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У артыкуле разглядаецца спецыфіка кагнітыўнага падыходу ў фразеалогіі. 

Акрэсліваюцца аб’ект, тэарэтычныя і эксперыментальныя задачы кагнітыўнай 

фразеалогіі, адметнасць кагнітыўнага падыходу да вывучэння нацыянальна-культурных 

канатацый фразеалагізмаў. Прыводзіцца агляд шэрагу навуковых работ па кагнітыўнай 

фразеалогіі. Устанаўліваецца, што для выяўлення нацыянальных асаблівасцей і 

ўніверсалій моўнай творчасці ў сферы фразеалогіі варта звяртацца да аналізу 

фразеасемантычных палёў. 
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У межах сучаснай антрапалагічнай парадыгмы наспела неабходнасць 

паглядзець на мову з боку яе ўдзелу ў пазнавальнай дзейнасці чалавека. 

Мова, як адзначае В. А. Маслава, – “гэта сродак перадачы думкі, якую яна 

“ўпакоўвае” ў моўную форму. Веды, якія выкарыстоўваюцца пры гэтым, не 

з’яўляюцца толькі ведамі пра мову. Гэта таксама веды пра свет, пра 

сацыяльны кантэкст, веды пра прынцыпы моўных зносін, пра адрасата, 

фонавыя веды і г.д. Ні адзін з названых тыпаў ведаў нельга лічыць 

прыярытэтным, толькі вывучэнне іх усіх у сукупнасці і ўзаемадзеянні 

наблізіць нас да разумення сутнасці моўнай камунікацыі” [19, с. 4]. 

Манаграфіі, калектыўныя працы і асобныя артыкулы А. П. Бабушкіна, 

Г. А. Валохіна, З. Д. Паповай, Ю. С. Сцяпанава, І. А. Сцерніна, В. М. Тэлія і 

шэрагу іншых даследчыкаў,  якія выйшлі ў апошнія дзесяцігоддзі, 

утрымліваюць важныя тэарэтычныя палажэнні па пытаннях пра тое, як 

захоўваюцца нашы веды пра свет, як яны структураваны ў мове ў працэсе 

камунікацыі. Даследаваннем гэтага і займаецца кагнітыўная лінгвістыка. 

З’яўленне тэрміна кагнітыўная лінгвістыка вучоныя адносяць да 80-х гадоў 

ХХ стагоддзя і звязваюць яго з іменем М. Бірвіша. Гэты новы кірунак у 

мовазнаўстве выходзіць за межы ўласна лінгвістыкі, яго цікавяць таксама 

логіка, псіхалогія, сацыялогія, філасофія. Кагнітыўныя лінгвісты побач з 

моўнай і наіўнай карцінамі свету вылучаюць канцэптуальную карціну свету 

асобнага чалавека з улікам гендарнага падыходу. Канцэптуальная карціна 

свету ўключае ўніверсальныя і нацыянальныя канцэпты, а таксама 

канцэптуалізацыю кожнай моўнай асобы. Выключную цікавасць уяўляюць 

канцэптуальныя карціны свету творчых асобаў, бо яны могуць уплываць не 
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толькі на нацыянальную карціну свету, але (у асобных выпадках) і на 

агульначалавечую. 

З цягам часу са складу кагнітыўнай лінгвістыкі вылучылася і 

кагнітыўная фразеалогія. Кагнітыўны падыход у фразеалогіі з’яўляецца 

прынцыпова новым у вырашэнні наступных тэарэтычных і 

эксперыментальных задач: «як структураваны змест фразеалагічных адзінак 

і якія спосабы яго фармалізацыі; якім чынам аказваецца “ўплеценай” у 

“тканіну” моўнага значэння семантыка культуры, гэта значыць, як знакі 

культуры ‒ яе ўстаноўкі, стэрэатыпы, эталоны, сімвалы, міфалагемы і інш. ‒ 

“уваходзяць” у змест фразеалагічных адзінак; праз якія кагнітыўныя 

працэдуры кадзіравання і ўспрымання фразеалагічных адзінак 

ажыццяўляецца суаднясенне двух кодаў ‒ кода мовы і кода культуры ‒ і  як 

фармалізаваць дадзены працэс; у чым заключаецца культурная 

своеасаблівасць фразеалагічных адзінак і інш» [11, с. 3]. 

У кагнітыўнай парадыгме фразеалагізм разумеецца як мікратэкст, які 

структуруецца падчас інтэрпрэтацыі носьбітам мовы ўсіх тыпаў 

семантычнай інфармацыі фразеалагізма ў семантычнай прасторы 

культурных ведаў, прыналежных суб’екту моўных зносін [11, с. 2]. У 

работах фразеолагаў [11, 22] вылучаюцца наступныя тыпы кагнітыўных 

працэдур, якія супадаюць з макракампанентамі значэння фразеалагічных 

адзінак: дэнататыўная апрацоўка, якая аперыруе ведамі пра ўласцівасці 

таго, што абазначаецца, пра тыповае ўяўленне пра прадмет ці з’яву; 

ацэначная – інтэрпрэтацыя таго, што абазначаецца, з пазіцыі каштоўнасных 

крытэрыяў суб’екта, з улікам нарматыўнага канона моўнай асобы. У гэты 

выпадку важна ўлічыць таксама, што імпліцытная тэорыя асобы 

праяўляецца на двух узроўнях – ідэалагічным і штодзённа-побытавым. На 

ідэалагічным узроўні яна абапіраецца на вобразы, якія прадстаўлены ў 

міфатворчасці, этычных трактатах, рэлігійных догмах, мастацкіх творах і 

г.д. Штодзённа-побытавы ўзровень – гэта жыццёвыя ўяўленні, 

распаўсюджаныя ў масавай свядомасці. Ідэалагічныя вобразы, як правіла, 

больш сістэмныя, больш прэскрыптыўныя і нарматыўныя: вобразы з міфаў 

і вобразы літаратурных герояў з’яўляюцца эталонам для пераймальнасці 

носьбітамі дадзенай культуры. Вывучэнне нарматыўнага канона асобы на 

першым узроўні выяўляе іерархію каштоўнасных арыенціраў культуры. 

Эталоны, прадстаўленыя на ідэалагічным узроўні, не заўсёды адпавядаюць 

уяўленням, якія замацоўваюцца ў масавай свядомасці. Напрыклад, 

маральна-этычныя нормы паводзін прадпісваюць чалавеку клапаціцца пра 

будучыя пакаленні, пра тое, што ён пакіне пасля сябе на зямлі, але гэта не 

пацвярджае фразеалагічна-парэмійны матэрыял: Пасля нас хоць патоп; На 

наш век будзе, а пасля нас хоць трава не расці; Па маёй смерці няхай хоць 

выюць чэрці; Пасля нас не будзе нас і г.д.  

Наступныя кагнітыўныя працэдуры: матывацыйная – аперацыі з 

уяўнымі або разумова прадстаўленымі гештальт-структурамі 
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(матывацыйны макракампанент фразеалагічнага значэння ўказвае на 

асацыятыўна-вобразную сувязь аб’екта і таго словазлучэння, якое 

выкарыстоўваецца для новага абазначэння сітуацыі); эматыўная – 

эмацыянальна-ацэначная рэакцыя на вобразную гештальт-структуру як 

адбітак перажытых эмоцый; стылістычная – аперацыі сацыяльнага 

маркіравання ўмоў маўлення, г.зн. дарэчнасць або недарэчнасць ўмоў 

выкарыстання дадзенага словазлучэння ў тых ці іншых сацыяльна значных 

умовах. 

Такім чынам, асноўным аб’ектам даследавання ў кагнітыўнай 

фразеалогіі з’яўляецца семантыка. “Фразеалагічнае значэнне лічыцца 

элементам зместу фразеалагічнай карціны свету – выбудаванай у свядомасці 

ўпарадкаванай сукупнасці фразеалагічных уяўленняў пра рэчаіснасць” [5, 

с. 75]. 

Як адзначае А. Я. Чыкіна, “у рэчышчы кагнітыўнай лінгвістыкі не 

толькі было распрацавана новае разуменне фразеалагізма і метады аналізу, 

неабходныя для выяўлення лінгвакультуралагічных канатацый паняццяў, 

якія ўваходзяць у план зместу або ў план выражэння фразеалагічнай адзінкі. 

Кагнітыўная лінгвістыка прапаноўвае адметны, кагнітыўны падыход да 

выяўлення нацыянальна-культурных канатацый фразеалагізмаў” [25]. 

Працягваючы ідэі В. Гумбальта і Л. Вайсгербера пра мову як дзейнасць 

і дзейсны сродак стварэння свету, кагнітыўная лінгвістыка звяртаецца да 

намінатыўнага падыходу ў вывучэнні моўных адзінак, у тым ліку і 

фразеалагізмаў. Акцэнт на анамасіялагічны аспект дазваляе ўбачыць мову ў 

дзеянні, апісаць заканамернасці лінгвакрэатыўнага мыслення носьбіта 

мовы, якія і з’яўляюцца першапрычынай і перадумовай узнікнення 

нацыянальнай адметнасці  фразеалогіі [25]. 

Даследаванне анамасіялагічнага аспекту фразеалогіі ў рэчышчы 

кагнітыўнага падыходу робіць неабходным зварот да ідэаграфічнага 

апісання фразеалогіі, паколькі толькі на дастаткова вялікіх ідэаграфічных 

масівах становіцца відавочнай сувязь вобразнай асновы фразеалагізмаў з 

культурна-нацыянальным светабачаннем, г.зн. каштоўнасна-арыентаваным 

менталітэтам народа – носьбіта мовы. 

Такім чынам, для выяўлення нацыянальных асаблівасцей і ўніверсалій 

моўнай творчасці ў сферы фразеалогіі неабходна звярнуцца найперш да 

аналізу фразеасемантычных палёў. Напрыклад, да асэнсавання беларускай 

фразеалогіі семантычнага поля ‘каханне, вяселле, сям’я’, семантычнага поля 

‘працоўная дзейнасць чалавека’, ‘эмоцыі і пачуцці чалавека’, ‘паводзіны 

чалавека’, ‘фізічны стан чалавека’ і інш. “З дапамогай семантычных палёў 

становіцца рэальнай спроба ўзнаўлення нацыянальнай моўнай карціны 

свету ў асобных фрагментах, зададзеных тэматычнай класіфікацыяй 

семантычных палёў” [12, с. 80‒81]. 

Пералiчаныя вышэй i iншыя задачы пры даследаваннi iдэаграфiчных 

масiваў, суадносных з апазiцыяй базавых канцэптаў культуры ‘труд – 
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безделье’ i ‘ум – глупость’ (на матэрыяле рускай i французкай моў) з мэтай 

апiсаць унiверсальнае i культурна-спецыфiчнае ў светабачаннi i 

адлюстраваннi яго фрагментаў у фразеалагічных адзінках вырашаюцца, 

напрыклад, у кандыдацкай дысертацыi цытаванай намі вышэй маскоўскай 

даследчыцы М. Л. Каўшовай [11]. Ідыяматыцы ў кагнітыўным і 

лінгвакультуралагічным аспектах прысвечаны і дысертацыі шэрагу іншых 

расійскіх даследчыкаў, напрыклад, І. Г. Вражновай [1], Э. А. Гашымава [2], 

Ю. В. Жэвайкінай [8], А. Ю. Мазаевай [18], Г. Б. Феакціставай [24] і інш. 

Вывучэнню канцэптаў фразеалагічнай карціны свету прысвечаны шэраг 

манаграфій беларускай даследчыцы В. А. Ляшчынскай [15, 16, 17]. 

Каштоўнай крыніцай для далейшага кагнітыўнага вывучэння 

фразеасемантычных палёў будзе і слоўнік “Вобраз чалавека ў беларускай 

фразеалогіі” В. А. Ляшчынскай і З. У. Шведавай [14]. 

Выбар таго або іншага вобраза-матыву звязаны са светабачаннем 

суб’екта, з яго карцінай свету [21]. Асацыятыўна-вобразнае ўяўленне ёсць 

унутраная форма слова або фразеалагізма. Даследаванне ўнутранай формы 

важна для кагнітыўнай лінгвістыкі ў плане вывучэння лінгвакрэатыўных 

працэсаў мыслення. У кагнітыўнай лінгвістыцы ўнутраная форма выступае 

як квазістэрэатып або эталон пэўнай сітуацыі, асацыюецца з лексічнымі або 

фразеалагічнымі прэсупазіцыямі [23, с. 44, 97]. Д. А. Дабравольскі адзначае, 

што ўнутраная форма адыгрывае важную ролю злучальнага звяна паміж 

дзвюма карцінамі свету ў ідыяматыцы – паміж літаральна, даслоўна 

ўспрынятымі фразеалагізмамі і актуальнай моўнай карцінай свету [7, с. 58]. 

Галоўнае, што аб’ядноўвае ўсе даследаванні кагнітыўнай арыентацыі, 

у процівагу сістэмацэнтрычным распрацоўкам “традыцыйнай” фразеалогіі, 

‒ гэта тэндэнцыя да разгляду зместу фразеалагізмаў як структуры ведаў пра 

тое, што імі абазначаецца; разуменне актуальнага значэння як выніку 

апрацоўкі пэўных ведаў пра свет, з якімі звязана фразеалагічная адзінка; 

спроба мадэлявання таго або іншага аспекту значэння фразеалагізмаў [3, 

с. 157]. 

Кагнітыўны падыход да значэння фразеалагізмаў адкрывае вялікія 

магчымасці ў рэчышчы лінгвістычнага мадэлявання актуальнага значэння 

фразеалагічных адзінак. Як вядома, ідыяматычныя значэнні большай 

часткай метафарычныя. Гэта дазваляе аднавіць комплекс тых 

канцэптуальных пераўтварэнняў, якія ляжаць у аснове фарміравання 

актуальнага значэння фразем. Мадэляванне ў фразеалогіі на сённяшні дзень 

– вельмі перспектыўны кірунак, асабліва фразеаўтваральнае мадэляванне, 

заснаванае на ўнутранай форме фразеалагізма. 

Пытанні кагнітыўнага і лінгвакультурнага аспектаў даследавання 

фразеалагізмаў закранаюцца ў вучэбна-метадычным дапаможніку віцебскіх 

даследчыц Г. Я. Аксянчук і А. У. Даніч «Изучение фразеологии в ВУЗе» 

[20]. Значная ўвага кагнітыўнай арыентацыі фразеалагічных даследаванняў 

нароўні з лінгвакультуралагічнай інтэрпрэтацыяй фразеалагізмаў надаецца 
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таксама ў дапаможніку В. А. Ляшчынскай «Сучасная беларуская мова: 

фразеалогія» [13]. Актуальным пытанням кагнітыўнай фразеалогіі 

прысвечаны шэраг работ М. С. Гутоўскай [4, 5, 6]. 

Такім чынам, у сучаснай лінгвістыцы лінгвакультуралагічная 

парадыгма суіснуе і цесна судачыняецца з кагнітыўна-інтэрпрэтатыўнай 

парадыгмай даследавання. У цэнтры ўвагі кагнітыўнай лінгвістыкі 

знаходзіцца пазнавальная функцыя мовы.  

Кагнітыўны аспект даследавання фразеалагізмаў прадугледжвае 

разгляд фразеалагізмаў як двухбаковых адзінак мовы, гэта значыць гукавой 

(графічнай) формы, здольнай указваць на рэаліі свету сваім значэннем, якое 

ўключаецца пры гэтым у структуру ведаў пра свет. Значэнне 

фразеалагічных адзінак пры такім падыходзе разумеецца як шэраг 

кагнітыўных працэдур, якія ўказваюць не толькі на якасці аб’екта, 

уключаюць веды пра яго, што замацаваліся ва ўяўленні носьбітаў мовы, але 

і на характар суб’ектыўных адносін моўцы да рэчаіснасці і ўмоў зносін [20, 

c. 19].  

У фразеалогіі закладзена двайная стэрэатыпнасць: з аднаго боку, змест 

фразеалагізмаў паказвае прынятыя ў дадзеным соцыуме стэрэатыпы маралi, 

паводзiн чалавека ў грамадстве, прадпiсаннi i ацэнку гэтых паводзiн (г.зн. 

усё тое, што складае аснову нацыянальнага светабачання); з другога боку, 

фразеалагічныя выразы адлюстроўваюць наглядныя стэрэатыпы 

штодзённага, побытавага жыцця народа, увасобленыя найперш ва 

ўнутранай форме фразеалагізма як складана-структураванага знака. Таму 

фразеалагічныя выразы нясуць ў сабе двайную iнфармацыю пра 

кагнітыўную дзейнасць чалавека i ўяўляюць тым самым паказальны 

матэрыял для даследавання ў кагнітыўным аспекце. 

Кагнітыўны падыход да выяўлення нацыянальна-культурнай 

адметнасці фразеалагізмаў прадугледжвае аналіз асобных 

фразеасемантычных палёў, у тым ліку і з мэтай апісання ў іх межах 

фразеаўтваральных мадэлей, сукупнасць якіх паказвае як нацыянальныя 

асаблівасці моўнай сегментацыі свету, так і спецыфіку лінгвакрэатыўнага 

мыслення пры стварэнні кожнага асобнага фразеалагізма. Такім чынам, 

кагнітыўны падыход – гэта прыдатны спосаб для даследавання менталітэту 

нацыі. Нацыянальна-культурная адметнасць фразеалогіі ў межах гэтага 

падыходу ёсць асаблівасці функцыянавання моўнага мыслення, асаблівасці 

вобразнай карціны свету. 
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Артыкул прысвечаны вывучэнню гаворкі вёскі Пелішча Камянецкага раёна, якая 

размешчана на тэрыторыі Заходняга Палесся. Мэта працы – на аснове матэрыялаў 

палявых дыялекталагічных даследаванняў вызначыць структурна-тэрытарыяльны тып 

гэтай дыялектнай адзінкі як састаўной часткі заходнепалескіх, або загародскіх, гаворак. 

На аснове сабранага фактычнага матэрыялу ўпершыню ў беларускай 

дыялекталогіі праведзена комплекснае даследаванне мовы карэнных жыхароў 

(аўтахтонаў) вёскі Пелішча Камянецкага раёна. Гэта дазволіла выявіць найбольш 

тыповыя фанетычныя, марфалагічныя і лексічныя асаблівасці і спецыфічныя рысы 

дадзенай гаворкі, устанавіць яе прыналежнасць да паўднёвазагародскага дыялектнага 

тыпу, адной з чатырох асобных разнавіднасцей заходнепалескіх, або загародскіх, 

гаворак. Акрамя таго, выказана меркаванне аб паходжанні назвы паселішча. 

Дадзеная праца можа знайсці прымяненне пры вывучэнні праблем дыялекталогіі; 

пры даследаванні ўзаемадзеяння гаворак з літаратурнымі мовамі; пры параўнальным 

даследаванні гаворак беларускай і іншых славянскіх моў; пры складанні праграм па 

вывучэнні беларускіх народных гаворак, дыялектных слоўнікаў, рэгіянальных 

дыялекталагічных атласаў. Вынікі даследавання рэкамендуюцца для выкарыстання ў 

практыцы выкладання спецыяльных вучэбных курсаў па беларускай дыялекталогіі, 

гісторыі беларускай літаратурнай мовы, гістарычнай граматыцы беларускай мовы, па 

курсе «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» у вышэйшых навучальных установах 

Рэспублікі Беларусь. 

Ключавыя словы: гаворка; фанетыка (вакалізм, кансанантызм); марфалогія; 

лексіка; паўднёвазагародскі дыялектны тып. 

Вёска Пелішча – цэнтр аднайменнага сельсавета – размешчана за 12 

км на паўднёвы ўсход ад раённага цэнтра горада Камянца. Паводле 

даступных нам пісьмовых крыніц, паселішча вядома з другой паловы ХVI 

ст. пад назвай Пелішчава. Гэта дзяржаўная ўласнасць у складзе 

Берасцейскага павета ВКЛ. На 7 верасня 2020 г. у вёсцы налічвалася 1302 

жыхары і 548 гаспадарак (апошнія статыстычныя даныя па гэтай вёсцы 

http://www.my-luni.ru/journal/clauses/127

