
прыслоўяў. Аналіз магчымасцей перакладу рускіх дзеепрыметнікаў у 
беларускамоўных тэкстах дазваляе зрабіць наступныя высновы.

1. Выбар моўных сродкаў, здольных выступаць у якасці міжмоўных 
камунікатыўных карэлятаў рускіх дзеепрыметнікаў, знаходзіцца ў пра- 
мой залежнасці ад функцыянальнай нагрузкі дзеепрыметнікавай формы 
ў рускамоўным тэксце і яе фармальна-семантычных адносін з прэды- 
катыўнымі формамі ўтваральных дзеясловаў. Калі рускі дзеепрыметнік 
у тэксце выконвае функцыю вызначэння-паўпрэдыката, дык у якасці яго 
камунікатыўнага эквіваленту звычайна выбіраецца прэдыкатыўная фор
ма дзеяслова. Іншыя карэляты магчымы, але сустракаюцца рэдка (за 
выключэннем форм залежных дзеепрыметнікаў прошлага часу).

Пры перакладзе дзеепрыметнікавых форм, якія выконваюць на ўз- 
роўні мастацкага тэксту толькі функцыю атрыбута, перакладчыкі звы
чайна выкарыстоўваюць такія моуныя сродкі, як формы дзеепрыметні- 
каў прошлага часу залежнага і незалежнага стану, формы сінанімічных 
прыметнікаў (першыя займаюць дамінуючае становішча пры перакладзе 
рускіх дзеепрыметнікаў прошлага часу залежнага стану, другія рэгулярна 
выступаюць у якасці эквівалентаў рускіх дзеепрыметнікау незалежнага 
стану); радзей сустракаюцца формы назоўнікаў з блізкім лексічным 
значэннем, сінанімічныя словазлучэнні, прыслоуі і дзеепрыслоўі.

2. Пры перакладзе рускіх дзеепрыметнікаў у беларускамоўных тэкстах 
перакладчыкі часцей за ўсё (свядома або несвядома) рэалізуюць магчы- 
масці, закладзеныя ў моўных сістэмах рускай і беларускай моў. Так, 
зварот да прэдыкатыўных форм дзеясловаў пры перакладзе рускіх 
дзеепрыметнікаў абумоўлены аб'ектыўна існуючай міжмоўнай сінані- 
міяй рускіх дзеепрыметнікавых зваротаў і беларускіх паўпрэдыкатыўных 
адзінак. Высокая частотнасць карэляцый «рус.: дзеепрыметнік—*бел.: 
дзеепрыметнік прошлага часу залежнага стану» адзначаецца не толькі 
пры перакладзе рускіх дзеепрыметнікаў прошлага часу залежнага стану, 
але і іншых рускіх дзеепрыметнікавых груп, і тлумачыцца яна свабодным 
функцыяніраваннем уласна беларускіх форм дзеепрыметнікаў прошлага 
часу залежнага стану. Шырока выкарыстоуваецца і міжмоўная сінанімія 
«рус.: дзеепрыметнік—»бел.: прыметнік», асабліва распаўсюджаная пры 
перакладзе рускіх дзеепрыметнікаў цяперашняга і прошлага часу неза
лежнага стану. Функцыянальная і семантычная олізкасць дадзеных 
моўных адзінак дазваляе перакладчыкам адэкватна перадаваць змест, 
захоўваючы пры гэтым і сэнс, і выразнасць мастацкага твора. Выбар 
іншых камунікатыўных эквівалентаў рускіх дзеепрыметнікаў у белару- 
скамоўных тэкстах у вышэйшай ступені нерэгулярны, адвольны і суб'ек- 
тыўны, але ў той жа час ён сведчыць аб імкненні перакладчыкаў у поўнай 
меры выкарыстоўваць уласныя рэсурсы беларускай моўнай сістэмы і 
рабіць больш разнастайнай мову перакладу.

4. Нярэдка пераклад рускіх дзеепрыметнікавых форм у беларуска- 
моўных тэкстах суправаджаюць такія з'явы, як: а) выключэнне дзееп- 
рыметніка з тэксту перакладу; б) семантычнае разгортванне сітуацыі, 
якая абазначаецца дзеепрыметнікавай формай (калі дзеепрыметнік пе- 
ракладаецца прэдыкатыунай формай дзеяслова з уведзенымі пераклад
чыкам у тэкст актуалізатарамі дзеяслоўнага дзеяння). У першым выпад
ку тэкст перакладу некалькі спрашчаецца і збядняецца, а у другім -  пе- 
ракладчык як бы раскрывае глыбінныя структуры тэксту і пераводзіць 
на экспліцытны ўзровень імпліцытна закладзены сэнс.
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П. П. ШУБА

АБ РАЗНАВІДНАСЦЯХ НАПІСАННЯЎ 3 ПРЫСТАЎКАЙ з- (с )
У сучаснай арфаграфічнай практыцы можна сустрэць тры разна- 

віднасці напісанняў з прыстаўкай з-(с-): сэканоміць, сарганізаваць, сараць, 
сарыентаваць, сымправізаваць—зэканоміць, зарганізаваць, зараць, зарыен- 
таваць, зымправізаваць—з'эканоміць, з'арганізаваць, з араць, з'арыента- 
ваць, з імправізаваць. Адна і тая ж прыстаўка выступае то ў варыянце с-,
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то ў варыянце з-, а ў апошнім выпадку пасля яе іншы раз наглядаецца 
і ўжыванне апострафа.

Адразу ж трэба заўважыць, што апостраф у такіх напісаннях яўна не 
да месца: калі прыстаўка на зычны далучаецца да асновы, якая пачы- 
наецца фанемай [і], то ў вытворным прэфігіраваным слове гэта фанема 
абавязкова выступае ў сваім варыянце ы: падыграць, падыспадам, падысці, 
сыграць, сыскацъ, разыграць, разыгрывацъ, разысціся, зымшыць, зыначыць, 
зымправізаваць* і пад. Калі ж аснова, да якой далучаецца прыстаўка на 
зычны, пачынаецца з іншага галоснага гука (а, о, у, э), то ўжыванне 
апострафа пасля прыстаўкі наогул супярэчыць агульнапрынятым пра- 
вілам.

Такім чынам, напісанні з апострафам можна было б і не прымаць 
пад увагу як яўна незаконныя, што і адлюстравана ў «Слоўніку бела
рускай мовы» пад рэд. М. В. Бірылы (Мн., 1987). Чым жа можна 
растлумачыць з'яўленне такіх напісанняў? Відаць, тым, што паміж 
прыстаўкай і наступным галосным асновы, на марфемным шве (інакш, 
на месцы дыэрэмы), можа наглядацца парушэнне плаўнасці пераходу ад 
аднаго гука да другога, галосны пачынаецца з т. зв. цвердага прыступу. 
Такое вымаўленне адзначана ў радзе мясцовых гаворак, і яно ў памя- 
нёным слоўніку паказана ў арфаэпічнай памеце: зараць [з-a] і [за] 
(с. 264). Спробай адлюстраваць на пісьме такое вымаўленне і было 
ўжыванне апострафа ў «недазволенай» пазіцыі. Калі б гэта вымаўленне 
было адзінай, цвёрдай літаратурнай нормай, можна было б (хоць і зусім 
не абавязкова: арфаграфія не звязана адна-адназначнымі адносінамі з 
арфаэпіяй!) падумаць аб наданні апострафу яшчэ адной, дадатковай 
функцыі: пісаць яго на месцы дыэрэмы, перад неётаваным галосным з 
цвёрдым прыступам/ Аднак такое вымаўленне нормай не лічыцца.

Застаюцца два варыянты напісання: з прыстаўкай з- або з прыстаў- 
кай с-. Якому ж варыянту аддаць перавагу? Ці, можа, варта ў асобных 
выпадках дапусціць і адно, і другое напісанне, размежаваўшы іх па зна-
ЧЭННЮ?

На першы погляд, лагічным здаецца рашэнне з двух магчымых 
варыянтаў- з -  і с --  выбраць варыянт з-. Абгрунтаванне можа быць 
такое. Калі перад глухімі мы выбіраем варыянт с-, то перад звонкімі- 
варыянт з-. Але ж галосны гук -  самы «звонкі», таму перад галосным 
і трэба пісаць з-.

I ўсё ж такое разважанне не зусім бездакорнае. Па-першае. Калі перад 
глухімі гук з аўтаматычна замяняецца гукам с, а перад звонкімі -  с 
замяняецца гукам з па законах асіміляцыі, то перад санорнымі (акра- 
мя /)  гэты закон ужо не дзейнічае. Тым больш на гэты закон нельга 
спасылацца, калі гутарка ідзе пра пазіцыі перад галосным. Па-другое. 
Факты сучаснай мовы сведчаць, што варыянты прыстаўкі -  з- і с- -  раз- 
мяркоўваюцца не заўсёды так, як гэтага патрабуе фанетычны закон, 
г. зн. с -то льк і перад глухімі, а ва ўсіх астатніх выпадках- з - .  Так, у 
сучаснай беларускай мове ёсць значная колькасць слоў, дзе перад 
санорнымі захоўваецца этымалагічнае прыставачнае с-: сведка, сведчыць, 
сволач, свалата, смятана, смятанка, снарад, снарадны і некаторыя вы- 
творныя ад іх. Праўда, можна гаварыць пра страту члянімасці гэтых слоў: 
тут с- з пункту гледжання сучаснай мовы ўжо частка кораня. Аднак у 
сучаснай літаратурнай мове ёсць шэраг слоў, дзе яўна прыставачнае 
с-трывала захоўваецца перад галосным: сыграць, сысці, сысціся, сыскаць, 
сыскваць, сысканы, сыходзіць, сыходнасць і г. д. У мясцовых гаворках 
(асабліва ў паўднёвых) прыставачнае с- нярэдка адзначаецца і перад а: 
сахвоціцца, сахоццю (гл. «Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй 
Беларусі і яе пагранічча», т. 4, с. 376). Ускоснай падтрымкай захавання 
варыянта с- можна лічыць напісанні са- (со-) перад збегам зычных: 
сагнаць, сагнуць, сагрэць, саграшыць, сагразіць, садзьмуць, садраць, садрыг- 
нуцца, сажмурыць, сажмурыцца, сажраць, сазваць, сазнацца, самкнуць,

* Устойліва захоўваецца раздельнае вымаўленне і напісанне апострафа толькі у  словах 
з'інець, з ін ел ы , гэтак жа, як і у  словах аб'інець, аб'іньваць, аб'інелы. Гэта можна ^астлу- 
мачыць тым, што націскное ( на пачат;ку слова (ці на пачатку кораня) часта вымауляецца 
з прыгукам ёта: [}]іней, [\]іскра, [ j ]Ipa.

58



самлець, сарваць, саржавець, сослепу і інш., аднак устойліва ўжываецца 
з- у словах згрызці (у значэннях, адпаведных рус. изгрызть), згладзіць 
(адпаведна рус. изгладить), згладжваць, здрабніць (адпаведна рус. из
мельчить), здрабнець.

Прычыну такой устойлівасці варыянта с- можна бачыць у тым, што 
сучасная мова яшчэ захоўвае рэшткі этымалагічнай «памяці». Вядома, 
што ў сучаснай прыстаўцы з- (с-, са-, со-) аб'ядналіся дзве даўнія 
прыстаўкі: с- і из-. Сляды старой прыстаўкі из- засталіся ў літаратурнай 
мове ў складзе запазычаных слоў ізгой, ізгойскі, ізгойства, ізлажэнне, 
іспыты, у прыслоўі ізноу. Можна меркаваць, што тэта этымалагічная 
«памяць» падгрымлівае і ўстойлівасць напісанняў з прыставачным з- 
у словах зысці, зысціся, а таксама зыходзіць, зыход, зыходны (у апошніх 
трох словах ы перад каранёвым х  можна растлумачыць толькі аналогіяй 
са словамі зысці, зысціся). У выніку атрымаліся арфаграфічныя пары: 
сысці—зысці, сысціся—зысціся, сыходзіць—зыходзіць, сыходны—зыходны, 
сыход—зыход, сыходзячы—зыходзячы. Моўная практыка пайшла не па 
лініі ліквідацыі аднаго з паралельных напісанняў, а па лініі размежавання 
гэтых напісанняў па значэнню, і толькі словы зысці, зысціся ўспрыма- 
юцца як варыянты слоў сысці, сысціся, пры гэтым апошнім арфаграфіч- 
ным варыянтам аддаецца перавага.

Паказальна, што розніца паміж з са старога съ і з са старога из 
прасочваецца і ва ўжыванні прыназоўнікаў. Перад словамі, якія пачы- 
наюцца збегам зычных, прыназоўнік з (з съ) пераважна выступае ў 
варыянце са (са знаёмымі, са змешанымі камандамі, са звычаямі і пад.), 
а прыназоўнік з (з из) у такіх жа ўмовах выступае звычайна ў варыянце 
з (складаецца з двух слоу, выгнаць з двара, вийшла з дзвярэй і пад.)*.

Такім чынам, відаць, нельга адназначна сцвярджаць, што з двух 
магчымых варыянтаў прыставак -  з- і с- -  перад галосным трэба выбі- 
раць толькі з-. Можна прапанаваць кампраміснае рашэнне: перад а, 
о, у, э. аддаць перавагу варыянту с- і пісаць адпаведна сарганізаваць, 
сжаноміць і пад., а перад і(ы) дапусціць ужыванне і таго, і другога 
варыянта, г. зн. пісаць сыграць, сыскаць і г. д., але зыначыць, зымпра- 
візаваць і г. д. Можна меркаваць, што пазіцыі варыянта с- акажуцца 
больш устойлівымі: наўрад ці прыжывуцца напісанні зыграць, зыскаць, 
у той час як напісанні сыначыць, сымправізаваць мне здаюцца дапусці- 
мымі. Вядома, варыянт з- абавязкова захаваецца ў тых напісаннях, дзе 
паміж з- і с- усталяваліся семантычныя адрозненні (сыходзщь— 
зыходзіць і пад.).
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