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асобных семантычных падтыпаў, асаблівасцях спалучальнасці 
матывавальных асноў з суфіксальнымі морфамі, частковым 
несупадзенні лексічнага складу СТ і нек. інш.  
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ФАРМАЛЬНЫЯ ВАРЫЯНТЫ ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ  
У ТВОРАХ МІХАСЯ ЛЫНЬКОВА 

У навуковай літаратуры адзначаецца, што каля 31 % 
фразеалагізмаў беларускай літаратурнай мовы ахоплена з’явай 
варыянтнасці [9]. Прычынай узнікнення варыянтаў з’яўляецца 
«супярэчнасць паміж формай і зместам фразеалагізма. Ідэальна 
фразеалагічнае значэнне, адпрацаванае і замацаванае моўнай 
традыцыяй, павінна адназначна перадавацца формай, але такая 
суадноснасць (ці адпаведнасць) пастаянна парушаецца. Справа ў тым, 
што значэнне фразеалагізма мае тэндэнцыю набываць розныя формы 
выражэння і наадварот: адна і тая ж фразеалагічная форма імкнецца 
абслугоўваць розныя моўныя функцыі» [1, с. 168]. 

Звычайна вылучаюць 8 тыпаў фразеалагічнай варыянтнасці: 
лексічны, фанетычны, акцэнтны, акцэнтна-фанетычны, 
словаўтваральны, марфалагічны, канструкцыйна-колькасны, 
камбінаваны [9]. Гэтыя тыпы варыянтаў вызначаюць на аснове таго, што 
змяняецца ў фразеалагізме: кампанент ці яго фармальны бок. 

У фармальных фразеалагічных варыянтах змяненні адбываюцца 
толькі ў межах аднаго кампанента і закранаюць адзін яго бок (акцэнтны, 
фанетычны, словаўтваральны, марфалагічны). Такія варыянты «не 
з’яўляюцца ні паказчыкамі тых ці іншых граматычных катэгорый у 
фразеалагізме, ні формамі выражэння адносін і сувязей фразеалагізма са 
словамі ў маўленні. Замена аднаго фармальнага варыянта кампанента 
другім не змяняе катэгарыяльнай характарыстыкі фразеалагізма» [7, с. 
69].  

У творах М. Лынькова сустракаем усе вядомыя тыпы 
фразеалагічнай варыянтнасці, акрамя акцэнтнай. Налічваецца больш за 
1000 фразеалагізмаў, здольных вар’іравацца. Такое шырокае карыстанне 
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варыянтнасцю абумоўленна жаданнем пісьменніка разнастаіць маўленне 
ці пазбегнуць таўталогіі. 

Фанетычныя варыянты адрозніваюцца адным гукам ці некалькімі: 
раз-пораз – раз-поразу [6, т. 1, с. 315]; не маргнуўшы вокам – не 
міргнуўшы вокам (2 ужыванні); у футарале – у футляры [6, т. 7, с. 369]; 
ва фронт – ва фрунт (2 ужыванні). У некаторых фразеалагізмах 
назіраецца чаргаванне галоснага з нулём гука: кроў льецца – кроў ліецца 
[6, т. 7, с. 386]. У фразеалагічнай адзінцы не сходзіць з вуснаў – не 
сыходзіць з вуснаў [6, т. 4, с. 237] варыянты адрозніваюцца наяўнасцю 
гука [ы] у прыстаўцы. 

У асноўным пісьменнік ужывае як фразеалагізм у сваёй звычайнай 
форме, так і яго фанетычны варыянт. Так, нароўні з фразеалагізмам 
вось-вось выкарыстоўваюцца і два яго агульнаўжывальныя варыянты 
во-во (3 ужыванні), вот-вот (7 ужыванняў).  

Варта адзначыць, што нароўні з агульнамоўнымі, 
агульнаўжывальнымі варыянтамі, зафіксаванымі ў «Слоўніку 
фразеалагізмаў» [2], у творах пісьменніка сустракаем аўтарскія 
варыянты. Сярод іх – патэнцыяльныя фразеалагічныя варыянты вот 
<яно> што! [6, т. 3, с. 321]; вот яшчэ! [6, т. 4, с. 239] і пад. (у «Слоўніку 
фразеалагізмаў» – вось (вунь) <яно> што! вось яшчэ!). 

Вядома, што наяўнасць гука [ф] паказвае на іншамоўнае 
паходжанне слова. У жывой народнай мове гэты гук часта замяняецца 
гукамі [к],[п],[т], спалучэннем гукаў [хв]. У М. Лынькова таксама 
сустракаем падобную замену гука [ф]. Так, фразеалагізм паказаць пачым 
фунт ліха (каму) мае фанетычную разнавіднасць паказаць пачым хунт 
ліха (каму) [6, т. 4, с. 108].  

Часта назіраецца фанетычная варыянтнасць гукаў [і]-[й]: толькі і 
бачыў – толькі й бачыў (2 ужыванні); ну і ну – ну й ну [6, т. 3, с. 555] і 
інш. Падобныя гукавыя варыянты, якія ўжываюцца як у мове 
персанажаў, так і ў аўтарскай, надаюць мове твораў пісьменніка 
своеасаблівы размоўны каларыт. 

Агульнаўжывальную акцэнтна-фанетычную варыянтнасць 
назіраем у 4 фразеалагізмах: доўгі язык – даўгі язык [6, т. 2, с. 9]; пайсці 
ўгору – пайсці ўгару [6, т. 2, с. 74]; як укопаны – як укапаны [6, т. 5, с. 
563]; у цяні – у ценю [6, т. 5, с. 198]. Такія варыянты адрозніваюцца 
гукам і месцам націску, тут «дваякі націск вядзе і да фанетычных 
змяненняў (а таксама арфаграфічных), у выніку чаго ўзнікаюць 
варыянты, якія можна назваць акцэнтна-фанетычнымі» [3, с. 180]. 

Сярод акцэнтна-фанетычных варыянтаў ёсць патэнцыяльныя 
варыянты, не адлюстраваныя ў фразеалагічных даведніках. Так, ужытыя 
выразы хапацца за галаву; не ідзе (не ішло) у галаву (каму); сесці на 
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галаву (каму); не лезе ў галаву (каму) і інш. маюць адпаведныя 
разнавіднасці хапацца за голаў (3 ужыванні); не ідзе (не ішло) у голаў 
(каму) (2 ужыванні); сесці на голаў (каму) [6, т. 3, с. 544]; не лезе ў голаў 
(каму) [6, т. 3, с. 384]. Як адзначаецца ў навуковай літаратуры, «слова 
галава, знаходзячыся і не ў складзе фразеалагізма, у шмат якіх 
беларускіх гаворках мае рухомы націск; у вінавальным склоне 
адзіночнага ліку ён пераходзіць з канчатка на аснову, у сувязі з чым 
апошні ненаціскны гук адпадае» [4, с. 15]. Праілюструем гэта 
наступным прыкладам: «І Напрэй сядзеў у хаце, ды за думкамі тымі не 
ішла і работа ў голаў» [6, т. 3, с. 436]. 

Марфалагічныя варыянты адрозніваюцца граматычнай формай 
кампанентаў. У творах М. Лынькова такія разнавіднасці ў асноўным 
назіраюцца ў кампанентах-назоўніках і адрозніваюцца формамі ліку і 
склону.  

Вар’іраванне назоўнікавага кампанента можа быць звязана з 
заменай ліку: множнага – адзіночным (у 11 фразеалагізмах): дацца ў 
знакі – дацца ў знак (3 ужыванні), не на жарты – не на жарт (5 
ужыванняў); адзіночнага – множным (у 14 фразеалагізмах): вярэдзіць 
рану – вярэдзіць раны (3 ужыванні), закон не пісаны – законы не пісаны 
(3 ужыванні). 

У многіх фразеалагізмах вар’іруюцца саматычныя кампаненты, 
якія генетычна абазначаюць парныя сіметрычныя часткі цела (рукі, ногі, 
вушы, вочы, плечы) або неадзінкавыя (зубы, пальцы), і ім уласціва 
варыянтнасць лікавых формаў. Напрыклад, не спускаць вока (10 
ужыванняў). 

Нароўні з агульнаўжывальнымі марфалагічнымі варыянтамі, што 
вар’іруюцца ў формах ліку, пісьменнік ужывае выразы, якія могуць 
лічыцца патэнцыяльнымі разнавіднасцямі фразеалагізмаў, не 
зафіксаванымі у «Слоўніку фразеалагізмаў». У большасці выпадкаў гэта 
саматычныя кампаненты: калоць вочы (каму) – калоць вока (каму) [6, т. 
3, с. 579]; мазоліць вочы (каму) – мазоліць вока (каму) [6, т. 5, с. 403]; 
сваімі рукамі – сваёй рукой (2 ужыванні); да касцей – да касці (3 
ужыванні). У некаторых выпадках маюць формы ліку і несаматызмы: 
знайшоў дурня – знайшоў дурных [6, т. 4, с. 358]; з глыбіні душы – з 
глыбінь душы [6, т. 6, с. 586]; па сіле (каму) – па сілах (каму) (2 
ужыванні); на ўвесь голас – на ўсе галасы (5 ужыванняў). 

Звернемся зараз да вар’іравання склонавых канчаткаў. У 114 
выпадках узаемазамяняюцца формы назоўнага і старажытнага клічнага 
склону: дай бог (5 ужыванняў) – дай божа (22 ужыванні); не дай бог (6 
ужыванняў) – не дай божа (18 ужыванняў); дай бог кожнаму – дай божа 
кожнаму (5 ужыванняў); крый бог – крый божа (49 ужыванняў). Як 
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відаць з падлікаў, М. Лынькоў аддае перавагу варыянтнай форме божа, а 
ў некаторых фразеалагізмах (крый бог, дай бог кожнаму) зусім не 
ўжывае назоўнікавы кампанент бог. З’яўляючыся сродкам выражэння 
суб’ектыўнай мадальнасці, выклічнікавыя фразеалагізмы ўводзяцца і ў 
аўтарскую мову, што сведчыць пра натуру самога пісьменніка – 
«чалавека знешне стрыманага і ўраўнаважанага, але душэўна 
эмацыянальнага» [5, с. 279–298]. 

У 10 фразеалагізмах вар’іруюцца канчаткі кампанентаў-назоўнікаў 
у творным склоне множнага ліку: стрыгчы вачамі – стрыгчы вачыма [6, 
т. 4, с. 416]; лыпаць вачамі – лыпаць вачыма (5 ужыванняў); аблівацца 
слязамі – аблівацца слязьмі (2 ужыванні), перад вачамі – перад вачыма 
(5 ужыванняў) і інш. Падобная ўзаемазамена адбываецца па той 
прычыне, што ў творным склоне множнага ліку словы свабоднага 
ўжывання таксама могуць мець варыянтныя канчаткі -амі, -ыма, -мі. 
Сустракаецца варыянтнасць у родным склоне множнага ліку: з п’яных 
вачэй – з п’яных воч (9 ужыванняў); зваліцца з плячэй – зваліцца з плеч 
[6, т. 5, с. 419]; у творным склоне адзіночнага ліку: змяшаць з граззю – 
змяшаць з гразёй [6, т. 3, с. 468]; заліць крывёю – заліць крывёй [6, т. 6, 
с. 598]; потам і кроўю – потам і крывёю [6, т. 3, с. 212] і інш. Зрэдку 
бачым замену вінавальнага склону родным: кішкі марш іграюць – кішкі 
марша іграюць [6, т. 1, с. 235]. 

Як у формах ліку, так і ў формах склону знаходзім патэнцыяльныя 
варыянты, не адлюстраваныя ў «Слоўніку фразеалагізмаў», якія 
ўзнікаюць па аналогіі з ужо існуючымі ў агульнанароднай мове 
марфалагічнымі разнавіднасцямі: не зводзіць вачэй (з каго) – не зводзіць 
воч (з каго) [6, т. 4, с. 356]; стаяць перад вачамі (у каго) – стаяць перад 
вачмі (у каго) [6, т. 5, с. 271]; уласнай персонай – уласнаю персонай [6, т. 
1, с. 82]. 

Ёсць адзінкавыя выпадкі аўтарскай замены склонава-
прыназоўнікавых формаў фразеалагічных кампанентаў. Так, сустракаем 
марфалагічны варыянт фразеалагізма як па заказу [6, т. 5, с. 540] (у « 
Слоўніку фразеалагізмаў» – як на заказ), які можа ўключацца ў 
фразеалагічныя слоўнікі. Дарэчы, у «Тлумачальным слоўніку 
беларускай мовы», падаюцца два выразы – як на заказ, як па заказу – і 
прыводзяцца прыклады, якія ілюструюць ужыванне абодвух 
разнавіднасцей гэтага выразу: «Дні пагодныя, як на заказ» (Мележ); 
«Надвор’е, як па заказу, – сустрэў Марыну Леванюк» (Стаховіч) [8, т. 2, 
с. 319]. 

Словаўтваральныя варыянты адрозніваюцца словаўтваральнай 
структурай аднаго з кампанентаў.  
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У 66 выпадках вар’іруюцца кампаненты, якія маюць розныя 
прэфіксы: адкрыць сваю душу – раскрыць сваю душу [6, т. 5, с. 549]; 
саступаць месца – уступаць месца (2 ужыванні); нічога не зробіш – 
нічога не паробіш (6 ужыванняў); між іншым – паміж іншым (2 
ужыванні). Нароўні з фразеалагізмам як вокам кінуць М. Лынькоў 
выкарыстоўвае два яго словаўтваральныя варыянты як вокам акінуць [6, 
т. 4, с. 397]; як вокам скінуць (4 ужыванні). У фразеалагічнай адзінцы 
ану яго к ліху [6, т. 1, с. 389] замяняецца выклічнікавы кампанент (ану – 
ну). Назіраецца ўзаемазамена кампанентаў, суадносных з часціцай (ні – 
ані), якія могуць лічыцца патэнцыяльнымі варыянтамі (ні душы – ані 
душы [6, т. 3, с. 126]; ні слова – ані слова (5 ужыванняў), ні кроку – ані 
кроку [6, т. 5, с. 463]; ні гуку – ані гуку [6, т. 2, с. 286]), бо ў 
агульнанароднай мове існуюць фразеалагізмы з заменай названай 
часціцы ні – ані: ні божа мой – ані божа мой, ні на макава зерне – ані на 
макава зерне, ні мур-мур – ані мур-мур.  

На прыкладзе ўжывання пэўных фразеалагізмаў і іх варыянтаў 
можна прасачыць, як пісьменнік шукаў патрэбны выраз. Так, 
фразеалагізм утапіць у крыві (што) зусім не ўжываецца ў сваёй 
традыцыйнай форме, 5 разоў – у агульнанароднай варыянтнай – патапіць 
у крыві (што), а таксама мае аўтарскі словаўтваральны варыянт затапіць 
у крыві (што) [6, т. 4, с. 431].  

Сярод кампанентаў, якія адрозніваюцца наяўнасцю ці адсутнасцю 
суфікса, пераважаюць назоўнікавыя: набіць аскому – набіць аскоміну [6, 
т. 2, с. 593]; мядзведжы куток – мядзведжы кут [6, т. 7, с. 378]; у цяні – у 
цяньку [6, т. 5, с. 594]. Некаторыя фразеалагізмы, акрамя 
агульнаўжывальных словаўтваральных варыянтаў, маюць і аўтарскія 
разнавіднасці: не жарты – не жартачкі (5 ужыванняў) – не жарцікі [6, т. 
2, с. 136]; тым больш – тым болей [6, т. 4, с. 227] і інш.  

Словаўтваральныя варыянты могуць адрознівацца прыстаўкай і 
суфіксам: не казаць носа – не паказваць носа (2 ужыванні); ліць пот – 
праліваць пот (2 ужыванні); постфіксам: пападаць на вочы – пападацца 
на вочы [6, т. 3, с. 25]; пападаць у лапы – пападацца ў лапы (2 ужыванні).  

Сярод словаўтваральных таксама знаходзім аўтарскія 
разнавіднасці: ні днём ні ноччу – ні днём ні ўночы (3 ужыванні) – ні 
днём ні ўначы (2 ужыванні); упасці духам – апасці духам (2 ужыванні); з 
кута ў кут – з кута ў куток (10 ужыванняў). Выкарыстоўваюцца таксама 
фразеалагізмы, назоўнікавыя кампаненты якіх адрозніваюцца наяўнасцю 
ці адсутнасцю памяншальна-ласкальнага суфікса: у <белы> свет як у 
капейку – у <белы> свет як у капеечку (2 ужыванні); ні на волас – ні на 
валасіначку [6, т. 3, с. 358]; на здароўе – на здаровейка (4 ужыванні); 
выцягнуцца ў струнку – выцягнуцца ў струну [6, т. 6, с. 205]. 
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Як бачым, Міхась Лынькоў шырока карыстаўся не толькі 
агульнамоўнымі фразеалагічнымі варыянтамі, але і выкарыстоўваў 
новыя, патэнцыяльныя варыянты. Гэтыя варыянты створаныя 
пісьменнікам па аналогіі з выразамі, здольнымі вар’іравацца і ўжытыя 
для таго, каб разнастаіць мову сваіх твораў, а ў некаторых выпадках з 
мэтай пазбегнуць таўталогіі.  
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УЗАЕМАДЗЕЯННЕ ТАКТЫЛЬНЫХ ПРЫКМЕТ У СЕМАНТЫЦЫ 

ПРЫМЕТНІКАЎ ТАКТЫЛЬНАГА ЎСПРЫМАННЯ  
(на матэрыяле рускай і беларускай моў) 

Усе словы любой мовы могуць быць класіфікаваны на 
семантычнай аснове, г. зн. на аснове падабенства іх значэнняў. 
Аб’яднанне моўных адзінак у лексіка-семантычныя групы (ЛСГ) 
адбываецца на аснове інварыянтнага значэння, агульнай функцыі, або на 
аснове камбінацыі гэтых крытэрыяў. 

Семантычнае поле «Ўспрыманне» мае выразную структуру, якая 
адлюстроўвае сам працэс фізічнага ўспрымання і складаецца з пяці 


