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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 
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мікрапалёў: прыкметы, якiя ўспрымаюцца зрокам, на слых, на густ, 
нюхам і датыкальна. У сваю чаргу ў склад кожнага мікраполя ўваходзіць 
некалькі тэматычных падгруп, якія маюць розны аб’ём і розную 
структуру [1, с.30]. 

Аднак па сваёй семантыцы тактыльныя прыметнікі адрозніваюцца 
шляхамі фармавання значэнняў, г.зн. спосабамі, якімі вылучаецца і 
ўсведамляецца тая ці іншая прыкмета прадмета.  

Сярод значэнняў, пароджаных пачуццёвым успрыманнем свету, 
найбольш развіты і тонка дыферэнцыяваны паняційныя эквіваленты 
зрокавых уражанняў. Наадварот, значэнні, якія адносяцца да слыхавога, 
і асабліва смакавага, нюхальнага, датыкальнага ўспрымання матэрыі, у 
большай ступені дыфузныя, унутрана недыскретныя. Нявызначаны і 
дыфузны характар датыкальнай перцэпцыі тлумачыць значна меншую 
ступень яе даследаванасці ў параўнанні, напрыклад, са зрокавым і 
слыхавым модусамі, а таксама выяўляецца ў адноснай складанасці 
класіфікацыі тактыльных адчуванняў, а адпаведна і лексем, якія 
апісваюць прыкметы, што ўспрымаюцца тактыльна. 

Аб'ектам дадзенага даследавання з'яўляюцца прыметнікі 
тактыльнага ўспрымання рускай і беларускай моў, адабраныя шляхам 
суцэльнай выбаркі з тлумачальных слоўнікаў (Тлумачальны слоўнік 
беларускай мовы, Большой толковый словарь русского языка). Прадмет 
даследавання – унутрымадальныя сувязі прыметнікаў, якія належаць да 
розных тэматычных падгруп ЛСГ прыметнікаў тактыльнага 
ўспрымання. Дадзеная ЛСГ у абедзвюх мовах прадстаўлена наступнымі 
падгрупамі: прыметнікі, якія апісваюць прыкметы вонкавай будовы 
прадмета (якасць паверхні, прыкмета ‘вільготнасць / сухасць’, форма 
прадмета) і ўнутранай будовы прадмета (прыкметы ‘цвёрдасць / 
мяккасць’, ‘гнуткасць / нягнуткасць’, ‘гушчыня / вадкасць’), 
тэмпературныя прыметнікі. Пры дакрананні мы распазнаём вонкавыя 
ўласцівасці прадмета, а ціск дае нам уяўленне пра ўнутраную будову 
прадмета. 

Выбар ЛСГ прыметнікаў тактыльнага ўспрымання, як аб’екта 
даследавання вызначаецца тым, што дотык з’яўляецца адным з 
найбольш старажытных класаў адчуванняў, з якога пасля развіліся ўсе 
органы пачуццяў. Па важнасці інфармацыі гэты від успрымання 
знаходзіцца на другім месцы пасля зроку і слыху [2, с. 54, 55].  

Датыкальныя адчуванні (дакрананне, ціск) узаемадзейнічаюць з 
мускульна-сустаўнымі адчуваннямі і адлюстроўваюць мноства іншых 
уласцівасцей, пры дапамозе якіх мы распазнаём прадметы навакольнай 
рэчаіснасці. Узаемадзеянне адчуванняў ціску і тэмпературы дае нам 
адчуванне вільготнасці, а спалучэнне вільготнасці з мяккасцю дазваляе 
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нам распазнаваць вадкія рэчывы ў адрозненне ад цвёрдых. 
Узаемадзеянне розных відаў скурнай адчувальнасці адлюстроўвае і 
шэраг іншых уласцівасцей матэрыяльных прадметаў, такіх як глейкасць, 
алеістасць, гладкасць, шурпатасць і г.д. [3, с. 198] 

Узаемадзеянне датыкальных прыкмет выяўляецца і ў семантыцы 
адпаведных прыметнікаў. Тэматычныя падгрупы ЛСГ тактыльных 
прыметнікаў не ізаляваныя адна ад адной – яны ўзаемадзейнічаюць і 
ўзаемапранікаюць адна ў адну, утвараючы кантынуум. Так, адна і тая ж 
лексема можа належаць да розных тэматычных падгруп ЛСГ 
тактыльнага ўспрымання, што праяўляецца ў дыфузнасці асноўных 
значэнняў шматзначнага слова і тым самым аказвае пэўны ўплыў на 
мадэлі семантычнай дэрывацыі прыметнікаў. 

Тактыльныя прыкметы, якія спалучаюцца ў першым значэнні 
прыметніка, могуць знаходзіцца як у раўнапраўным становішчы, так і ва 
ўзаемазалежным, г. зн. наяўнасць адной прыкметы выклікае з’яўленне 
іншай (напрыклад, нізкая тэмпература спрыяе ўзнікненню цвёрдасці, 
гушчыні).  

Найбольш актыўна ў абедзвюх мовах ва ўзаемадзеянне ўступае 
прыкмета 'цвёрды', таму што 'цвёрдасць' можа характарызаваць 
асаблівасці як унутранай, так і вонкавай будовы прадмета (якасць 
паверхні), а таксама можа быць “каузіравана” іншымі тактыльнымі 
прыкметамі.  

Так, ў рускай і ў беларускай мовах прыкмета 'цвёрды', маючы 
значэнне ‘які характарызуецца стабільнасцю формы пры нармальных 
умовах, у адрозненне ад вадкага і газападобнага’, спалучаецца з 
наступнымі прыкметамі ў "каузальных" значэннях: а) ‘халодны’ 
(‘цвёрды, зацвярдзелы ад холаду’): рус. замерзлый, мёрзлый, 
перемерзлый, перемерзший; бел. замерзлы, замёрзлы, мёрзлы, мерзлы, 
закарчанелы, скарчанелы, укарчанелы, закалелы, зяблы; б) ‘густы’, 
‘халодны’ (‘які стаў густым, цвёрдым пры ахалоджванні’): рус. 
закоченелый; бел. застыглы, застылы, ззяблы, ашклелы, ашклянелы, 
апруцянелы, спруцянелы, асклелы. Пры раўнапраўным становішчы 
прыкмета ‘цвёрдасць’ ў абедзвюх мовах узаемадзейнічае з такімі 
прыкметамі як: а) ‘густы’ (‘які стаў густым, цвёрдым’): рус. застывший, 
застылый, бел. тупкі; б) ‘сухі’ (‘які стаў цвёрдым, сухім’): рус. 
ссохшийся, бел. чорствы, чэрствы, зачарсцвелы, пачарсцвелы, 
перачарсцвелы, счарсцвелы, учарсцвелы, усохлы, шэрхлы, ачарсцвелы; в) 
з прыкметай, якая апісвае якасць паверхні (‘які стаў шорсткім, цвёрдым, 
шурпатым’): рус. загрубелый, задубелый, заскорузлый, погрубелый, 
огрубелый, бел. закарузлы, заскарузлы, карузлы, агрубелы, пагрубелы, 
закарэлы, каравы, скарэлы, шэрхлы, ашэрхлы, прышэрхлы, зашэрхлы. 
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Дадзеныя спалучэнні прыкметы 'цвёрды' з іншымі тактыльнымі 
прыкметамі характэрны для абедзвюх моў, аднак у беларускай мове 
спалучальнасная магчымасць "цвёрдасці" значна шырэй, што 
выяўляецца ў магчымасці спалучэння 'цвёрдасці' з прыкметамі: а) 
‘ня/гібкі’ (‘цвёрды, але гнуткі'; ‘які стаў цвёрдым, нягнуткім'): бел. 
крамяны, пруткі; задубелы, задубянелы, залубянелы, злубянелы, дубяны, 
каляны, здранцвелы; б) ‘нягібкі’ сумесна з прыкметай, якая апісвае 
якасць паверхні (‘які загрубеў, стаў цвёрдым, шурпатым, каляным’): бел. 
загрубелы, згрубелы, пагрубелы, цупкі; в) прыкмета, якая апісвае якасць 
паверхні (‘які стаў цвёрдым, шурпатым’): бел. закарузлы, заскарузлы, 
карузлы, агрубелы, пагрубелы.  

Так, зыходзячы з магчымасцей узаемадзеяння з іншымі 
прыкметамі, не меньш актыўнымі у беларускай мове, але ж не такімі 
прадуктыўнымі ў рускай мове, з'яўляюцца прыкметы, якія апісваюць 
якасць паверхні прадмета. З розных уласцівасцей паверхні (напрыклад, 
‘гладкі’, ‘шурпаты’, ‘пакрыты …’ і інш.) прыкмета ‘шурпаты’ актыўна 
спалучаецца з прыкметамі ‘цвёрды’, ‘гібкі’, а прыкмета ‘пакрыты 
вільгаццю або іншай вадкасцю’ знаходзіцца ў цеснай узаемасувязі з 
прыкметай ‘мокры’. 

Іншыя тактыльныя прыкметы, якія ўспрымаюцца навобмацак 
(акрамя цвёрдасці і якасці паверхні), не так “адкрыты” для 
ўнутрымадальнага ўзаемадзеяння.  

Калі ж разглядаць менавіта колькасць лексем, у значэннях якіх 
знаходзяць адлюстраванне дзве і болей прыкметы, то найбольш 
прадуктыўным будзе спалучэнне прыкметы, якая апісвае якасць 
паверхні, з прыкметай 'вільготны' ('вільготны, пакрыты потым, расой, 
пенай'): гэта значэнне маюць 10 лексем у рускай мове, напрыклад, 
взмыленный, вспененный, пропотевший, употелый, росистый, і 16 
лексем у беларускай мове, напрыклад, запацелы, спацелы, умакрэлы, 
узмылены, замылены, расісты, абраселы. 

Прыкметы ‘мокры’ і ‘сухі’ з’яўляюцца быццам пераходнымі паміж 
групамі прыметнікаў, якія апісваюць асаблівасці ўнутранай і вонкавай 
будовы прадмета, г.зн. паміж прыкметамі, якія пазнаюцца пры 
дакрананні і ціску. Так, прыкмета ‘мокры’ характарызуе паверхню чаго-
небудзь, якая пакрыта вільгаццю або іншай вадкасцю, і звязвае ў 
лексемах значэнні вільготнасці і якасці паверхні. Прыкмета ‘сухі’ 
спалучаецца з тактыльнымі прыкметамі ‘цвёрды’, ‘гібкі’ і апісвае 
ўнутраную будову прадмета.  

"Закрытымі" для ўзаемадзеяння ў абедзвюх мовах з'яўляюцца 
прыкметы 'гарачы' і 'вадкі'. Варта адзначыць таксама і шырэйшыя 
спалучальнасныя магчымасці тактыльных прыкмет, а таксама большую 
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колькасць прыметнікаў са "змешанай" тактыльнай семантыкай у 
беларускай мове.  

У табліцы 1 адлюстравана агульная колькасць лексем, у значэнні 
якіх прысутнічае вызначаная тактыльная прыкмета, а таксама колькасць 
лексем, у значэнні якіх дадзеная тактыльная прыкмета ўзаемадзейнічае з 
іншымі прыкметамі, якія ўспрымаюцца датыкальна. Напрыклад, 
прыкмета 'халодны' прысутнічае ў значэннях 25 лексем, аднак толькі ў 
16 з іх яна не ўзаемадзейнічае з іншымі тактыльнымі прыкметамі.  

 
Табліца 1. 

Колькасныя паказчыкі лексем з "чыстай" і "змешанай" тактыльнай 
семантыкай. 

                                           
Прыкмета                                                                                                                                                                                             

Мова

Руская мова  19 / 7  8 / 1  3 / 0   6 / 2   19 / 10   8 / 1  23 / 12  18 / 7  153 / 17   74 / 8

Беларуская мова 35 / 16  10 / 5  14 / 11  25 / 17  54 / 25  48 / 25  73 / 54  21 / 11  181 / 45  67 / 9
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У табліцы 2 прыведзены пэўныя значэнні, якія ўяўляюць 

магчымыя камбінацыі прыкмет, што ўспрымаюцца навобмацак (дзве і 
болей), і прыклады лексем рускай і беларускай моў, якія валодаюць 
такім "змешаным" значэннем. 

Табліца 2.  
Узаемадзеянне тактыльных прыкмет у зыходнай семантыцы тактыльных 

прыметнікаў. 
Лексемы, якія валодаюць дадзеным значэннем Значэнне 
Руская мова Беларуская мова 

‘цвёрды, зацвярдзелы 
ад холаду’ 

замерзлый, мёрзлый, 
перемерзлый, перемерзший  

замерзлы, замёрзлы, мёрзлы, 
мерзлы, скарчанелы, укарчанелы, 
закалелы, зяблы 

'’які стаў густым, 
уврдым пры 
ахалоджванні’ 

закоченелый застыглы, застылы, ззяблы, 
ашклелы, ашклянелы, 
апруцянелы, спруцянелы, асклелы 

‘цвёрды, але гнуткі’ - крамяны, пругкі 
‘клейкі, ліпкі, 
цягучы’ 

вязкий вязкі, глейкі, глёўкі 
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‘які стаў цврдым, 
нягнуткім’ 

- задубелы, эадубянелы, 
залубянелы, злубянелы, дубяны, 
каляны, здранцвелы 

‘які стаў цврдым, 
шурпатым, каляным’ 

- загрубелы, згрубелы, пагрубелы, 
цупкі 

‘цвёрды, густы’ застывший, застылый тупкі 
‘засохлы, загусцелы’ - запечаны 

‘цвёрды, але гнуткі’ - крамяны, пруткі 
‘які зрабіўся мяккім 
ад вільгаці’ 

- адмоклы, размоклы, намяклы 

‘вільготны ад 
асеўшай пары; мокры 
ад поту, пакрыты 
расою; пакрыты 
пенай ’ 

взмыленный, вспененный, 
пропотевший, употелый, 
потный, запотевший, 
запотелый, слюнявый, 
слякотный, росистый 

запацелы, спацелы, спатнелы, 
распацелы, потны, умакрэлы, 
напацелы, адпацелы, белапенны, 
узмылены, замылены, расісты, 
абраселы, абмусолены, 
слімакаваты, заслінены 

‘які павялічыўся ў 
аб’ёме, набраўшыся 
вільгаці, разбраклы’ 

- разбухлы, разбраклы, набраклы, 
набрынялы 

‘які засох, 
зацвярдзеў’ 

ссохшийся чорствы, чэрствы, зачарсцвелы, 
пачарсцвелы, перачарсцвелы, 
счарсцвелы, учарсцвелы, усохлы, 
шэрхлы, ащэрхлы, прышэрхлы, 
зашэрхлы 

‘які пакрыўся 
брудам, засохлай 
граззю’ 

 карэлы, абкарэлы, прыкарэлы, 
накарэлы, прымёрзлы 

‘які стаў шорсткім, 
цвёрдым, шурпатым’ 

загрубелый, задубелый, 
заскорузлый, погрубелый. 
огрубелый 

закарузлы, заскарузлы, карузлы, 
агрубелы, пагрубелы 

‘мяккі, лёгкі, 
пушысты’ 

- пышны, пухкі, пухнаты, 
пушысты 

‘поўны, круглявы, 
мяккі’ 

пышный, пухлый, 
пухленький, пухловатый, 
припухлый, припухший 
распухший 

пульхны, пухлаваты,  пухлы, 
пухлявы 

‘няроўны, 
скрыўлены, пагнуты’ 

покоробленный карабаты 
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Лексіка-семантычная група прыметнікаў, якія абслугоўваюць 
сферу тактыльнага ўспрымання ў рускай і беларускай мовах, мае 
выразную структуру. Аднак значная колькасць лексем у сілу сваёй 
семантыкі належыць адначасова некалькім падсістэмам. Так, аналіз 
слоўнікавых дэфініцый дазваляе вылучыць акрамя асноўных прыкмет 
скурна-датыкальных адчуванняў, вызначаных у псіхалагічнай 
літаратуры, таксама і спалучэнне прыкмет, што адлюстроўваецца ў 
наяўнасці "пераходных" падсістэм, уяўляючы тым самым ЛСГ 
прыметнікаў тактыльнага ўспрымання як кантынуум і падкрэсліваючы 
дыфузнасць лексічнага значэння – размытасць межаў, якія дзеляць 
семантычную прастору мовы. 

Акрамя таго, прыметнікі тактыльнага ўспрымання здольныя да 
рэгулярнага фарміравання пераносных значэнняў, гэта значыць лексемы, 
якія належаць да вызначанай тэматычнай групы, развіваюць аднатыпныя 
другасныя значэнні. Рэгулярная мнагазначнасць прыметнікаў звязана з 
іх семантычнай блізкасцю, бо менавіта аднатыпныя кампаненты 
семантыкі з’яўляюцца асновай для ўзнікнення падобных вытворных 
значэнняў, аднак характар блізкасці можа быць розным. Можна 
выказаць здагадку, што спалучэнне ў семантыцы прыметніка 
тактыльных прыкмет будзе аказваць пэўны ўплыў на мадэлі 
семантычнай дэрывацыі прыметнікаў у залежнасці ад таго, якая з 
прыкмет будзе абрана за аснову пераноса.  
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