
Увогуле адрозненні ў  абазначэнні асіміляцыйнай мяккасці назіраліся: 
I) у розных выдавецкіх цэнтрах. Напрыклад, у мінскім выданні «Дзіцячай 
чытанкі» (1917) мяккасць паміж падоўжанымі не перадавалася, а ўтворы 
Я. Баршчэўскага «Начэпнасць» (Вільна, 1917) у  адзначанай пазіцыі яна 
паслядоўна адлюстроўвалася; 2) у розных выдавецтвах аднаго цэнтра. 
Так, у  выданнях 1913— 1914 гг. пецярбургскай суполкі «Загляне сонца 
і ў  наша аконца» мяккасць у спалучэнні нн не адзначалася ў адрозненне 
ад выданняў пецярбургскага ж выдавецтва А. Грыневіча; 3) у  розных 
выданнях аднаго і таго ж выдавецтва. Напрыклад, у «Жалейцы» Я. Ky- 
палы, выдадзенай суполкай «Загляне сонца і ў  наша а конца» (1908), 
мяккасць перадавалася толькі зрэдку (у 5 % выпадкоў), а ў  «Беларускім 
лемантары», выдадзеным тым жа выдавецтвам (1906), памякчэнне ад- 
люстроўвалася значна паслядоўней (у 72 % выпадкаў).

Асобна трэба сказаць пра адрозненні ў абазначэнні мяккасці па хра- 
налогіі. У самым пачатку стагоддзя (1903— 1906) мяккасць перадавалася 
толькі спарадычна — у 27 % выпадкаў з ліку тых, дзе былі фанетычныя 
ўмовы для памякчэння. 3  часам адлюстраванне гэтай з ’явы прыкметна 
пашыралася і працэнт прыкладаў з абазначэннем мяккасці ўзрос ад 58 
(у 1907 г.) да 89 (у 19 17 ) . У асобных выдавецкіх цэнтрах назіраецца такая 
ж тэндэнцыя: Вільна — з 76 у 1907 г. да 90 % у 1917; Пецярбург з 39 
у 1907 г. да 93 % у 1914; Мінск — з 81 у 1914 г. да 87 % у 1917. Гэтыя 
даныя з ’яўляюцца паказчыкам таго, пгго ў выдавецкай практыцы абаз- 
начэнне асіміляцыйнай мяккасці паступова станавілася нормай.

У 1918 г. у «Граматыцы для школ» Б. Тарашкевіча адлюстраванне на 
пісьме асіміляцыйнай мяккасці было афіцыйна замацавана. Правіла пе
радачы мяккасці ў фармулёўцы Тарашкевіча гучала так: «Перад мяккімі 
зычнымі і ь [з], [с], Гц], [дз] зьмягчаюцца... Толькі перад [г], [к], [х] 
яны не зьмяняюцца» . Супастаўленне гэтага правіла з вынікамі папя- 
рэдняга аналізу паказвае, што ў  выданнях пачатку стагоддзя мяккасць 
пераважным чынам і найбольш паслядоўна перадавалася менавіта ва 
ўказаных пазіцыях. Аўтару першай «Граматыкі» удалося плённа выка- 
рыстаць ранейшыя напрацоўкі і стварыць правіла, якое на доўгі час стала 
агульнапрызнанай нормай.

1 К а р с к и й  Е. Ф. Белорусы. М., 1955. Т. 2. Вып. I. С. 279.
2 Мяккі знак разам з абазначэннем мяккасці выконвае ў гэтай сітуацыі таксама раз- 

дзяляльную функцыю.
3 Т а р а ш к е в і ч Б .  Беларуская граматыка для школ. Вільня, 1918. С. 67.

А. А  РАДЗЕВТЧ

СІТУАТЫЎНАЕ ПАШ ЫРЭННЕ СТРУКТУРНАЙ АСНОВЫ 
СКАЗА У«КАЗКАХ ЖЬЩ ЦЯ» Я. КОЛАСА

«Казкі жыцця» Я. Коласа 1 — адна з тых кніг, якія выклікаюць 
асаблівую цікавасць як у літаратуразнаўстве, так і ў  лінгвістыцы. У 
прыватнасці, звяртае на сябе ўвагу такая неардынарная моўна-стылёвая 
з ’ява, як сітуатыўнае пашырэнне ў структуры сказа, заснаваная на ка- 
тэгорыях прасторы і часу. Мастацкі твор з’яўляецца аб’ектам перш за ўсё 
эстэтычнага назірання. Менавіта таму ён патрабуе шматаспектнага па- 
дыходу. Адсюль адна з галоўных задач, што ставяцца перад даследчы- 
кам,—не абмежаваны граматыкай аналіз катэгорый прасторы і часу, а 
спроба асэнсаваць іх як паняцці філасофска-эстэтычныя, як асноўныя 
адзінкі вымярэння ў сістэме каардынат быційнасці, рэальнасці.

Сучасная філасофія спрабуе асэнсаваць наяўнасць шматлікіх форм 
прасторы-часу і іх статус (У. I. Жог, B. А. Канке, Дж. Уітроў, 
У. I. Вярнадскі і інш.). 3  паглыбленнем навукі ў  мікра- і мегасвет неад- 
паведнасць выяўленых матэрыяльных адзінак старой сістэме абсалют- 
нага часу-прасторы стала відавочнай. Сёння ідзе гаворка, напрыклад, пра
4' 51



множнасць форм часу: хімічны, біялагічны і г. д.2. Кожнай з іх адпавядае 
і пэўная форма прасторы. Сістэма вымярэння прасторы-часу мастацкага 
твора, як ужо гаварылася, — аб’ект спецыфічны. Таму лінгвістычны 
аналіз павінен быць дапоўнены філасофска-эстэтычным. Гэта можна 
ажыццявіць шляхам размежавання рэальных, фізічных прасторы і часу 
і іх індывідуальнага ўсведамлення, праекцыі быційнасці на грамадства, 
культуру, чалавека 3.

Кожнае з філасофскіх апавяданняў, аб’яднаных назвай «Казкі жыц
ця», з ’яўляецца своеасаблівай мадэллю ірэальнага свету, пабудаванай на 
адпаведных законах мастацтва. Тут суіснуюць свае сістэмы каардынат 
прасторы-часу. Паспрабуем уявіць сабе кожную з казак пэўнай стру- 
ктурай з характэрнымі толькі ёй адносінамі паміж элементамі (вобра- 
замі), спосабам сувязі паміж імі. Для «Казак жыцця» характэрна незвы- 
чайная сістэма адносін, з незвычайнымі элементамі і сувязямі, што па 
ўзроўні рэальных прасторы-часу немагчыма. Прастора ў  ёй разглядаецца 
як складаная семантычная катэгорыя, якая сінтэзуе ў  сабе комплексы 
катэгарыяльных сем (значэнняў). Асноўнае прызначэнне семантычнай 
катэгорыі прасторы — аб’яднаць кампаненты расчлененай сітуацыі, 
змадэліраванай у межах сказа (тэксту). Тыя з іх, што дапамагаюць 
лакалізаваць быційнасць предмета, яго аб’ёмнасць, рух, колькасць і інш. 
(субкатэгорыі прасторы), утвараюць семантычнае поле прасторы (А. В. 
Бандарка, JI. М. Васільеў, Ш. Балі і інш.). Вобразная сістэма «Казак 
жыцця» ўключана ў адпаведнае семантычнае поле прасторы, для якога 
характэрна своеасаблівая «прыземленасць»: вёска, хата, лес, прыгумен- 
не, балота і інш.: У хатцы жыла бабка-бабылка (580). Сход адбыўся на 
прыгуменні (539). На пагорку стаялі купчастыя ліпы  (511). He ўсе 
маюць магчымасць пашырыць гэтыя межы прасторы, выйсці за іх. I таму 
сема неба ўспрымаецца якасна новым узроўнем вымярэння. Цікава, што 
яна мае сваю ўласнуто структуру і можа выступаць кампанентам анта- 
німічнай пары зямля — неба (Параўн.: Адвечная скарга грымела ў  небе 
страшным голасам і колыхала ўсю зямлю  (472); Набываць самастойнае 
значэнне (М узыка гучэла доўга, аж покі месяц не зрушыў з сярэдзіны 
неба (555)); Можа набліжацца да зямлі або аддаляцца, губляцца, вы- 
ходзіць далей, за ўстойлівыя межы прасторы, дзе страчвае ўсе арыенціры 
(Ж аласна ківаліся каласы ў  полі, то кланяліся зямлі, то падымаліся 
к небу, нібы просячы ратунку (472). Адзін праменъ сонца згубіў дарогу 
на зямлю і заблудзіўся ў  глухой цемрадзі сусвету (557).

Ёсць яшчэ адно вымярэнне прасторы, дзе існуе жыццё, — паветра: 
Стракозы мітусіліся ў  паветры, ганяліся адна за другою, лавілі 
камароў, сутыкаліся ў  паветры (588). Але толькі зямля дае жыццё, 
успрымаецца болып трывалай да ўсіх змен у прасторы: калі вышэй можна 
заблукаць і згубіцца, а ніжэй чакае толькі смерць, — зямля аснова ўсяму, 
«скрыжалі гісторыі». Нават  лес адмяніўся: старыя дрэвы даўно згнілі 
і ляжалі ў зямлі (471). У  кожньі момант і на кожнай мясцінцы зямлі 
адбываюцца найцікавейшьія рэчы і складаюцца самыя дзівосныя казкі 
(553). I ўсё аб’ядноўвае адзінае ў семантычным полі прасторы — свет: 
На свеце вечнага няма нічога (589). Старой ліпе шкада было пускаць 
дзяцей у  чужы свет (516). Адно казалі яны: «Маліцеся богу і цярпліва 
нясіце свой крыж: на тым свеце вам усё будзе вернута і заплачана 
ўстокраць» (568).

Даволі часта ўказваецца на сувязь «Казак жыцця» з фальклорнымі 
традыцыямі4. Але сувязь гэтая шырэй нават за глыбокую мастацка- 
жанравую залежнасць. Хутчэй трэба казаць пра іх адзіныя вытокі, а яны 
генетычныя: адзінства поглядаў на сусвет, прастору-час, тое, што 
заўсёды кладзецца ў аснову асэнсавання рэчаіснасці і чалавека ў ёй.

Яшчэ бліжэй да гэтых вытокаў катэгорыя часу. Для Я. Коласа ха
рактэрна своеасаблівае яе асэнсаванне. За гэта гавораць і структура 
семантычнага поля часу, і выбар той або іншай семы, і суаднясенне іх з 
агульнай часавай плынню паведамлення. Быційная канва вытрымана ў  
прошлым часе, што, на думку некаторых даследчыкаў (3. Я. Тураева),
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выключае асобу аўтара, яго часавы вопыт. Але гэта не зусім так. Па- 
першае, спецыфіка твора вызначае максімальную свабоду 
аўтара-апавядальніка, аб’ектыўнага сведкі, які павінен быць вышэй за 
пачуцці і прыхільнасці. Па-другое, кожная з сітуацый, пададзеных у  
алегарычнай форме, прайшла шматлікія мадэлі пазнання і адлюстра- 
вання свету. Таму вымяраецца не лінейным часам (прошлым-цяпераш- 
нім-будучым). Індывідуальнасць захоўваецца ў іншым: у суаднясенні 
катэгорыі часу з «катэгорыяй вечнасці», тым, пгго знаходзіцца за межамі 
часу. Аўтар ідзе да якаснага ўсведамлення, калі «вечнасць не ёсць бяз- 
межны час, які можна колькасна вымераць, а якасць, што пераадольвае 
час»5.

У казках адсутнічае прамое ўказанне на паняцце вечнасці. Яе ра
зумение закладваецца ў цыклічны характар маральных, бытавых, філа- 
софскіх праблем, якія разам з аўтарам, персанажамі твора вырашаем і 
мы. Гэта адчуваецца пры аналізе семнага поля, яго складу. Характэрна 
адсутнасць паказчыкаў дакладнага каляндарнага часу. Звычайна ўжы- 
ваюцца адзінкі з абстрактным часавым значэннем: спрадвеку, незлічоньія 
гады, даўно-даўно, доўгія вякі і інш. Нават у тых выпадках, калі значэнне 
часу набліжаецца да пэўнай астранамічнай адзінкі, яно застаецца аб
страктным: не вызначана месца на лініі часу, ад якога трэба весці адлік. 
Колькасная функцыя і ёсць якаснае асэнсаванне часу: Важна тое, што 
няўзнакі год за годам на дуб навальвалася старасць (575). Доўгія гады 
стаялі яны на розных берагах нешырокай рэчкі (513). Доўгія-доугія 
гады, цэлыя вякі, жыла пушча згодна і шчасліва (511). Ужываюцца і 
больш канкрэтныя семы: хвіліна, гадзіна, дзень, квадра. Але зноў жа, усе 
яны ўскладнены колькасна-якасным значэннем, якое накладваецца на 
асноўнае, астранамічнае. Пры гэтым назіраюцца з ’явы, не характэрныя 
для рэальнага, фізічнага часу: яго можна спыніць на нейкі момант, 
падоўжыць яго ход, павярнуць «кола часу» ў адваротны бок: Поўны 
месячык раз у чатыры квадры ўсплываў на сярэдзіну неба (510). У 
першую хвіліну Хвоя нічога не цяміла: была як бы аглушана гэтай 
весткаю (520).

Асобна трэба сказаць пра семы, якія напрамую звязаны з цыклічнасцю 
ва ўспрыняцці і адлюстраванні часу. Прырода, а менавіта яна з’яўляецца 
галоўнай дзеючай асобай, карыстаецца адметным ад фізічнага часам. 
Семы лета, восень, зіма, вясна, раніца, досвітак, поўдзень, вечар, ноч, 
дзённае святло, час світання, час спякоты, час летніх навальніц не 
проста кампаненты ў сістэме лакалізацыі часавых адносін. Гэта філа- 
софія прыроды, дзе смерць — пачатак новага цыклу жыцця. Дзень змя- 
няецца ноччу, і зноў нараджаецца дзень.

Калі прааналізаваць кампазіцыйную мадэль казак, то відаць, што час 
выконвае ролю структурнага «пасрэдніка». Закладзены ў быційнасць, ён 
размяркоўвае кампаненты ў  сказе (тэксце), вызначае іх паслядоўнасць, 
стварае агульную часавую плынь: Праз пару хвілін цэлы рой рэзвых, 
рухавых стракозак закружыўся над возерам  (586). У нядоўгім часе 
дзівосная праява напаткала адзінокі курган (586). У гэты ж час там, 
угары, спрэчка між хмаркамі не спынялася (573). Характэрны своеа- 
саблівы зачын, вядомы па казках нашага дзяцінства: «Жылі-былі...» 
Наяўнасць, быційнасць, працэс — вось на што звяртае ўвагу аўтар: Гэта 
быў старасвецкі лес (510). Гэтая бяроза толькі нядаўна асталявалася 
тут  (505). Загразла ў  балоце панская брычка разам з  панскаю сям’ёю, 
слугамі, коньмі, з  усім панскім скарбом (474). Пачатак звычайна бя- 
рэцца ад прасторы, не акрэсленай у часе. Але катэгорыя часу прысут- 
нічае. Яна закладваецца ў структурную аснову сказа, праекцыю данай 
сітуацыі: Прайшло некалькі гадоў (569). Была раніца (526). Была поўнач 
на зыхадзе лет а  (495). Час, які падаецца спалучэннем сітуатыўных сем 
з быційна-падзейнымі прэдыкатамі, шырэй за граматычны. Незалежна 
ад структуры катэгорыя часу, пазначаная канкрэтнымі семамі, выступае 
ў якасці самастойнай адзінкі, своеасаблівай дзеючай асобы твора. Яна 
бярэ на сябе адказнасць за кампазіцыйную структуру, падзяляючы тэкст

53



казкі на «часавыя такты». Так, напрыклад, «Зло — не заўсёды зло» можна 
вызначыць як чатырохтактны дыскурс, дзе кожны з часавых тактаў 
з ’яўляецца пікам напружанасці і далейшых зрухаў у падзейнай канве: 
Цэлае лета вісеў Ж олуд на старым дубе — Але ж, урэшце, вісець яму  
абрыдла — Раз, ужо зусім под еосень, Ж олуд убачыў... — Ж олуд на другі 
год прарос і стаў дубком (482—483). Трох-чатырохтактнай структуры 
прытрымліваецца амаль кожная з філасофскіх навел.

Адметнасць прасторава-часавых адносін пацвярджаецца і аналізам 
пашыральнікаў структуры сказа. Асноўная ўвага — сітуатыўным пашы- 
ральнікам, якія змяшчаюць у сабе інфармацыю аб прасторы і часе. Ад 
гэтага залежыць інфарматыўнасць, дакладнасць нашых ведаў аб рэча- 
існасці.

Нягледзячы на разыходжанні пры тлумачэнні і разуменні семантыч- 
най структуры сказа, можна вьілучыць адзінае, з чым пагаджаюцца 
апаненты. Усе яны (H. Д. Аруцюнава, У. Г. Гак, Ю. C. Сцяпанаў, 
Т. Б. Алісава, Ф. Данеш, У. Вейнрэйх, Ч. Філмар, Дж. Лакоф і інш.) 
тлумачаць сказ як пэўную пазамоўную мадэль сітуацыі, якая знаходзіць 
сваё адлюстраванне ў семантычнай структуры сказа. Устойлівасць данай 
структуры, дакладнасць адлюстравання сітуацыі залежыць ад «удзель- 
нікаў», кампанентаў структуры, іх функцыянальных магчымасцей. Таму 
аналізуюцца сітуацыя і яе «ўдзельнікі».

Сутнасць сітуацыі, быційнае ядро, змяшчае ў сабе прэдыкат (стру
ктурная аснова). Разам з пашыральнікамі, кампанентамі семантычнай 
структуры, сувязь якіх у  пэўных умовах вызкачаецца прыслоўным (ак
танты) або прыасноўным (сітуанты) характарам, ён адказвае за разгор- 
тванне сітуацыі ў прасторы і часе. Разглядаюцца ў першую чаргу сіту- 
ацыі, у аснове якіх: а) выражэнне прасторавых адносін паміж прадметамі 
(сітуацыя лакалізацыі); б) часавая суаднесенасць фактаў, з ’яў, падзей, 
працэсаў (сітуацыя тэмпаральнасці). Сітуацыя лакалізацыі вызначае 
склад і структуру прэдыката. У яе разгортванні ў «Казках жыцця» не- 
калькі лексіка-семантычных груп дзеясловаў складаюць тыпы і падтыпы 
прасторавага прэдыката. Асноўны тып — быційна-падзейны. Ядзернае 
значэнне (быць, існаваць, мець месца ў рэчаіснасці, адбывацца) рэалі- 
зуецца праз адпаведную семантычную структуру сказа. Паказ быцій- 
насці прадмета, падзейнасці ўскладняецца прасторавымі адносінамі, дзе 
галоўнае — існаванне прадмета, сам факт падзеі. Таму ў некаторых 
выпадках сувязь прэдыката з лакальным пашыральнікам выходзіць за 
межы сказа: Далёка на рэчцы быў зялёны прыемны астравок — Быў 
зялёны прыемны астравок (523). I  пачалася страшэнная сумятня на 
балоце — I  пачалася страшэнная сумятня (565). Гэтая ж сувязь можа 
быць ахарактарызавана і як прыасноўная: Адзін прамень сонца 
заблудзіўся ў  глухой цемрадзі сусвету (557), дзе лакалізатар (сітуант) 
суадносіцца з усёй структурнай асновай сказа.

Характар сувязі можа змяняцца: быційнасць, падзейнасць «прывяз- 
ваецца» да канкрэтнага месца: На гары пад шчытом было незашклёнае 
акенечка (581). У  сё гэт а адбывалася ў  вёсцы (536). Сход адбываўся на 
беразе аднаго вельмі прыгожага возера (547). Пры трансфармацыі сказа 
губляецца дакладнасць, адчуваецца структурная незавершанасць. Бо- 
лыиай «прывязанасцю» да лакалізацыі (узровень прыслоўнай сувязі) 
вызначаюцца прэдыкаты, якія характарызуюць становішча прадмета ў 
прасторы. Пры гэтым назіраецца ўскладненне сітуацыі лакалізацыі якас- 
ным значэннем: Каля камення ішла дарога (517). Вакол возера, як вежы, 
стаялі мудрыя дрэвы  — дубы (510). Прэдыкаты накіраванага ў прасторы 
руху дамінуюць сярод астатніх. Ядзерная семантыка ( ісці, бегчы, ляцець, 
плыць) рэалізуецца праз шматлікія лексіка-семантычныя варыянты: 
шугануць, зашыцца, паперці, зняцца, падацца, рынуцца і інш.: Цэлыя 
чародкі птушак шуганулі ў  лес (576). Мышы і пацукі табунамі паперлі 
з балота (565). 3  лясных гушчароў выходзіў лясун і пляскаў у далоні 
(555). Гэта той выпадак, калі семантычны змест прэдыката вызначае 
характар сувязі лакальных пашыральнікаў і структурнай асновы сказа.
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Звычайна яна рэалізуецца на прыслоўным узроўні: Звяры і птушкі не 
мелі адвагі забірацца  ў  нетры лесу (510). «Вектар» (семантыка) скіра- 
ваны на пэўны лакальны пашыральнік, што дазваляе рэалізаваць ва- 
лентнасць прэдыката ў агульнай сітуацыі лакалізацыі.

Семантычная самастойнасць прэдыката (выхад за ядзернае значэнне 
лакалізацыі) ускладняе мадэль з лакальным кампанентам. Звычайныя 
для яе прэдыкаты лакалізаванай наяўнасці, быційнасці, вызначанага ў  
прасторы руху набываюць семантыку характарызацыі прадмета, паказу 
яго ўласцівасцей (блішчаць, ззяць, свяціцца, калыхацца, павівацца, 
мітусіцца і інш .), псіхафізіялагічных працэсаў ( выць, крычаць, плакаць 
і інш): Ha балоце прьіветна мігцеў той самы агонь (495). Страшная 
бура завыла над цёмнаю пушчай (512). Над узгоркам блішчала круглое 
возера (525).

На першы погляд, у  наяўнасці ўсе асноўныя структурныя элементы 
сітуацыі лакалізацыі: сам прадмет (аб’ект лакалізацыі), лакалізатар 
(прасторавы арыенцір), прэдыкат (паказчык адносін). Але форма 
ўступае ў супярэчанне са зместам. Пры характарызацыі, дзе ўласцівасць 
прадмета не патрабуе прасторавай акрэсленасці, валентнасць прэдыката 
рэалізуецца на кваліфікатыўным (характарызуючым) узроўні. Лакалі- 
затары пры гэтым займаюць прыасноўную пазіцыю сітуанта, удаклад- 
няючы месца праяўлення ўласцівасцей прадмета.

Яшчэ большая «незалежнасць» у семантыка-сінтаксічнай структуры 
сказа ўласціва кампанентам з часавым значэннем. Катэгорыя часу ў 
структуры сказа выконвае функцыі граматычнага сродка сувязі паміж 
элементамі моўнай мадэлі асобных фрагментаў рэчаіснасці. Калі сіту- 
ацыя лакалізацыі патрабуе суаднесенасці з пэўным кампанентам (кан- 
крэтызатарам), то час, часавая заданасць з ’яўляюцца неад’емнай час- 
ткай кожнай з сітуацый, закладзеных у сказ. Менавіта форма дзеясло- 
ва-выказніка выступав носьбітам катэгорыі часу, адным са складальных 
граматычнага значэння сказа і адначасова арганізуючым цэнтрам стру
ктуры сказа (на аснове гэтага значэння) пры адлюстраванні суаднесе- 
насці падзей, фактаў, сітуацый, працэсаў.

У параўнанні з папярэдняй, мадэль сітуацыі, акрэсленай у часе, не 
вельмі распаўсюджана ў «Казках жыцця». Але гэта кампенсуецца се- 
мантычнай ускладненасцю сказа. Структурныя змены (уключэнне да- 
датковага часавага канкрэтызатара) выклікаюць адпаведную рэакцыю: 
пашырэнне сітуацыі, заданай прэдыкатыўным цэнтрам. Дакладней ка- 
жучы, назоўнікі, прыслоўі, прыназоўніка-назоўнікавыя словаформы з 
часавым значэннем удзельнічаюць у фарміраванні асацыятыунай стру
ктуры сказа. Зразумела, што сістэма сувязей тэмпаральных кампанентаў 
пры гэтым якасна адрозніваецца ад прыслоўнай: Ж ы ў ён (цвіркун) зімою 
на печы (580). Неба ра з’яснялася і свяцілася ўночы незлічонымі хо
лоднымі агнямі (586). Ha досвітку другога дня яны  (словы) абляцелі ўсе 
ваколіцы (582). Трансфармацыя сэнсавых адносін сітуатыўнага тэмпа- 
ральнага пашыральніка і структурнай асновы дапамагае рэалізаваць 
асацыятыўнасць: К алі прыходзіла зіма, жыў ён (цвіркун) на печьй 
Полінамінатыўнасць падобных структур дае падставу некаторым дас- 
ледчыкам (А. У. Падучавай, JI. P. Першынай, Т. Я. Шапавалавай, 
Т. B. Булыгінай і інш.) вызначаць часавыя капаненты самастойнымі 
сінтаксічнымі адзінкамі, якія ўдзельнічаюць у выражэнні граматычнага 
значэння сказа (так званая «скрытая прэдыкацыя»). Аналіз фактаў 
пацвярджае даныя асаблівасці тэмпаральных сітуантаў (пашыральнікаў 
структурнай асновы сказа). Толькі ў  асобных выпадках структура сказа 
патрабуе прыслоўнага канкрэтызатара з часавым значэннем: а) пры 
семантычнай недакладнасці прэдыката: Даўно-даўно, не за нашу памяць 
было гэта (470); б) калі тэмпаральны кампанент функцыянуе як элемент 
у сістэме сувязей паміж часткамі звязнага тэкста: Год за годам плыў час, 
праходзілі вякі, мяняўся выгляд зямлі — JIec таксама стаяў на працягу 
вякоў (585). У асноўным жа сітуатыўныя часавыя пашыральнікі — гэта 
кампаненты ў структуры сінтэзаванай інфармацыі (Ш. Балі): ад зада-
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насці асобнай сітуацыі да шматлікіх варыянтаў вызначэння часавых ад- 
носін.

Межы артикула не дазваляюць даць усебаковую характарыстыку 
пашыральнікаў з прасторавым і часавым значэннем у  структуры сказа 
«Казак жыцця». Гэта тэма для сур’ёзнай гаворкі па праблеме сітуатыў- 
нага пашырэння ў сучаснай беларускай літаратурнай мове. Пры аналізе 
мастацкага твора яна набывае выключнае значэнне: характар прасторы 
і часу дае ўяўленне аб змястоўнасці эстэтычнай інфармацыі, канцэпцыі 
мастацкага твора і яго каштоўнасці. Так, лінгвістычны аналіз «Казак 
жыцця» Я. Коласа дае пад ставы вызначыць іх як філасофска-эстэтычнае 
асэнсаванне мастаком рэчаіснасці, «прыземленай» у прасторы і неабме- 
жаванай у часе. Можа, у  гэтым і ёсць сутнасць Вечнасці?

1 Гл.: К о л а с Я. Збор твораў: У 14 т. Мн., 1973. Т. 5. Далей спасылкі на гэта выданне 
даюцца ў дужках непасрэдна ў тэксце.

2 Гл.: Т а р а с о в а  Е. В. / /  Вестн. Харьковского ун-та. Харьков, 1989. № 339. 
С. 34.

3 Там жа. С. 35.
4 Гл.: Ч ы г р ы н  I. П. / /  Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. 1966. № 2. С. 54.
5 Б е р д я е в  Н. А. / / Н. Бердяев о русской философии. Свердловск, 1991. Ч. I. 
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I. С. POYДА

СЛОВАЎТВАРАЛЬНА АБУМОУЛЕНЫЯ 
ЛЕКСІЧНЫЯ ЛАКУНЫ РУСКАЙ МОВЫ 

(параўнальна з беларускай)

Супастаўленне любых дзвюх моў выяўляе пэўную колькасць лексіч- 
ных лакун, якія запаўняюцца аналітычнымі намінатыўнымі адзінкамі. 
Структура такіх намінантаў абумоўлена структурай і семантыкай іх 
аднаслоўных эквівалентаў у мове, з якой праводзіцца супастаўленне, і 
лексіка-граматычнымі магчымасцямі той мовы, якой належаць аналі- 
тычныя намінанты.

Прычынай наяўнасці лексічных лакун можа быць словаўтваральная 
недастатковасць адной мовы ў адносінах да другой. Адзначым падобныя 
выпадкі ў  рускай словаўтваральнай сістэме. Зразумела, пгго колькасны 
і якасны бакі аналізу фактычнага матэрыялу будуць залежаць ад таго, 
на фоне якой мовы апісваецца гэты матэрыял (якія мовы супастаўляюц- 
ца). У артикуле праводзіцца аналіз у напрамку ад беларускай мовы да 
рускай. Разглядаюцца моўныя сродкі, што могуць выразіць пэўную 
словаўтваральную семантику.

I. Прыметнікі з фармантам за-, што маюць значэнне ’які значна 
перавышае ступень якасці, названий матывавальным словам’.

У рускай мове гэтая семантыка выражаецца лексічна: бел. загус
т и  — рус. слишком густой, бел. закіслы  — рус. слишком кислый, бел. 
залёгкі — рус. слишком легкий, бел. замалады  — рус. слишком молодой, 
бел. заранні — рус. слишком ранний. Слова слишком, бадай, найболып 
дакладна і універсальна перадае словаўтваральную семантыку. Менавіта 
яно і прапануецца ва ўсіх выпадках беларуска-рускім слоўнікам. Аднак 
гэта не значыць, што руская мова не мае іншых магчымасцей перадаць 
даную семантыку. У такой жа функцыі могуць выступаць і іншыя словы 
і фразеалагізмы: чересчур, излишне, чрезмерно, неумеренно, преувели
ченно, не в меру, через меру, сверх ( всякой) меры, свыше (всякой) меры, 
более чем, уж очень. Указание словаўтваральнае значэнне і ў  беларускай 
мове можа быць выражана словам або фразеалагізмам: вельмі, надта, 
неймаверна, моцна, дужа, праз меру, не ў  меру, на рэдкасць, да дзіўнага. 
Розныя кантэкстуальныя сітуацыі не выключаюць выкарыстання і іншых 
намінантаў у гэтай функцыі (як у  беларускай, так і ў рускай мове). 
Напрыклад, «Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў» М. K. Клышкі
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