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ДЗЕЯСЛОВЫ  МАЎЛЕННЯ  ЯК  СПОСАБ  МОЎНАГА  I 
КАНЦЭПТУАЛЬНАГА  МАДЭЛIРАВАННЯ  

«ЧАЛАВЕКА  ГАВОРАЧАГА»  

У наратыўным тэксце найбольш поўна праяўляецца сама сут-

насць антрапацэнтрычнага падыходу: анамасiялагiчная праекцыя 

маўленчага дзеяння раскрываецца ва ўсiм аб‟ѐме i ва ўсiх гранях, 

iстотных для нашага ўспрымання. Праз наратыўны тэкст адбы-

ваюцца ўводзiны маўлення ў кантэкст культуры нацыi, чалавецтва, 

чалавека. У мастацкiм творы ў шматлiкiх рэалiзацыях вычарпальна 

праяўляе сябе i ядро, i перыферыя ЛСГ дзеясловаў маўлення, на 

прыкладзе якiх прапаноўваецца наш пункт погляду на моўнае i 

канцэптуальнае мадэлiраванне «чалавека гаворачага».  

Для асвятлення гэтага пытання звернемся да фрагментаў на-

цыянальнага i канцэптуальнага адлюстравання рэчаiснасцi класiкамi 

беларускай лiтаратуры – Васiлѐм Быкавым i Максiмам Гарэцкiм, 

якiя вельмі скрупулѐзна ставілiся да выбару актуалізатараў маўлен-

чага дзеяння. Так, даследаванне функцыянавання дзеясловаў 

маўлення ў рамане “Кар‟ер” высветлiла высокую напружанасць і 

зместавую значнасць гэтых лексем. Найбольш ужывальнымі з‟яўля-

юцца тыя, што непасрэдна ўказваюць на працэс маўлення – ядзер-

ныя намемы маўлення гаварыць, казаць, сказаць, паведаміць і іх 

дэрывацыйныя адпаведнікі – прагаварыць, выказаць, адказаць, вы-

гаварыць, загаварыць, расказваць. Высокая частотнасць у тэксце 

менавiта гэтых дзеясловаў тлумачыцца іх семантычнай і сінтак-

січнай універсальнасцю: здольнасцю адлюстроўваць усе адценні 

маўленчага працэсу. Па меры таго, як дзеяслоў аддаляецца ад ядра 

ЛСГ, у творы памяншаецца колькасць яго кантэкставых ужыванняў. 

Але, дзякуючы мнагазначнасцi i дынамiзму, якiя закладзены ў па-

танцыяле гэтых моўных сродкаў, мастаку слова ўдаецца даволi вы-

разна перадаць гiстарызм, атмасферу i напружанасць сiтуацыi, у 

якую трапляе чалавек i як дзеючая асоба, i як “чалавек гаворачы”. 

Для выразнасцi i дакладнасцi асвятлення такой сiтуацыi пiсьменнiк 

даволi часта звяртаецца да канструкцый з актуалiзатарамi, у якасцi 

якiх найчасцей выступаюць прыслоўi: ажыўлена расказваць, гора-

ча пераконваць, бадзѐра пачаць, жыва здагадацца, горача пад-
хапіць, стрымана развітацца, суха павітацца, фальшыва паспачу-

ваць, уладарна скамандаваць, рашуча аб’явіць, нерашуча пачаць, 



 

строга выгаворваць, строга папярэдзіць, грубавата суцешыць, 

глыбакадумна зазначыць, гаротна прамовіць, злосна забедаваць, 
гнеўна прарвацца, лѐгка паабяцаць, нервова загаманіць, расчарава-

на працягнуць, з’едліва пагадзіцца, таропка пагадзіцца, вяла па-
гадзіцца, лѐгка пагадзіцца, сумна пагадзіцца, скупа пагадзіцца і 

інш. Для надання маўленчаму дзеянню вастрынi i дынамiзму В. Бы-

кавым выкарыстоўваюцца i канструкцыі з назоўнiкамi, напрыклад: 

прамычаць праз зубы, скончыць з націскам, прадоўжыць з жарам, 

удакладніць з важнасцю, паўтарыць са значэннем, вылаяцца з го-

рыччу, пагадзіцца з жарам, распарадзіцца з лютасцю і інш. У 

гэтых спалучэннях, якiя, на наш погляд, дэманструюць iндывiдуаль-

на-аўтарскi падыход да канцэптуалiзацыi рэчаiснасцi, у якасці ас-

ноўных маніфестантаў маўленчага дзеяння выступаюць зноў жа 

нейтральныя дзеяслоўныя лексемы. Эмацыянальны ж акцэнт аўтар 

пераносіць на актуалiзатары працэсу. Ствараецца ўражанне, што 

В. Быкаў зноў і зноў адстойвае сваѐ права быць эмацыянальна стры-

маным і ўраўнаважаным пры адлюстраванні падзей не самых гу-

манных на свеце. Пiсьменнiк дэманструе выразнасць i сцiсласць 

мастацкага выкладу, пазбягае звычайнага пустазвонства, якое пе-

рашкаджае прадстаўленню самага важнага, самага істотнага і са-

кральнага. Думаецца, менавiта такая грань канцэптуалiзацыi паза-

моўнай рэчаiснасцi адпавядае нацыянальнаму светабачанню “ча-

лавека гаворачага” – беларуса. Яскравай ілюстрацыяй да гэтага мо-

жа служыць наступны кантэкст: – А нас заўтра будуць расстрэль-

ваць. Ведаеце? – даверліва паведаміў чалавек [1, с. 277].  
Для фрагментаў мастацкай, нацыянальна-моўнай i канцэптуаль-

най карцiн свету, адлюстраваных Максiмам Гарэцкiм у рамане-

хронiцы «Вiленскiя камунары», маўленчае дзеянне – гэта яшчэ i 

выражэнне асабiстага патэнцыялу пiсьменнiка як мастака слова. У 

сувязi з гэтым пастаянная ўвага аўтара да маўленчага дзеяння ў ра-

мане з‟яўляецца заканамернай. Невыпадковая i высокая частотнасць 

у мове твора лексем, якiя называюць працэс маўлення, i шматгран-

насць характарыстык гэтага дзеяння, i мноства дыялогаў, маналогаў 

i аўтарскiх каментарыяў усiх рэплiк i маўленчых дзеянняў перса-

нажаў. Няма ў рамане такой сiтуацыi, якую б не ахапiлi дзеясловы 

маўлення. У полi зроку аўтара i загад (загадаць, скамандаваць, аса-

дзiць, крыкнуць), i пытанне (выпытаць, дапытвацца, дабiвацца, 

падступаць), i просьба (папрасiць, запрашаць, угаварыць, склiкаць, 
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паклiкаць), i iмператыўныя маўленчыя дзеяннi рознага характару 

(крычаць, аблаяць, падбухторваць, грубiянiць, гыркнуць, ганiць, упi-
каць, учапiцца, вiнавацiць, зараўцi, лаяць, налятаць, укрыўдзiць, 

вымагаць, забiваць), i г. д.  

Назiранне над тым, як М. Гарэцкi мадэлiруе маўленчае дзеянне, 

выкарыстоўваючы магчымасцi моўнай карцiны свету на гэтым яе 

адрэзку, уяўляецца нам i мэтазгодным, i iнфарматыўным для 

пазнання адначасова дзвюх з‟яў: асаблiвасцi беларускай моўнай свя-

домасцi i феномена пiсьменнiка як мастака слова. Так, для кан-

цэптуалiзацыi рэчаiснасцi аўтарам даволi часта выкарыстоўваюцца 

«уцягнутыя» з iншых ЛСГ адзiнкi (прадыхнуць (слова), зачапiцца, 

пад’ехаць, калоць, спяваць, асаджваць, зачапiць, блытаць, лашчыц-
ца, умешвацца, вымагаць, мроiць, калацiцца, разносiць, забiваць, 

напiраць, палохаць, усмiхацца i iнш.), якiя i па асацыятыўнай пры-

родзе, i па намiнатыўных асаблiвасцях уяўляюць сабой непаўторна-

аўтарскае бачанне свету. А дзеясловы авяшчаць, паўтόрыць, куль-

гаць (языком), павядόмiць непасрэдна сведчаць аб народных выто-

ках мовы Максiма Гарэцкага.  

Думаецца, што феномен i В. Быкава, i М. Гарэцкага заключаец-

ца ў майстэрстве iх уласнай канцэптуалiзацыi, бачання рэчаiснасцi, 

якая адпавядае i нацыянальнаму светаўспрыманню. Гэта дало маг-

чымасць iх творам захаваць сваю актуальнасць i сѐння, бо «тэкст 

толькi тады памiрае, калi яго перастаюць чытаць, г. зн. тады, калi ѐн 

перастае даваць культуры новую iнфармацыю. У такiм выпадку ўсе 

экземпляры тэксту застаюцца як прадмет рэальнасцi. Сам жа тэкст 

знiкае, дэтэкстуалiзуецца» [2, с. 16].  
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