвага надаёцца лавінападоб- 
наму пранікненню элементаў некадыфікаванай мовы на старонкі прэсы, мастац- 
кай літаратуры і нават у палітычныя агляды1. Аднак і цяпер няма строгай тэрмі- 
налагічнай дыферэнцыяцыі ў адносінах да карпаратыўных моў. Калі асабліва- 
сці, характэрныя для мовы жыхароў пэўнай тэрыторыі, бясспрэчна называюцца 
дыялектамі, то такія ж з’явы, але ўласцівыя прадстаўнікам узроставых суполь- 
ніцтваў, аб’яднанняў па інтарэсах і захапленнях, у літаратуры вызначаюцца 
агульным тэрмінам сацыяльныя дыялекты (хоць тэрыгарыяльнасць і з’яўля- 
ецца адным з сацыяльных паказчыкаў) і больш прыватнымі арго, жаргон і 
слэнг. Акрамя гэтага, у складзе карпаратыўных некадыфікаваных стыляў вы- 
дзяляецца прафесійнае прастамоўе, прастамоўе-2 (гарадское прастамоўе), 
жарганізаваная лексіка і ўмоўна-прафесійныя мовы рамеснікаў і гандляроў. 
Такая колькасць тэрмінаў пры тым, што часта некаторыя з іх разглядаюцца як 
сінанімічныя, безумоўна, не сведчыць аб нармальным стане ў галіне сацыяль- 
най лінгвістыкі і функцыянальнай стылістыкі. Аднак некадыфікаваны пласт мо
вы патрабуе.аналізу хоць бы таму, што яго элементы акгыўна запазычваюцца 
кадыфікаванай мовай. Сапраўды, у кадыфікаванай мове няма назвы дзеянню 
'нахрапам, бесцырымонна абвінаваціць каго-небудзь у чым-небудзь, пагражаю- 
чы санкцыямі’, хоць з’ява такая існуе і вызначана супрацоўнікамі сродкаў маса- 
вай інфармацыі дзеясловам, запазычаным з мовы крьімінальната асяроддзя -  
наехаць. Няма назвы г для грубага высвятлення адносін, якое можа суправад- 
жацца нават рукапрыкладствам, азначанага таксама словам з мовы крыміналь- 
нага асяроддзя -  разборка (у апошні час у мове сродкаў масавай інфармацыі 
з’явілася і словазлучэнне палітычныя разборкі). Замежнае легалізацыя (гро-
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шай) уступіла месца больш зразумеламу як этымалагічна, так і простаму фане- 
тычна адмыванне (рускае отмывание) (грошай). Такім чынам, некалькі аднаба- 
кова глядзіцца думка аб забруджванні кадыфікаванай мовы элементамі карпа- 
ратыўных моў. Хутчэй за ўсё гаворка можа ісці аб запазычванні кадыфікаванай 
літаратурнай мовай (КЛМ) лексічных адзінак з такіх сістэм.

Калі ўлічыць, што ў якасці асноўных прымет арго і жаргону ў навуковай літа- 
ратуры і падручніках па рускай мове для ВНУ называюцца прафесійная адасоб- 
ленасць, патаемнасць, а таксама незразумеласць для іншых, то несістэматыч- 
насць у тэрміналагічнай прымацаванасці не выклікае сумненняў. Напэўна, таму 
некаторыя лінгвісты лічаць за лепшае карыстацца якім-небудзь адным з назва
ных тэрмінаў. Так, М.М.Шанскі не ўжывае тэрміна арзо; як зневажальны сінонім 
слова арго разглядаюць жаргон Д.Э.Разенталь і М.А.Целянкова; не вызнача- 
юць істотнай розніцы паміж жаргонам і арго Л.М.Бараннікава і стваральнікі ча- 
тырохтомнага “Словаря русского языка”.

Бясспрэчна, сёння вельмі праблематычна ўспрымаецца тэзіс аб патаем- 
насці, парольнасці, умоўнасці ці функцыі шыфру ўсякай карпаратыўнай мовы. 
Наўрад ці фраза Этому делаем тацет, а т о т  пусть лабёт [ад гэтага паз- 
баўляемся, а той хай працуе (у аркестры)], якая адзначана намі ў мове музы
канта -  інспектара аднаго з эстрадных аркестраў у час тэлефоннай размовы з 
кіраўніком калектыву, больш зразумела радавому носьбіту мовы, чым запіска 
члена крымінальнага асяроддзя Иду паровозом по первой ходке [іду асноўным 
абвінавачваемым (судзімасць першая), усю віну бяру на сябе]2, хаця ў музыкан
та не было неабходнасці шыфраваць інфармацыю.

Аналіз паняційных пластоў, што ахопліваюцца рознымі карпаратыўнымі лек- 
сіконамі, дазваляе вызначыць мовы прафесійных супольніцтваў, якія ўключа- 
юць абазначэнні, падобныя на тэрміны. Часам вельмі складана дыферэнцыра- 
ваць элементы такіх моў і тэрміны ў поўным сэнсе гэтага слова: (арфаграфія 
руская): мышь ‘маніпулятар mouse’ у мове праграмістаў і экспрэсіўныя сінонімы 
мышка і мышё; квінта ‘чацвёртая струна на струнных смычковых музычных 
інструментах' і афіцыйныя назвы такіх струн па строю інструмента: мі для 
скрыпкі, ля для альта і віяланчэлі.

Без сумнення, гэтыя мовы -  прафесійныя, хоць і могуць уключаць у сябе на
звы бытавых з'яў. Але ў такіх выпадках у якасці намінанта бярэцца тэрмін. Па- 
раўнайце (мова руская): смодулировать ‘выпіць спиртнога’ ад 'перайсці з адной 
танальнасці ў другую’, бекар ‘вышэйшая ступень чаго-небудзь; далей некуды’ 
ад назвы знака нотавай алітэрацыі, які адмяняе раней пастаўлены знак-у  мове 
музыкантаў; перегрузиться, перезагрузиться ‘сабрацца з думкамі, пачаць 
разумець, цяміць’ ад VeecMi ў камп’ютар інфармацыю ці запыт аб інфармацыі 
яшчэ раз' -  у мове праграмістаў. Гэтыя з’явы адносна рэдкія і, як правіла, харак- 
тэрны для прафесійных згуртаванняў, дзе шмат моладзі. Акрамя гэтага, зыхо- 
дзячы з нашых назіранняў, у мове інфармантаў, ад якіх мы атрымалі названыя 
словы, існуюць і непрафесійныя сінонімы -  назвы тых жа бытавых з’яў: адпа- 
ведна (мова руская) кирнуть, абзац і привести мозги в порядок (собрать моз
ги в кучку). Тым не менш нельга выкпючаць і функцыянальна-стылёвую інтэр- 
ферэнцыю, гэта значыць выпадак, калі з'ява абазначаецца першым жа больш- 
менш падыходзячым па семантыцы словам з некалькіх моў, якімі валодае га- 
ворачы.

Некаторыя карпаратыўныя мовы лексічна ахопліваюць як прафесійную, так і 
бытавую сферы дзейнасці носьбітаў. Да такіх моў належаць умоўна-прафесій- 
ныя мовы рамеснікаў і гандляроў, якія апісаў В.Д.Бандалетаў , а таксама сучас- 
ны лексікон крымінальнага асяроддзя. Тут шырока пададзены як абазначэнні, 
якія звязаны непасрэдна з прафесійнай дзейнасцю (у мове крымінальнага ася
роддзя -  з проціпраўнай дзейнасцю, гэта значыць учыненнем злачынстваў; уза- 
емаадносінамі з праваахоўнымі органам!, пакараннем, месцамі пазбаўлення 
волі і да т.п.), так і назвы з’яў паўсядзённага ўжытку: назвы чалавечага стану, 
узаемаадносін, месцаў і спосабаў баўлення часу. Пры гэтым дастаткова выраз- 
на выяўляецца семантычная дэталізацыя ў мове крымінальнага асяроддзя, а 
для лексікі бытавой семантыкі такая дэталізацыя не характэрна. Паказальна ў 
гэтым плане даследаванне назваў нажа як зброі, гэта значыць сродку нападу ці 
абароны, і-нажа’як рэчы гаспадарчага ўжытку. Калі ў першым выпадку інфар- 
мант ужываў 15 намінацый нажа, класіфікуючы іх па даўжыні клінка, прынцыпу 
доступу да клінка, шырыні клінка: (мова руская) перо, выкидуха, финяк, кнопарь,
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боковуха, литовка, лиска \ г.д., то, называючы нож як рэч гаспадарчага прызна- 
чэння, ён звычайна карыстаўся дзвюмя лексемамі ў залежнасці ад даўжыні 
клінка: (мова руская) режик 'нож з кароткім ці сярэдняй даўжыні клінком’ і джага 
‘доўгаклінковы нож’. Параўнайце: сейчас режик возьму, картошку почищу \ 
ладно, бери эту  боковуху, я себе уже прямой бой присмотрел (прямой бой 
‘адна з разнавіднасцей нажоў, у якой клінок выскоквае паралельна ручцы, а не 
збоку, як у бакавухР). У склад прафесійнага пласта мовы крымінальнага асярод- 
дзя ўваходзяць і шматлікія абазначэнні з’яў, дэталізацыя якіх важна толькі для 
злачынцаў, што спецыялізуюцца на ўчыненні асобнага віду, тыпу злачынстваў. 
Так, напрыклад, пры агульнай назве махляра (мова руска) кидала існуе шмат 
відавых намінацый такіх правапарушальнікаў у адпаведнасці са спосабам учы- 
нення махлярства; з рэччу, якая выкарыстоўваецца пры ўчыненні махлярства; з 
наяўнасцю саўдзельнікаў і да т.п.

Зыходзячы з традыцыйных поглядаў на выкарыстанне тэрмінаў арго, жар
гон і слэнг для азначэння пэўных відаў карпаратыўных моў, лічым аптымаль- 
най наступную тэрміналагічную прымацаванасць: арго -  мова карпарацыі, ство- 
ранай на прафесійна-бытавой падставе; жаргон -  мова карпарацыі, створанай 
на прафесійнай падствае; слэнг -  мова карпарацыі, створанай на падставе 
агульнага ўзросту, інтарэсаў і захапленняў.

Магчыма, што такая класіфікацыя будзе здавацца некалькі жорсткай у адно- 
сінах да лексічна няўстойлівых структур, якімі з’яўляюцца карпаратыўныя мовы. 
Так, у лексіконе студэнтаў спецыфічна абазначаюцца не толькі з’явы, якія звяза- 
ны з іх бытам, але і шматлікія з'явы, якія маюць дачыненне да навучання і буду- 
чай прафесіі. У ліку такіх намінацый з’яўляюцца прадукты моўнай гульні, на
прыклад, назвы адзнак здал(а) і нездал(а), утвораныя ад скарочаных 'здаваль- 
няюча’ (зд) і ‘нездавальняюча’ (незд.). Побач з такімі намінацыямі ў мове сту- 
дэнтаў існуюць і лексемы сітуацыйнага, часовага характару. Напрыклад, цеков- 
ка (мова руская) (назва сталоўкі былога ЦК КПБ, якая знаходзіцца побач з ад- 
ным з вучэбных карпусоў БДУ). Звычайная назва былой Дзяржаўнай бібліятэкі 
БССР імя У.І.Леніна -  ленінка -  пасля яе перайменавання ў Нацыянальную 
бібліятэку Рэспублікі Беларусь атрымала неафіцыйную назву нацыяналка.

Студэнты старэйшых курсаў паступова авалодваюць элементам'! прафесій- 
най мовы; адначасова практычна кожны з іх з’яўляецца прадстаўніком карпара- 
цыі па інтарэсах і захапленнях. Аднак, авалодаўшы прыёмамі кодапераключэн- 
ня, маладыя людзі звычайна дыферэнцыруюць прафесійную мову і мову груп, 
дзе праводзяць вольны час, з’яўляючыся своеасаблівымі карпаратыўна-лінгвіс- 
тычнымі паліглотамі.

Некаторую складанасць уяўляе сабой функцыянальны аналіз лексём тыпу 
капуста ‘грошы’, круты  ‘асаблівы, неардынарны; валодаючы прэстыжнымі 
якасцямі; моцны духам чалавек', клёвы 'добры’ і інш. Безумоўна, гэта ненарма- 
тыўная лексіка. Аднак названымі тэрмінамі актыўна ці пасіўна карыстаюцца .не 
толькі моладзь, але і сярэдняе пакаленне. Ужыванне такіх лексем абмежавана, 
верагодна, толькі сітуацыйна. У.С.Елістратаў прыводзіць дастаткова багаты 
лексічны пласт, які называв маскоўскім арго (пад арго ён разумев мову ropa- 
да ). Філалагічная літаратура дае некалькі назваў такой сістэмы: гарадское пра- 
стамоўе, прастамоўе-2. Аднак пад гэтымі тэрмінамі падразумяваецца або 
мова малапісьменных носьбітаў, якая характарызуецца няўменнем ці нежадан- 
нем сінанімізіраваць5, або мова, уласцівая для абмежаванага кола выхадцаў з 
вясковай мясцовасці, якія аселі ў горадзе6. Аднак значная частка лексічных 
адзінак, прыведзеных У.С.Елістратавым, сведчыць не аб нізкай культуры ці 
неадукаванасці інфармантаў (шмат запазычванняў з санскрыту, еўрапейскіх і 
азіяцкіх моў; некаторыя абазначэнні з’яў, нехарактэрных для абіходу людзей, 
якія займаюцца фізічнай працай: (мова руская) непроходной ‘аб тым, які не буд
зе дазволены цэнзурай’, завкафедрица 'жанчына, якая загадвае кафедрай’ і 
іншыя). Хутчэй можна весці гаворку аб накіраванасці на моўную гульню, на 
іранічнае, жартоўнае ўспрыманне ўтрыравана названай з'явы, рэчы, чалавека. 
Напрыклад (мова руская): муроприятие ‘мерапрыемства’, безгарбузие 'бес- 
прыстойнасць’ (рускае безобразие), бурбулятор 'электранагравальны прыбор', 
склопление 'зборышча' (рускае скопление), енот ‘японец’ (ад назвы японскай 
валюты йены), подберезовик 'спекулянт каля магазіна “Бярозка'” і г.д. У гэтым 
пласту сустракаецца шмат абазначэнняў інтымнага характару, лексем, кампа- 
нентамі якіх з’яўляюцца табуізмы. Корань іншамоўнага паходжання тут можа
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спалучацца з суфіксам табуіраванай прыроды, і наадварот; гэта значыць, што і 
тут, верагодна, гутарка можа ісці хутчэй аб больш поўным адлюстраванні не- 
нарматыўнай лексікі, чым аб нізкай культуры суразмоўнікаў. Аналіз слоўніка 
У.С.Елістратава сведчыць аб тым, што мова горада -  гэта не толькі і не столькі 
няправільная гаворка, наколькі пласт са своеасаблівымі словаўтваральнымі 
сродкамі і семантычнымі прыёмамі фарміравання лексічнага складу.

Такім чынам, пытанне аб функцыянальнай дыферэнцыяцыі некадыфіцыра- 
ваных моўных стыляў застаецца нявырашаным, а сама такая лексіка патрабуе 
больш дакладнай сістэматызацыі.

1 Гл.: C к л я р е в с к а я Г.Н. H Русский язык и современность: Проблемы и перспективы разви
тия русистики / Всесоюз.научн.конф. (Москва, 20-23 мая 1991 г.): Доклады. 4.1. С.252; Ферм Л. 
Особенности развития русской лексики в новейший период (на Материале газет). Uppsala, 1994. С.5-6.

2 Гл.: Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона / Сост. Д.С.Бапдаев, В.К.Белко, И.М.Исупов. 
М.,1992. С.330-331.

3Гл. :Бондалетов  В.Д.  Условные языки русских ремесленников и торговцев. Рязань, 1974; 
Ё н ж а . Условные языки русских ремесленников и торговцев. Рязань, 1980.

4Гл. :Елистратов  B.C. Словарь московского арго: материалы 1980-1994 гг. М., 1994.
5 Гл.: Городское просторечие: Проблемы изучения. М., 1984. С,18-19.
6 Гл.: К р ы с и н Л .П. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. М., 

1989. С.62.

Г. М. ТРАЦЦЯКОВА 

КАРЦІНА СВЕТУ I МАЎЛЕНЧЫ ЎПЛЫЎ
Здольнасць выіслікаць у рэцыпіента з дапамогай сродкаў мовы такія ж во- 

бразы і пачуцці, якія "бачыць" і адчувае ў момант маўлення гаворачы, вобразы і 
пачуцці, аналагічныя па яскравасці і ступені інтэнсіўнасці, па багаццю і глыбіні, 
ва ўсе часы прыцягвалі да сябе ўвагу даследчыкаў. He змяншаецца цікавасць 
да гэтай праблемы і ў нашы дні, калі ў лінгвістаў з'явілася магчымасць вытлу- 
мачыць дзейнасць многіх здаўна вядомых спосабаў аратарскага майстэрства 
(на змёну "як"-лінгвістыкі прыходзіць "чаму"-лінгвістыка1), а таксама з'явіліся 
ўмовы для таго, каб выявіць заканамернасці параджэння тэкстаў з высокай сту- 
пенню ўплыву на рэцыпіента.

Адной з абавязковых умоў параджэння такіх тэкстаў з'яўляецца "вымалёў- 
ванне" ў свядомасці рэцыпіента такой карціны сітуацыі, што сфарміравалася ў 
гаворачага на момант параджэння тэкста. Гаворачы і рэцыпіент павінны быць 
падобныя да двух пасажыраў, якія едуць у адным і тым жа вагоне і глядзяць у 
адным і тым жа кірунку2, Яны бачаць адны і тыя ж фрагменты рэчаіснасці, у ад
ным і тым жа аб'ёме, якія праплываюць перад імі з адной і той жа хуткасцю. 
У выніку гэтага гаворачы і рэцыпіент вымушаныя разглядаць сітуацыю пад ад
ным і тым жа вуглом зроку, акцэнтуючы адны і тыя ж яе кропкі (знаходзяцца 
бліжэй, лепш відаць і г.д.).

У гэтым выпадку ацэнка сітуацыі, абумоўленая асабістым вопытам і ведамі, 
сфарміраванымі на падставе падобных агульначалавечых стандартаў, будзе 
аналагічнай. A аднолькавая ацэнка сітуацыі, якая суправаджаецца выкарыстан- 
нем у прынцыпе адзіных правілаў лагічнай высновы, не можа не прывесці да 
аднолькавых вывадаў. Гэта значыць, што гаворачы і інфармацыя, якую ён пе- 
радае, уключаюцца ў "свой", а не ў "чужы" для рэцыпіента свет .

Усё, што знаходзіцца ў "сваім" свеце, здольнае аказваць максімальны ўплыў 
на яго "ўладальніка", г.зн. на рэцыпіента. Таму задача гаворачага -  пранікнуць у 
гэты свет, каб забяспечыць высокі прагматычны патэнцыял тэкста, а значыць, і 
паспяховасць камунікацыі.

Апошнія даследаванні паказалі, што партнёры па камунікацыі аперыруюць у 
так званым кагнітыўным асяроддзі, якое ўключае сукупнасць усіх даступных для 
іх свядомасці фактаў . Інфармацыя, што паступае ад гаворачага, уплывае на 
кагнітыўнае асяроддзе рэцыпіента, вылучаючы ў ім адны факты ("дапушчэнні" -  
паводле Шпербера і Уілсана5) як найбольш значныя і аслабляючы другія як 
менш значныя да поўнага іх зацямнення. У выніку такой пераарыентацыі ў 
кагнітыўным асяроддзі рэцыпіента вымалёўваецца пэўная канфігурацыя -  граф, 
вузлы якога ўтвараюць адзінкавыя фрэймы (г.зн. структуры ведаў, звязаныя з 
"захаваннем інфармацыі пра свет і яе выкарыстаннем у выніку разумения і вер- 
балізацыі"6), а лініі, якія злучаюць іх, -  адносіны паміж імі. Вонкава гэта нечым

54


