
лацінскую (Pax Slavia Latina): тут л'гтаратурная мова 
ўзнікала незалежна ад сакральнай, абапіраючыся 
на народныя гаворкі (польская, чэшская, сла- 
вацкая, славенская, сербалужыцкія мовы). Але 
ў некаторых мовах адбывалася ў тым ці іншым 
парадку сутыкненне гэтых тэндэнцый (так, у 
харватаў доўгі час захоўвалася і ўплывала на 
моўную сітуацыю ў цэлым трупа глагалітаў, якія 
захоўвалі глагалічную пісьменнасць, а з ёю і 
старажытнаславянскія тэксты). Асаблівая ўвага 
ў кнізе засяроджваецца на развіцці "заходнерускай" 
(стараўкраінскай і старабеларускай) літарагурнай 
мовы. Тут, паводле Талстога, на познім этапе 
адбывалася адштурхоўванне ад традыцый стара- 
жытнаславянскай літаратурнай мовы і раўненне 
на народную мову. I зноў паўтару: тут патрэбна 
не столькі прыняцце тых ці іншых думак, колькі 
вялікая работа над канкрэтным аналізам тэкстаў 
з улікам выказаных ідэй у працэсе сучаснага 
асэнсавання гісторыі беларускай літаратурнай 
мовы. Пра беларускую і асабліва старабеларускую 
мову Талстой піша шмат, у прыватнасці на 
старонках 28, 39, 75, 78-80, 82, 102, 106, 108, 
112, 114-115, 117-120, 122-131, 136, 138, 141, 
150, 154, 161, 162, 164, 175, 176, 180, 445, 446, 
448, 452. Я знарок прывёў тэты спіс старонак 
не толькі дзеля таго, каб стала ясна, што бела- 
руская мова была аб'ектам спецыяльных разва- 
жанняў Талстога, але і для аблягчэння карыстання 
томам для беларусістаў (паколькі прадметнага 
паказальніка ў кнізе няма).

Другі том прац М.І.Талстога -  кніга сучасная 
і вельмі жывая. I таму ёй наканавана доўгае і 
актыўнае жыццё. "Выбраныя працы" выходзяць 
у серыі "Мова. Семіётыка. Культура", што над- 
звычай дакпадна падыходзіць да зместу кніг. 
Хочацца пажадаць выдаўцу і рэдактару поспехаў 
ў іх высакароднай і патрэбнай рабоце.

А.Я.Супрун

Т . М . В а л ы н е ц .  Грамматический феномен 
причастия. Mh.: Издательский центр БГУ, 
1998.138 с.

У манаграфіі размова ідзе аб дзеепрыметніках 
сучаснай рускай мовы. Пры характарыстыцы 
граматычнай спецыфікі дзеепрыметнікаў іх месца 
ў сістэме часцін мовы Т.Валынец абапіраецца 
на вынікі сваіх назіранняў над тым, як у канкрзтных 
ўмовах ужывання дзеепрыметнікі суадносяцца з 
фінітнымі формамі дзеяслова. Большая частка 
манаграфіі (с.15-96) прысвечана апісанню пера- 
ўтварэнняў дзеепрыметнага азначэння ў дзеяспоў- 
ны выказнік: аб'ектам даоледавання з'яўляюцца 
канкрэтныя трансфармацыі "дзеепрыметнік- 
прэдыкатыўныя дзеясловы" (с.9). Прызнаецца, 
што ў трансформе захоўваецца дэнататыўны 
змест зыходнага сказа. Тэма-рэматычныя I 
стылістычныя зрухі пры гэтым апускаюцца 
(даданыя азначальныя, якія замяшчаюць дзее- 
прыметнікі, пастаянна ўводзяцца стылістычна 
маркіраваным займеннікам что).

Хаця звесткі аб тым, што кожны дзеепрымег- 
нік пераўтвараецца ва ўласны дзеяслоў, адно- 
сяцца да разраду хрэстаматыйных, да гэтага 
часу, паколькі мне вядома, не існавала прац, у 
якіх вывучаўся б трансфармацыйны патэнцыял

рускіх дзеепрымегнікаў. Даследаванне Т.Валынец 
запаўняе існуючы прабел і ўжо таму каштоўнае і 
нетрывіяльнае.

Эксперыментальны мэггэрыял разбпы аўтарам 
на тры часткі.

У першай прадстаўлены прыклады, у якіх 
граматычныя характарыстыкі зыходных дзее- 
прыметнікаў і дзеясловаў у трансформах супа- 
даюць (мы бы сказалі, аднолькава названы): 
солнце, освещающее Землю, -  солнце, которое 
освещает Землю; человек, приехавший изда
лека, -  человек, который приехал издалека. 
Тут звяртаецца ўвага на тое, што ў падобных 
выпадках дзеепрыметнік далёка не заўсёды 
пераўтвараеццаўдаданы азначальны. Яму моіуць 
адпавядаць і даданы дапаўняльны, які матывуе 
даданы акалічнасны, частка складаназлучанага 
сказа, а таксама аднародны выказнік ускладненага 
сказа. У граматычных апісаннях рускай мовы 
гэтыя звесткі аб дзеепрыметніках адсутнічаюць.

У другой частцы ахарактарыэаваны выпадкі, 
у якіх граматычныя прыметы дзеепрыметнікаў i 
іх дзеепрыслоўных трансформ не супадаюць: 
Фонари <...> разгорались толчками, словно 
раздуваемые ветром. -  Фонари <...> разгора
лись толчками, словно (их) раздувал ветер 
(с.23 і інш.)

Тэты раздзел манаграфіі асабліва цікавы. 
Аўтар уводзіць паняцце функцыянальна-семан- 
тычнай парадыгмы дзеепрыметніка, што з'яўля- 
ецца новым у апісанні матэрыялу. У рабоце 
даецца састаў парадыгм для кожнага тылу 
дзеепрыметнікаў, выдзелены стандартныя і 
нестандартныя трансфармацыі, выяўлены магчы- 
масці варыянтных пераўтварэнняў, калі адной і 
той жа дзеепрыметнай форме адпавядаюць 
некалькі форм дзеяслова (напрыклад, дзее- 
прыметнік залежнага стану прошлага часу 
закончанага трывання можа замяшчацца 
формамі прошлага часу дзеясловаў закончанага 
і незакончанага трывання).

Трансфармацыйны метад, прыняты за аснову 
аналізу, дазволіў аўтару не толькі заўважыць 
факты, якія звычайна выпадаюць з-пад увагі 
даследчыкаў, але і намеціць новы аспект выву- 
чэння такога традыцыйнага аб'екта, як дзее- 
прыметнік. Хацелася б пажадаць аўтару прадоў- 
жыць сваё даследаванне і ў дапейшым апрымаць 
вынікі, якія б дазволілі ад канстатацыі з'яў 
перайсці да абагульненняў, якія фармулююць 
правілы.

У трэцюю частку ўвайшлі прыклады, у якіх 
дзеепрыметнік не можа быць пераўтвораны ў 
выказнік: как дед Мазай вытаскивал ужасных 
беженцев из несущегося потока, т а к  <...> (с.24).

Гэтая трупа толькі абазначана i падрабязна 
не ахарактарызавана, але і вылучэнне яе з'яўля- 
ецца важным, таму што сведчыць аб неабходнасці 
адрозніваць сувязі дзеепрымеггніка з дзеясловам 
на ўзроўні моўнай сістэмы і канкрэтнага ўжывання.

Ёсць у манаграфіі тое, што прадстаўляецца 
мне супярэчлівым ці ва ўсялякім разе патрабуе 
дадатковага абгрунтавання.

Асэнсаванне аналізуемага матэрыялу пры- 
водзіць аўтара, як думаецца, да правільнага 
вываду аб тым, што нестандартныя трансфар- 
мацыйныя пераўтварэнні з'яўляюцца тэкставымі 
рэалізацыямі "граматычнага (семантычнага) змесгу
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дзеепрыметнікаў" (с.96). Тэта вывад, аднак, 
не стасуецца з думкай аўтара аб тым, што 
нестандартный пераўтварэнні адрываюць дзее- 
прымегнік ад зыходнага дзеяслова. Два раэдзелы 
працы так і названы: "Разбурэнне трывальна- 
часавай суадноснасці дзеепрыметнікаў і прэды- 
катыўных форм дзеяслова", "Разбурэнне станавай 
і трывальна-станавай суадноснасці дзеепрымег- 
нікаў і прэдыкатыўных форм дзеяслова".

Назіранні, якія тычацца трывання, вельмі 
Цікавыя. Яны сведчаць аб тым, што рэлізацыя 
семантыкі трывання ў дзеепрыметніках можа 
быць предметам спецыяльнага даследавання. 
Разважанні аўтара здаюцца непаслядоўнымі там, 
дзе нестандартный (і варыянтныя) пераўтварэнні 
матываваны спецыфікай альбо дзеепрыметных, 
альбо дзеяслоўных (у цэлым) катэгорый і, такім 
чынам, не сведчаць ні аб "разбурэнні", ні аб 
"расшырэнні". Напрыклад, залежны стан у дзее- 
прыметніку і прэдыкатыўнай форме мае адзін і 
тот жа, інтэрпрэтацыйны, змест. Гэта азначае 
(па логіцы рэчаў), што дэнататыўны змест за- 
лежнага дзеепрыметніка павінен адпавядаць і 
залежнай, і незалежнай прэдыкатыўнай канструк- 
цыі (ненармальна, капі такога паралелізму няма). 
Дарэчы, незразумела, чаму не ўлічваецца аналі- 
тычная форма залежнага стану дзеясловаў 
закончанага трывання.

Адзначым яшчэ час. "Читает" і "читающий“ 
аднолькава называюцца формамі цяперашняга 
часу. Але дзеепрыметны час прынцыпова 
адрозніваецца ад часу фінітнай формы тым, што 
ён не валодае ўласцівасцю часавай лакалізацыі 
выказвання, ён рэлятатыўны па сваёй граматыч- 
най прыродзе, яго намінатыўны змест заўсёды 
вызначаецца па сінтаксічнай аснове, па кантэксце

і ў выніку можа быць розным, а значыць, можа 
перадавацца рознымі часавымі дзеяслоўнымі 
формамі. Іншымі словамі, тое расшырэнне 
дзеепрыметных сувязей, аб якім даволі шмат 
гаворыцца ў манаграфіі, у многіх выпадках 
абумоўлена ўнутрыдзеяслоўнымі адносінамі.

He вельмі зразумелыя разважанні аб зрухах 
у мадальным змесце дзеепрыметнікаў: уласнай 
жа мадальнасці ў дзеепрыметнікаў няма. Ствара- 
ецца ўражанне, што вывады аб расшырэнні і 
разбурэнні сувязей дзеепрыметніка маюць патрэбу 
ў некаторай карэкцыі і асцярожнасці.

Застаецца незразумелым, якое разгортванне 
тэксту мае на ўвазе аўтар, калі апісвае свае 
трансфармацыйныя структуры: прапанаваныя 
трансформы зуеім не ўлічваюць моўных сказавых 
катэгорый.

Прыцягваюць разважанні аўгара аб тым, што 
вынікі праведзенага даследавання не рашаюць 
пытання аб часцінамоўным статусе дзеепры- 
метнікаў. Гэтай тэме прысвечаны апошні пасаж 
работы. Можна згадзіцца з азначэннем (яно не 
новае) дзеепрыметнікаў як сінтаксічных дэры- 
ватываў. Але пры гэтым прыходзіцца мець на 
ўвазе, што паняцце аб сінтаксічным дэрываце 
(калі азначаць япо па Е.Курыловічу) не з'яўляецца 
адказам на пытанне аб катэгарыяльнай прына- 
лежнасці дзеепрыметнікаў.

У закпючэнне яшчэ раз адзначым, што 
манаграфія Т.Вапынец- гэта цікавае і карыснае 
даследаванне, якое, несумненна, садзейнічае 
разумению такога граматычнага феномена, як 
сучасны рускі дзеепрыметнік, у аспекце яго 
функцыянальна-тэкставай парадыгмы.

А.А.Камыніна


