
Пры ўсёй сваёй “сціпласці” часопіс “Пагоня”, бясспрэчна, адыграў 
станоўчую ролю ў жыцці беларускіх пісьменнікаў-эмігрантаў. Ён даваў адчу-
ванне далучанасці да роднай зямлі, яе гісторыі і культуры. 
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Аўтарскія неалагізмы ў паэзіі Валянціны Аксак 

Мова – гэта жывы арганізм, які бесперапынна развіваецца і 
ўдасканальваецца. І ў наш складаны для беларускай мовы час паэты і 
пісьменнікі імкнуцца садзейнічаць яе развіццю. У тым ліку і шляхам стварэння 
аказіяналізмаў. Аўтарскія неалагізмы ў пэўнай ступені ўзбагачаюць 
літаратурную мову, папаўняюць беларускую лексіку новымі словамі. Праблема 
аўтарскай неалагізацыі – надзвычай актуальная для сучаснай беларускай мовы, 
якая ў апошнія дзесяцігоддзі зведвае значныя складанасці ў сваім развіцці. 

Аўтарскія неалагізмы сталі неад’емнай часткай індывідуальнага стылю 
многіх беларускіх майстроў слова. Майстрамі “паэтычных смеласцей” (аўтар 
выразу Гарсія Лорка) у беларускай літаратуры былі Я. Колас, Я. Купала, 
М. Зарэцкі, П. Панчанка. Аказіянальныя неалагізмы выкарыстоўваюць Н. Гілевіч, 
Р. Барадулін, В. Зуёнак, Л. Дранько-Майсюк, М. Шабовіч і інш. Да ліку актыўных 
стваральнікаў індывідуальных наватвораў належыць і Валянціна Аксак. 

Валянціна Іванаўна Аксак (Арлова) нарадзілася 28 красавіка 1953 г. у 
вёсцы Смалічы (Нясвіжскі р-н). У 1975 г. скончыла гістарычны факультэт БДУ. 
Працавала карэспандэнтам, аглядальнікам у розных газетах, загадчыкам аддзе-
ла культуры часопіса “Беларусь”. Карэспандэнт “Радыё Свабода”. З 1994 г. сяб-
ра Саюза беларускіх пісьменнікаў. 

Дэбютавала вершамі ў наваполацкай шматтыражцы “Хімік”. Аўтар 
зборнікаў паэзіі “Цвінтар” (1992), “Капліца” (1994), “Антычны дождж” (1999), 
“Віно з Каліфорніі” (2003), “Ружоўніца” (2008). 

Піша філасофскія вершы, звязаныя пераважна з рэлігіяй і антычнасцю. 
Рэлігійныя погляды і міфалагічныя вобразы паўплывалі на новыя словы. 
Спрыяла гэтаму і гістарычная адукацыя паэткі. У яе творах сустракаецца шмат 
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гістарызмаў. Яна быццам імкнецца да ўзнаўлення старажытнай лексікі. Чытаць 
зборнікі Валянціны Аксак даволі складана, аднак цікава. У вершах сустракаюц-
ца шматлікія наватворы. Сэнс некаторых з іх зразумелы, а да сэнса іншых не 
так лёгка дайсці. 

Крыніцай фактычнага матэрыялу для нашага даследавання паслужылі 
зборнікі вершаў “Капліца” і “Антычны дождж”. 

У прааналізаваных зборніках паэзіі намі вылучана больш за сто аўтарскіх 
наватвораў. 

Да ліку найбольш ужывальных адносяцца назоўнікі (каля пяцідзесяці) і 
прыметнікі (больш за сорак): усёядства, гвалтоўня, пачассе, безлюбоўе, 
знічавічанка, адпудны (сок), златадожджная (смага), фа-мажорная (восень) і 
інш. Сустракаюцца і словы іншых часцін мовы: дзеясловы (каля пятнадцаці): ад-
гасцююць, ляднілі, ссалелі, зазямлелі; прыслоўі: уштукована, шчыльна-шчытна; 
дзеепрыметнікі: раскунежаны (стан), грэхадайная (прагнасць адчаю), сцухмоле-
ныя (зыкі) і інш. 

Сярод найбольш арыгінальных наватвораў В. Аксак словы, утвораныя ад 
дзеяслоўных асноў пры дапамозе суфікса -льн(я): гвалтоўня, прымальня, 
вітальня, са значэннем ‘месца, дзе адбываецца пэўнае дзеянне’. 

“Насалоды ссалелі, зазямлелі багі” – піша паэтка. Гэтыя словы маюць тыя 
ж граматычныя катэгорыі, што і шматлікія дзеясловы, напрыклад, прыляцелі 
(закончанае трыванне, трэцяя асоба, множны лік). Але яны не ўтвораны ад іншага 
дзеяслова прэфіксальным спосабам, а створаныя на базе назоўнікаў зямля, соль. 

Значнае месца ў паэтычным арсенале В. Аксак займаюць складаныя сло-
вы, у якіх другая частка выступае як прыдатак: трава-яжа, лісткі-ўварванкі, 
нямко-вурдалак, шчыльна-шчытна, аркушы-перкі, бой-кійкі і г. д. 

Можна вылучыць аказіяналізмы, створаныя прэфіксальна-суфіксальным 
спосабам: адпудны, упаплавелы, зашэраненае, залюстэркавае. 

Сустракаецца граматычна няўстойлівая форма ад навагодні – навагоддзе. 
Неабходна заўважыць, што В. Аксак нярэдка парушае валентнасць 

кампанентаў у аказіянальных словазлучэннях.: шатэнны вэрхал, фа-мажорная 
восень. Такія канструкцыі надаюць яшчэ большую метафарычнасць яе лірыцы. 

Верагодна, праз пэўны час некаторыя наватворы Валянціны Іванаўны Ак-
сак могуць стаць агульнаўжывальнымі словамі беларускай мовы. 
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