
беларускай літаратурнай мовы» — адмет- 
ная з’ява у культурма-асветным жыцці Бе- 
ларусі. Кніга несумненна будзе карыснай 
для ўсіх, хто цікавіцца праблемамі бм ару- 
скай мовы, асабліва студэнтам, настаўнікам 
сярэдняй школы, выкладчыкам вышэйшых 
навучальных устаноў. Шкада толькі, што 
тыраж яе (у  адрозненне ад кош ту) звыш- 
мізэрны — усяго толькі 1360 экз. I гэта з 
улікам рэспубліканскай праграмы развіцця 
беларускай мовы, актыуных працэсаў вяр- 
тання мовы Ў розныя сферы грамадскага 
жыцця краіны.

М. Р. Прыгодзіч, 
Т . А. Мальцава

П. П. Ш у б а .  ^Глумачальны слоўнік 
беларускіх прыназоўнікаў. Мн.: Народная 
асвета, 1993. 168 с.

Усю вялікую разнастайнасць існуючых 
моўных апісанняу (даведнікі, манаграфіі, 
атласы, падручнікі, дапаможнікі, артыкулы 
і інш.) можна пры неабходнасці звесці да 
двух асноўных тыпаў такіх апісанняў — да 
Слоўніка і Граматыкі. Менавіта яны пада- 
ю ц ь у  сістэматызаваным выглядзе асноўны 
масіу моўных ведаў аб лексічных і грама
тычных значэннях і разнастайных фармаль- 
ных сродках іх выражэння. Разам з тым у 
апошнія гады даследчыкі ўсё часцей зася- 
роджваюць сваю ўвагу на пунктах судакра- 
нання гэтых двух тыпаў моуных апісанняў.

У межах беларускага мовазнаўства пер
шай грунтоўнай працай, дзе ўдала сумяш- 
чаюцца магчымасці лексікаграфічнага і гра- 
матычнага падыходаў для вычарпальнага 
апісання_ лексіка-іуаматычных значэнняў 
слоў пэўнай службовай часціны мовы, з’я- 
ўляецца «Тлумачальны слоўнік беларускіх 
прыназоўнікаў» П. П. Шубы. Рэцэнзуемая 
праца вызначаецца не толькі выключнай 
паўнатой самога п ^ а л ік у  фіксуемых пры- 
назоўнікаў (усяго у слоуніку падаецца 521 
прыназоўнік, у тым ліку для амаль 400 з іх 
лаюцца разгорнутыя слоўнікавыя артыку
лы ), але і сістэмным характерам апісання іх 
семантыкі пры дапамозе 43 тыпаў семанты- 
ка-сінтаксічных адносін. Інакш кажучы, сі- 
стэмная падача лексіка-граматычных зна- 
чэнняў беларускіх прыназоўнікаў ажыцця- 
ўляецца аўтарам у поўнай адпаведнасці з 
патрабаваннямі тэзаўруснага-апісання мо- 
ўнай семантыкі, згодна з якімі ў сістэмным 
даследаванні абавязкова павінны прысутні- 
чаць два масівы даных: а) вычарпальны 
пералік зыходных моўных элементаў і 
б) набор генералізаваных семантычных су
вязей паміж імі. Падобныя сувязі звычайна 
выяўляюцца альбо метадам экспертных 
ацэнак (пэўнай разнавіднасцю такіх ацэнак 
з’яўляюцца навуковыя публікацыі розных 
даследчыкаў), альбо шляхам аналізу вяліка- 
га тэкставага матэрыялу.

Для строгай і паслядоўнай рэалізацыі 
ўсіх адзначаных патрабаванняў тэзаўрусна- 
га падыходу ў аўтара слоўніка былі, на наш 
погляд^ усе неабходныя перадумовы. Так, 
яшчэ у 1971 г. П. П. Шуба апублікаваў 
грунтоўную манаграфію «Прыназоўнік у 
беларускай мове», у якой на масіве ста 
тысяч прыназоўнікавых канструкцый, вы- 
яўленых шляхам аналізу велізарнага тэк
ставага матэрыялу, было вылучана 14 асно- 
ўных тыпаў і 46 падтыпаў семантыка-сін- 
таксічных адносін^ якія выражаюцца пры 
дапамозе прыназоунікаў. Вынікі далейшага 
паглыбленага вывучэння аўтарам слоўніка

гэтай службовай часціны мовы знайшлі ад- 
люстраванне ў першым томе акадэмічнай 
«Беларускай іфаматыкі» (М н., 1985), якая 
выйшла пад яго (сумесна з М. В. Бірылам) 
рэдакцыяй. Значны вопыт апісання белару- 
СКІХ прыназоўнікаў назапашаны П. П. Шу
бам не толькі падчас_ сваіх граматычных 
даследаванняў, але і ў працэсе стварэння 
грунтоўных лексікаграфічных прац. У пры- 
ватнасці, варта адзначыць ягоны ўдзел у 
падрыхтоўцы (сумесна з А. Я. Баханько- 
вым І I. М. Гайдукевічам) чатырох выдаи- 
няў «Тлумачальнага слоўніка беларускай 
мовы. Для сярэдняй школы» (М н., 1966, 
1972, 1979, 1990) і той факт, што ім расп- 
рацаваны ўсе прысвечаныя ^ы н азоўн ікам  
артыкулы Ў акадэмічным «Тлумачальным 
слоўніку беларускай мовы» (М н., 1977 — 
1984), пачынаючы ад за.

Аднак глыбока памыліцца той, хто вы-

Йашыць, што разглядаемая праца П. П. 
Іубы з’яўляецца простай сумай усяго иа- 

пісанага ім аб беларускіх прыназоўніках 
раней. Каб упэўніцца, што гэта не так, 
дастаткова параунаць слоўнікавьія артыку
лы адных І тых жа прыназоўнікаў у розных 
лексікаграфічных выданнях, падрыхтава- 
ных 3 ягоным удзелам. Ад выдання да вы
дання лінгвістычны скальпель даследчыка 
здымае ўсё больш тонкія пласты лексіка- 
граматычнай семантыкі прыпазоўнікаў, 
што знешне выяуляецца ў павелічэнні коль- 
касці вылучаемых прыназоўнікавых значэн- 
няў у больш ПО ЗНІХ выданнях. Напрыклад^ 
калі слоўнікавыя артыкулы м ы назоўн ікау  
над І нераз у шматтомным «Тлумачальным 
слоўніку беларускай мовы» змяшчаюць ад
паведна 5 І 7 значэнняў, то ў рэцэнзуемым 
слоўніку колькасць значэнняў у артыкулах 
гэтых прыназоўнікаў складае адпаведна 6 і 
9 адзінак.

Няспынна, ад выдання да выдання, удак- 
ладняецца аўтарам і тып тых семантыка- 
сінтаксічных адносін, якія выражаюцца 
канкрэтнымі беларускімі прыназоўнікамі. 
Калі, напрыклад, за прыназоўнікам з-пад у 
акадэмічным тлумачальным слоўніку зама- 
цавана выражэнне прасторавых, аб’ектных, 
азначальных і акалічнасных адносін, то ў 
разглядаемым даследаванні пералік харак- 
тэрных для гэтага прыназоўніка агулыіых 
лексіка-граматычных значэння ў уключае 
ўжо прасторавыя, аб’ектныя, генетычпыя 
адносіны і адносіны спосабу дзеяння.

Істотна змяняецца на працягу апошніх 
дзесяцігоддзяў і сама наменклатура абазна- 
чэнняў розных тыпаў семантыка-сінтаксіч- 
ных адносін, выражаемых прыназоўнікамі. 
Так, выкарыстоўваемыя ў^ манаграфіі 
1971 г. тэрміны дыстрыбутыўныя^ інстру- 
ментальныя, камітатыуныя, каузальныя, 
кваяітдтыўныя, кеантытатыўныя, лім і- 
татыўныя, пасесіўныя адносіны і іншыя 
ў «Тлумачальным слоўніку беларускіх 
прыназоўнікаў» саступілі месца тэрмінам, 
утвораным 3 дапамогай уласнабеларускіх 
моўных сродкаў, такім як абмежавальныя, 
аддзяляльныя, азначалыіыя, акамчнасныя, 
вылучальныя, замяшчальныя, колькасныя, 
параўнальныя^ прычынныя, разліеркаеаль- 
ныя, супастауляльныя, уступаяьныя адносі- 
ны^ адносіны адпаееднасці, падабенства, пе- 
раутеарэння, стану, сумеснасйі, умовы  і 
іншыя.

Можна да ўсяго сказапага пра рэцэнзу- 
емы слоўнік дадаць, што ён , апрача ўсяго 
іншага, дазваляе вызначыць функцыяпаль- 
ную нагрузку кожнага тыпу семантыка-сін- 
таксічных адносін (прасторавыя адносіны 
выражаюцца пры дапамозе 246 розных npbt-
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назоўнікаў, аб’ектныя адносіны — пры да- 
памозе 96 прыназоўнікаў, часавыя — 81, 
мэтавыя — 34, прычынныя — 29, колькас- 
ныя — 17 прыназоўнікаў і г. д.).

Разам 3 тым, як і ў кожнай арыгіналь- 
най,^ па-сапраўднаму наватарскай працы, у 
слоуніку маюцца асобныя выпадковыя пра- 
лікі і недагляды. Напрыклад, для прыназо- 
ўніка паўзбок (с. 111) нс ўказаны тып 
семантыка-сінтаксічных адносін, якія сн 
выражас. Пры перавыданні разглядаемую 
працу варта дапоуніць, апрача існуючага 
рэестфа прыназоўнікаў, яшчэ і рэестрам 
усіх семантыка-сінтаксічных адносін, што 
выражаюцца беларускімі прыназоўнікамі. 
Падобны дадатковы ўваход у  слоўнік дапа- 
можа пазбегнуць залішняй сінаніміі вылуча- 
емых тыпаў такіх адносін і выкарыстання 
малапрадуктыўных тыпаў адносін, якія вы
ражаюцца адзінкавымі прыназоўнікамі.

_ У цэлым жа, нягледзячы на выказаныя 
saJtBari, можна толькі парадавацца разам з 
аутарам паспяховаму завяршэнню склада
най I карпатлівай лрацы над слоўнікам і 
пажадаць яму шчаслівага плавания па хва- 
лях чытацкага інтарэсу. Спектр магчымых 
выкарыстанняў гэтага слоўніка незвычайна 
шырокі: ён  будзе карысным і для даследчы- 
каў пры ажыццяўленні імі лексікалагічных 
і граматычных даследаванняў, і для пісь- 
меннікаў, журналістаў і перакладчыкаў 
падчас пошуку імі свежага, незацяганага 
прыназоўніка, і для ўсіх, хто вывучае сло- 
ўныя і граматычныя багацці роднай мовы.

В. К. Ш чэрбін

I. Р. Ш к р а б а. Самабытнае слова: 
Слоўнік беларускай безэквівалентнай лек- 
сікі (у рускамоўным дачыненні). Мн.: «Бе
ларуская Энцыклапедыя» імя Петруся 
Броўкі, 1994. 223 с.

За апошнія гады, нягледзячы на глыбокі 
фінансава-эканамічны крызіс, у якім апыну- 
лася Рэспубліка Беларусь, беларуская лек- 
сікаграфія папоўнілася вялікай колькасцю 
цікавых і патрэбных лексікаграфічных дас- 
ледаванняў, многія з якіх пакінуць прык- 
метны след у гісторыі беларускага мо- 
вазнаўства. Да ліку такіх прац адносяцца 
найперш «Фразеалагічны слоунік мовы тво- 
раў Якуба Коласа» пад рэд. А. С. Аксамітава
(1993), «Тлумачальны слоўнік беларускіх 
прыназоўнікаў» П. П. Шубы (1993), 
«Слоўнік паронімаў беларускай мовы»
С. М. Грабчыкава (1994), «Слоўнік антоні- 
маў беларускай мовы» У. М. Лазоўскага
(1994), «Адваротны слоўнік беларускай мо
вы» Л. М. Вардамацкага і В. I. Несцяровіча 
І МНОГІЯ іншыя зборы беларускай лексікі і 
фразеалогіі.

Нядаўна на паліцах кнігарняў з’явілася 
цікавая праца дацэнта кафедры сучаснай 
беларускай мовы нашага унівсрсітэта
I. P. Шкрабы «Самабытнае слова» (у  ру- 
скамоўным дачыненні) — слоўнік белару
скай безэквівалентнай лексікі, выдадзены 
ў вьщавецтве «Б ел ^уская  Энцыклапедыя» 
імя Петруся Б роукі (1994). У гэтым 
слоўніку змешчана каля 900 так званых 
безэквівалентных лексічных адзінак — 
слоў, якія ў рускай мове не маюць аднас- 
лоўнага адпаведніка і перадаюцца апісаль- 
ным спосабам, словазлучэннямі, напрыклад: 
агорайь —прйо(^естй или купить с боль
шим трудом, баравіна —  возвышенный 
участок леса в бору, дзічка — плод дикого 
дерева (яблони, груши и. т. д .), заскеарыиь 
— заправить жареным салом і г. д. Такія
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словы Ў навуковай літаратуры акрэсліваюц- 
ца паняццем «безэквівалентныя», гэта зна
чыць такія, Я К ІЯ  не маюць аднаслоўнага 
рускамоўнага эквівалента. Іменна такія 
словы выклікаюць найбольшыя цяжкасці 
ў перакладчыцкай справе і пры засваенні 
самабытнага беларускага лексічнага матэ
рыялу. Такім чынам, безэквівалентная лек- 
сіка — гэта арыгінальнае, самабытнае ду- 
хоўнае багацце беларускага народа, нацы- 
янальная спецыфіка беларускай мовы. Так, 
адзнаку нацыянальиага, мясцовага, гіста- 
рычнага ці міфалагічнага каларыту нясуць 
на сабе такія спрадвечна беларускія словы, 
як верашчака, заворыны, дакрскі, рэзгіны, 
дзядзькавацне, адлешнь, акалечычь, ,абязее- 
чынь, аплік, асўшак, палоіка, паўмісак, не- 
руш, uazeAbHAj шаткаванка. У мове выдат- 
ных майстроу беларускага мастацкага сло
ва такая лексіка вызначае індывідуальна- 
аўтарскае аблічча, яго пісьменніцкую мане
ру пісьма.

Безэквівалентная лексіка, што змяшча- 
ецца рэцэнзуемьім слоўніку, — гэта шы- 
рокаужывальныя ў сучаснай вуснай і пісь- 
мовай практыцы словы, вузкамясцовыя і 
ўстарэлыя лексічныя адзінкі. Выкарыста- 
ныя аўтарам беларуска-рускія, руска-бела- 
рускія перакладныя і тлумачальныя слоўпі- 
кі, тэорыя і практыка іх укладання, лексіч- 
ны матэрыял «Этнаграфіі Беларусі», шмат- 
лікія іншыя лексікаграфічііыя зборнікі далі 
магчымасць укладалыііку забяспечыць 
Слоўнік неабходнай лексіка-семантычпай, 
граматычнай і стылістычнай кваліфікацыяй 
і каментарыямі. Крыніцай ілюстрацыйнага 
матэрыялу служылі творы беларускай ма- 
стацкай літаратуры і публіцыстыкі XIX 
—XX стст., слоунікі.

У прадмове да Слоўніка аўтар справяд- 
ліва падкрэслівае, што Слоўнік беларускай 
безэквівалентнай лексікі, з’яўляючыся пер
шым такога тыпу слоўнікам, не прэтэндуе 
на паўнату і вычарпалыіасць гэтай лексікі 
ў лексічным корпусе нацыянальнай белару
скай мовы. Сапрауды, за межамі яго заста- 
лася пэўная частка арыгінальнай, самабыт- 
най беларускай лексікі, якая складае яе 
аснову і адметнасць. Аднак праца, выкана- 
ная I. Р. Шкрабай, без усялякага сумііенпя, 
прынясе свой багаты плён, бо гэты Слоўнік 
адрасуецца перш за ўсё выкладчыкам род- 
най мовы, студэнтам-філолагам, пераклад- 
чыкам, журналістам, рэдактарам, усім тым, 
каму не абыякавы л ёс  роднага слова. У 
заключэнне — шчырая падзяка аўтару 
Слоўніка I. Р. Шкрабе і калсктыву выдавец- 
тва «Беларуская Энцыклапедыя» за выкана- 
ную скрупулёзную працу.

Я. М. Камароўскі

Светомирен дух /  Книга за проф. Иван- 
чев. Составители Я. Бъчваров, В. Тодоров. 
Университетско издателство «Св. Климент 
Охридски», издателство «Хемус». София, 
1993. 191 с.

3 вокладкі глядзіць на нас знаёмы  твар: 
наш сябра прафесар Светамір Іванчаў, іні- 
цыятар супрацоўніцтва моваведаў Балгарыі 
і Беларусі, арганізатар першых балгарска- 
беларускіх лінгвістычных сімпозіумаў, што 
адбываліся па чарзе ў Мінску і Сафіі ў 
1976, 1979, 1982, 1985, 1987 і 1990 гг., 
плёнам якіх сталі спецыяльныя нумары 
заснаванага Іванчавым часопіса «Съпоста- 
вйтелно езйкознанйе» і'ш тогодніка Сафій-


