
ультрамодны), рус. СУПЕР-(супермодный, суперсовременный) -  бел. СУ- 
WEP-(супермодны, суперсучасны), рус. ЭКСТРА-(экстрамодный) -  бел. 
ЖСТРк-(экстрамодны)] а таксама непрадуктыўнымі фармантамі: рус. ПЕ- 
РЕ-(перестарелый) -  бел. ПEРА-(перастарэлы) i рус. ЧРЕЗ-...-^(чрезмер
ный) -  бел. ПРАЗ-...-Н-(празмерны). Да спецыфічных сродкаў выражэння 
градацыйнай семантыкі адносіцца префікс, які адсутнічае ў рускай мове з 
такім словаўтваральным значэннем -  полісемантычны прадукгыўны ў бела- 
рускай мове прэфікс ЗА-(бел. занізкі -  рус. слишком низкий, бел.застары -  
рус. слишком старый) з адным са значэнняў -  празмернай ступені праяў- 
лення прыметы.

Акрамя ўласна словаўтваральных, афіксальных, у супастаўляемых мо- 
вах шырока выкарыстоўваюцца функцыянальныя дэрывацыйныя сродкі, ут- 
вараючы асобнааформленыя (аналітычныя) намінанты. Суаднясенне аналі- 
тычных і сінтетычных намінантаў рускай і беларускай моў у межах мікраполя 
надзвычай высокай ступені праяўлення прыметы прадстаўляецца на- 
ступным. Беларускія аналітычныя формы складаюць 1%, рускія -  23% 
агульнай колькасці ад'ектываў, якія ўваходзяць у мікраполе. У ролі функ- 
цыянальных дэрывацыйных сродкаў ужываюцца словы -  беларускія: вельмі 
(рус. сверхсрочный -  бел. вельмі тэрміновы), праз меру (рус. Чрезмерный -  
бел. праз меру вялікі); русское: слишком (Ьеп. зацёплы -  рус. Слишком 
теплый, бел. зашырокі -  рус. слишком широкий).

Абагульняючы вынікі супастаўляльнага аналізу дзвюх блізкароднасных 
моў, можна зрабіць вывад, што ў межах дэрывацыйнага поля ступені пра- 
яўлення прыметы аналітызм і сінтэтызм уласцівы абедзвюм мовам у ад- 
нолькавай меры, але калі рускія асобнааформленыя намінанты пераважа- 
юць над беларускімі ў зоне мікраполя празмернай ступені, то беларускімі 
аналітычнымі формамі выражаюцца пераважна семы слабой, умеранай і 
вышэйшай ступені праяўлення прыметы.

1 Беларуска-рускі слоўнік. У 2т. Мн.: БелСЭ. 1988.
2 Русско-белорусский словарь. В Зт. Мн.: БелЭН. 1993.

Т.А.БУШУЙ

СЕМАНТЫЧНЫ ПАРАМЕТР КАДЫФІКАЦЫІ 
ФРАЗЕАПАГІЧНАЙ СІСТЭМЫ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

Ў КАНТРАСТЫЎНАЙ ЛЕКСІКАГРАФІІ
Фразеаграфія кантрастыўнага лексічнага слоўніка (КЛС) -  актуальная 

праблема сучаснага агульнага і прыкладнога мовазнаўства. КПС, з’яўляю- 
чыся слоўнікам асаблівага тыпу, характарызуецца спецыфічнасцю кадыфі- 
кацыі фраэеалагічнага ўзроўню зыходнай мовы, напрыклад беларускай. 
Першаступеннае значение пры гэтым мае арыентацыя КЛС на яго базавы 
фонд, што тлумачыцца ў ракурсе “камунікатыўнай сістэмнасці мовы”. Тым 
самым КЛС (як текст) будзе ў поўнай меры адпавядаць теаретычнаму аба- 
гульненню, сфармуляванаму А.Я.Супруном так: “Паколькі мова з’яўляецца 
Устройствам для стварення і разумения текстаў, сама арганізацыя мовы 
павінна забяспечваць магчымасці яе паспяховага функцыянавання ў якасці 
такога устройства”1.

Без паўнаты інфармацыі пра фразеалогію разнастайнасць фразеалагіч- 
ных адзінак (ФА) і дастатковага мінімуму тлумачення іхняй лінгвістычнай 
прыроды КЛС не можа реалізаваць свае галоўныя функцыі, закліканыя па- 
казаць багацце зыходнай мовы, выконваючы ролю даведніка для перакладу 
і дапаможніка пры вывучзнні мовы, выступаць у якасці сродку регулявання 
існуючых моўных нормаў, садзейнічаць выніковасці параўнальна-тыпа- 
лагічнага даследавання мовы і г.д. Вучебна-перакладчыцкая накіраванасць 
КЛС дапаўняецца яшче і функцыямі іншых слоўнікаў (тлумачальных, спе- 
цыяльна фразеалагічных і інш.). У выніку атрымання такіх умоў KJlC акадэ-
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мічнага тыпу можа забяспечыць разумение асноўных тэкстаў на зыходнай 
мове.

Фразеалогія як абавязковы аб’еісг КЛС, напрыклад Беларуска-рускага 
слоўніка 1962 г. (і наступных перавыданняў), характарызуецца комплексна- 
сцю сваіх рэлевантных уласцівасцей, што ахопліваюць складаную семан- 
тыка-вобразную намінатыўную вартасць, дэрывацыйны статус і камуніка- 
тыўна-прагматычныя магчымасці ФА. Адэкватнае прадстаўленне апошніх 
можа быць дасягнута толькі ў параметрах сістэмнай арганізацыі ФА мовы, 
якая выяўляецца ў іхніх сутнасных змястоўных, структурных і функцыя- 
нальных асаблівасцях, тэта значыць, тут існуе неабходны выхад на кан- 
крэтную лінгвістычную інфармацыю -  лексіка-семантычную, фанетычную, 
марфалагічную, сінтаксічную, стылістычную і г.д. Такі метадалагічны прын- 
цып прама суадносіцца з агульнымі патрабаваннямі да арганізацыі работы ў 
кантрастыўнай (дзвюхмоўнай і шматмоўнай) лексікаграфіі, дзе ўкладапьк 
КЛС, як правіла, перш за ўсё выдзяляе асаблівасці мовы-крыніцы з па- 
слядоўнай арыентацыяй на яе адзінкі ў ракурсе канкрэтнага моўнага ўзроў- 
ню. Параметры фразеаграфіравання рэгулююцца ў КЛС адносінамі паміж 
кампанентамі асобнай ФА і рознымі ФА, што абумоўлена ўплывам іншых 
моўных узроўняў. Адсюль унутраная сістэмнасць кожнай ФА вызначаецца 
лінгвістычнымі характарыстыкамі фразеаформы ў цэлым і складаючымі яе 
кампанентамі паасобку. Гэта варыянтнасць, міжкампанентныя сувязі, струк
турная арганізацыя фразеаформы (напрыкпад, яе мадэль), семантыка-во- 
бразная суадноснасць ФА з рэчаіснасцю, парадыгматыка і сінтагматыка ФА, 
яе стылістыка-функцыянальныя паказчыкі і інш. Адпаведна адносіны паміж 
рознымі ФА раскрываюць сістэмнасць у рамках фразеалагічнага ўзроўню 
мовы. Яна рэгулярна праяўляецца ў сэнсавай блізкасці ці проціпастаўле- 
насці фразеалагізмаў, супадзенні ці падабенстве іхніх семантыка-структур- 
ных, стылістыка-функцыянальных, дэрывацыйных і камунікатыўна-прагма- 
тычных характарыстык, формазмяняльных і сінтаксічных сувязей і г.д.

Такім чынам, аптымальнае рашэнне кантрастыўнай лексікаграфіяй фра- 
зеаграфічных задач магчыма толькі пры ўмове прадстаўлення ў KJlC зака- 
намерных праяўленняў фразеалагічнай сістэмы мовы, якія выяўляюцца ў 
фразеагрупах розных спосабаў аб’яднання. Такое ж фразеагрупаванне пра- 
водзіцца ў КЛС з улікам такіх параметраў кадыфікацыі ФА, як семантычны, 
граматычны, стылістычны, камунікатыўна-прагматычны і інш. Найбольшай 
складанасцю харакгарызуецца семантычны параметр, ё н  ахоплівае такія 
асаблівасці ФА, як варыянтнасць, сінанімія, антанімія, полісемія, аманімія. 
Так, KJ1Ć мусіць адлюстраваць найбольш тыповыя для мовы хіотанні ФА 
паводле кожнага з кампанентаў. Параўн. такія ўзоры: біць бібікі (лынды), 
кідаць (пакідаць) на волю лёсу, гаварыць (плесці) на ўзвей вецвр; вешаць 
(апускаць) галаву, варон страляць (лавіць), свету (белага) не бачыць, 
страх (жах) як і інш. Пры гэтым неабходна ўлічваць і спецыфічныя варыянт- 
ныя асаблівасці ФА. Напрыклад, для варыяцыі шматлікіх дзеяслоўных кам- 
панентаў ФА э’яўляецца вельмі паказальнай узаемазалежнасць словаформ 
розных трыванняў: класці (палажыць) зубы на паліцу і г.д. Падрабязнай 
распрацоўкі ў KJlC патрабуюць выпадкі парадыгматычнай словазмяняльнай 
варыянтнасці: пабсйся (пабойцеся) Бога, Богам прашу (просім), наша 
(ваша) бярэ і інш.

Сінанімія як евоеасаблішае адлюстраванне фразеалагічнай сістэмы мо
вы выдзяляецца ў КЛС парамі ці групамі ФА, што размяшчаюцца часта з 
апорай на агульнае слова фразеаформы. Параўн. тыповыя ўзоры: не вя- 
лікая бяда -  малы клопат; і канец -  вось і ўсё -  кончай балы Бог ведае -  
хто  яго ведае; не дай Бог -  крый Божа -  барані Божа; не Бог ведав які -  не 
вельмі ш то; было ды сплыло -  было ды быллём парасло і інш. СІна- 
німічныя ФА без агульнага кампанента выкарыстоўваюцца як сродак семан- 
тыка-стылістычнага тлумачэння, напр.: / вухам не вядзе (I не шманае): збор- 
дружына (адкуль лапала -  адусюль патроху); праз агонь / ваду прайшоў 
(быў на кані I пад канём): гладкай дарогі! (з лёгкім ветрам!).
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Фразеалагічная антанімія ў KTiC раскрываецца, як правіла, з апорай на 
агульныя кампаненты фразеаформ: біць у  цэль -  біць міма цэлі; галава (не) 
варыць; свет клінам (не) сышоўся. Параўн. Фразеапагізмы, прыведзеныя на 
слова цана ў слоўніку: зрош цана / /  цаны не мае, на слова як: як бы //я к  бы 
не.

Шматзначнасць ФА падаецца ў KJlC ў паслядоўнасці ўзнікнення (ці ха
рактеру ўжывання ў пэўныя стылі) іхніх асобных значэнняў. Гэтыя значэнні -  
канкрэтныя і пераносныя, спецыяльныя і пераносныя і інш. Пры тлумачэнні 
яны атрымліваюць дадатковую метамоўную канкрэтызацыю. Параўн. узоры з 
БРС-622: “ДАСТАЦЬ... дастаць сабе цацку ирон. а) (болезнь, неприят
ность) схватить, подхватить; б) (о ненужном, бесполезном занятии) найти 
себе занятие (дело, забаву)” (с.238); “КУДЫ... куды там5, а) (ничего 
подобного) куда там! б) (ничего не выйдет) какое там!" (с.406).

У КЛС павінны вылучацца і гнёзды з камбінаванай інфармацыяй. Ha- 
прыклад, тэта варыянтна-антанімічна-сінанімічнае гняздо: “Час яшчэ ёсць -  
(яшчэ) дазваляв -  часу (яшчэ) хапав //ч а су  мала (няма) -  час не чакае”. 
Параўн. у БРС-62 фразеагняздо, дэе сінанімія дзвюх ФА дапаўняецца 
дэрывацыйнай суаднесенасцю адной з іх з прыказкай: "ВЕРАБЕЙ... стре
ляны верабей... -  стары верабей... старогавераб’я на мякіне не падма- 
неш” (с. 149).

Прынцыпы раскрыцця фразеалагічнай сістэмы зыходнай (беларускай) 
мовы ў КЛС (з далейшым пашырэннем паводле іншых аспектаў: семан- 
тычнага, граматычнага, фанетычнага, стылістычнага i т.д.) маюць дастат- 
ковую сгракатасць спосабаў i форм іх праяўленняў. Перад КЛС нязменнай 
застаецца задача прадстаўляць тэту сістэму не толькі ў неабходнай паўнаце 
з захаваннем адзінства, але і ў максімальна кампактным выглядзе. Тым 
самым аб’ёкг фразеаграфіі КЛС крайне проста і змястоўна ахоплівае 
асобныя ФА, фразеагрупы і фраэеалагічную сістэму мовы ў цэлым.

1 C y п р ун  A . E . Лекции по теории речевой деятельности. Мн., 1996.
2 Беларуска-рускі слоўнік. M., 1962.

Т.А. КАЖУРЫНА

3 ГІСТОРЫ! КАРТАГРАФАВАННЯ СЕМАНТЫЧНАГА ПОЛЯ «АДЗЕННЕ»
BA ЎСХОДНЕСЛАВЯНСК1Х MOBAX

Вядома, што картаграфічны метад даследавання ўяўляе сабой сродак 
переходу ад наэіраемай інфармацыі (выява на карце) да выходнай інфар- 
мацыі (выніку даследавання). Распрацоўка метаду картаграфавання прывя- 
ла да стварэння асаблівага раздзела дыялекталогіі -  лінгвістычнай геагра- 
фіі, навукі, якая вывучае заканамернасці тэрытарыяльнага распаўсюдж- 
вання моўных з’яў.

Як адзначаў М.І.Талстой, лінгвістычная геаграфія, якая карыстаецца 
дыялекталагічнымі атласамі і іншымі відамі арэальных даследаванняў, 
ваподае дастаткова надзейнай і эфектыўнай методыкай распазнавання 
дзеяння фактараў унутрылінгвістычнага і знешнелінгвістычнага парадку. 
Дзякуючы ёй мы можам у многіх выпадках з верагоднай упэўненасцю, 
нагляднасцю, дакладнасцю вызначыць зоны моўных кантактаў, змяшэнняў, 
адноснай тыпалагічнай аднароднасці, замкнугасці, "архаічнасці” и да т.п. 
Пры гэтым мяркуецца, што картаграфуюцца не толькі атамарныя, адзінкава 
ўзятыя з’явы, але і асобныя фрагменты сістэмы, мікрасістэмы -  фанетыч- 
ныя, граматычныя, лексічныя (мікрапалі)1.

Лінгвістычныя атласы змяшчаюць каштоўны матэрыял для вырашэння 
самых раэнастайных задач як сінхроннага, так і гістарычнага мовазнаўства. 
Бясспрэчна, адзначае В.Я.Кармакова, лінгвістычная карта дае наглядную 
карціну геаграфічнага, тэрытарыяльнага распаўсюджвання моўных з’яў, іх 
супалажэння і (ці ўзаемапалажэння) на вывучаемай лінгвістычнай прасто-
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