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веческой	психики	процессу	движения,	который	поддается	наблюдению	
(т.	е.	зрительно	можно	представить	образ	движения).	При	таком	переносе		
в	 семантической	 структуре	 глаголов	 может	 быть	 выделена	 категори
альная	 сема	 «движение»	 и	 несколько	 дифференциальных	 сем,	 указы
вающих	 на	 скорость,	 средство	 и	 способ	 перемещения.	 В	 результате	
метафорического	переноса	у	этих	же	глаголов	во	вторичном	значении	
выделяется	категориальная	сема	«осуществление	ментального	процес
са»	и	ряд	дифференциальных	сем,	которые	конкретизируют	категори
альную	сему	«осуществление	ментального	процесса».	Таким	образом,	
в	процессе	образования	вторичных	ментальных	номинаций	происходит	
трансформация	категориальной	семы	«движение»	в	сему	«осуществле
ние	ментального	процесса».

При	 выявлении	 вторичных	 ментальных	 номинаций,	 в	 отличие	 от	
собственно	ментальных	глаголов,	 следует	учитывать	контекстуальные	
показатели,	 которые	играют	важную	роль	при	интерпретации	вторич
ных	ментальных	значений.	Как	правило,	сочетаемость	с	субъектнообъ
ектными	распространителями	является	для	вторичных	ментальных	еди
ниц	обязательной.

Анализируя	вторичные	ментальные	номинации,	следует	отметить,	
что	 они	 могут	 являться	 мощным	 источником	 синонимии,	 посколь
ку	 данные	 языковые	 единицы	 способны	 пополнять	 синонимические	
ряды	собственно	ментальных	глаголов.	Так,	глагол	доходить в	прямом	
значении	 ‘идя,	 двигаясь	в	 какомл.	направлении,	 достигать	какогол.	
места’	 входит	 в	 ЛСГ	 глаголов	 движения.	 А	 во	 вторичном	 значении	
‘достигать	 понимания	 чегол.;	 додумываться’	 этот	 же	 глагол	 входит	
в	ЛСГ	глаголов	понимания.	Следовательно,	теряя	четкую	парадигма
тическую	закрепленность,	он	вступает	в	синонимические	отношения	
с	глаголами	понимать,	постигать,	уяснять	и	др.	Однако	вторичные	
ментальные	единицы	могут	вступать	в	синонимические	отношения	не	
только	с	глаголами	в	прямом	значении,	но	и	с	глаголами	других	ЛСГ,	
во	 вторичных	 значениях	 которых	 развивается	 ментальное	 значение.	
Так,	 рассматриваемый	 глагол	 дойти	 может	 вступать	 в	 синонимиче
ские	отношения	с	глаголами	извлекать,	проникать,	улавливать	и	др.

Нельзя	не	отметить,	что,	в	отличие	от	собственно	ментальных	гла
голов,	вторичные	ментальные	номинации	часто	бывают	стилистически	
ограничены	в	употреблении,	у	них	более	высокие	выразительные	воз
можности	и	используются	они	чаще	в	языке	художественной	литерату
ры	и	публицистических	текстах.

Таким	образом,	в	результате	проведенного	исследования	можно	сде
лать	следующие	выводы.

Глаголы,	 более	 чем	 другие	 лексикограмматические	 разряды	 слов,	
обладают	потенциалом	развития	вторичных	ментальных	номинаций.

Самым	 продуктивным	 способом	 образования	 вторичной	 менталь
ной	номинации	является	метафора.	В	качестве	источников	образования	
вторичных	 номинаций	 выступают	 первичные	 ЛСВ	 полисемантичных	
глаголов,	 которые	 с	 учетом	представленности	 своей	 семантики	могут	
относиться	к	разным	ЛСГ.

Вторичные	ментальные	номинации,	 в	 отличие	 от	 собственно	мен
тальных	глаголов,	теряют	четкую	парадигматическую	закрепленность	и	
начинают	вступать	в	синонимические	ряды	с	другими	единицами.
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Дзейнасць	 каталіцкіх	 святароў	 на	 ніве	 нацыянальнакультурнага	
адраджэння	на	пачатку	ХХ	стагоддзя	і	ў	савецкі	час	заставалася	ў	цені.	
І	нават	сёння	іх	грамадскія,	творчыя	і	навуковыя	дасягненні	згадваюцца	
толькі	 невялікім	 колам	 людзей	 на	 культурных	 мерапрыемствах	 ці	 на	
старонках	каталіцкіх	выданняў	з	нагоды	юбілейных	дат.	А	між	іншым		
унёсак	 гэтага	 пакалення	 беларусаўсвятароў	 у	 станаўленне	 і	 развіццё	
літаратуры	і	мовы,	выпрацоўку	рэлігійнай	тэрміналогіі	 і	канфесійнага	
стылю	 беларускай	 мовы,	 у	 тэорыю	 і	 практыку	 перакладу	 неацэнны	 і	
фундаментальны.

Перакладніцкая	справа	на	Беларусі,	як	вядома,	мае	даўнія	традыцыі	
і	сягае	даскарынаўскіх	часоў.	Аднак	пераклады	Святога	Пісьма,	Новага	
Запавету,	 створаныя	 ў	 ХХ	 стагоддзі,	 маюць	 вялікую	 практычную	
навуковую	 каштоўнасць	 для	 сучаснага	 функцыянавання	 літаратурнай	
беларускай	 мовы,	 бо	 найчасцей	 гэта	 пераклады	 з	 моў	 класічных	 на	
мову	 беларускую,	 пазбаўленую	 чужога	 расійскага	 ўплыву,	 жывую	
народную	мову.	Гэтыя	тэксты	як	гістарычныя	дакументы,	што	сведчаць	
аб	праўдзівасці,	багацці	і	непаўторнасці	народнага	скарбу.	Да	ліку	такіх	
прац	належаць	«Listy	śviatych	apostalaŭ»,	надрукаваныя	ў	1974	г.	у	Рыме	
ў	 выдавецтве	 беларускага	 рэлігійнаадраджэнскага	 часопіса	 «Źnič»	
Пятром	Татарыновічам.	

Пётр	 Татарыновіч	 –	 каталіцкі	 святар,	 рэлігійны	 і	 палітычны	
дзеяч,	 пісьменнік,	 перакладнік,	 выдавец.	 З	 1929	 года	 супрацоўнічаў	 з	

беларускімі	рэлігійнымі	выданнямі	«Krynica»,	«Chryścijanskaja	Dumka»,	
друкаваўся	 на	 старонках	 уніяцкага	 часопіса	 «Да	 злучэньня»	 (1932–
1937).	З	верасня	1950	г.	па	1975	г.	выдаваў	беларускі	каталіцкі	часопіс	
«Źnič».	У	1950	годзе	арганізаваў	беларускую	службу	Радыё	Ватыкана,	
якою	кіраваў	да	1970	г.	Таксама	пераклаў	на	беларускую	мову	і	выдаў	
значную	 частку	 «Навога	 Запавету»,	 раман	 Г.	 Сенкевіча	 «Quo	 vadis»	
і	інш.	[4].

Пераклад	Лістоў	здзейснены	П.	Татарыновічам	на	беларускую	мову	
лацінкай,	якая	ўжывалася	на	Беларусі	яшчэ	ў	XVI	ст.	Першыя	вядомыя	
запісы	беларускага	тэксту	лацінскім	пісьмом	былі	некадыфікаваныя,	
таму	выкарыстоўвалася	польская	графіка	для	перадачы	старабеларускіх	
гукаў.	У	1907	годзе	з’явіўся	мадэрнізаваны	варыянт,	які	атрымаў	назву	
«нашаніўскі».	Лацінка	ў	выданні	П.	Татарыновіча	адпавядае	алфавіту,	
прапанаваным	Янам	Станкевічам	у	1962	г.,	дзе	для	абазначэння	мяккіх	
з, с, ц прыняты	літары	польскага	 алфавіта	 –	 ź, ś, ć,	шыпячых	ж, ш, 
ч	–	 	чэшскага	– ž, š, č.	Таксама	з	апошняга	ўзяты	дыякрытычны	знак	
для	абазначэння	ў	нескладовага	– ŭ. У	прыватнасці,	з	дапамогай	гэтага	
ўзору	лацінкі	ў	выданні	дакладна	перададзена		асіміляцыя	свісцячых,	
нават	на	стыку	слоў	перад	 j:	razam ź Im, ź	 jahonymi (c.	302). Даўняя	
традыцыя	ўжывання	лацінкі	захавалася	да	сёння,	і	алфавіт	у	названым	
выданні	 сапраўды	 можа	 быць	 узорным	 для	 карыстальнікаў	 такім	
пісьмом.

Арфаграфічныя	 нормы	 ў	 Лістах	 маюць	 некаторыя	 адрозненні	 ад	
сучасных,	што	тлумачыцца	схільнасцю аўтара	захоўваць	дарэформенны	
правапіс.	Гэта	праявілася	ў	напісанні	праз	злучок	часціц ж, жа	 :	bo-ž	
(с. 181), my-ž	(с. 209), jon-ža	(с.	208), ciapier-ža	(с. 246),	а	ў	некаторых	
выпадках	разам:	kimža	(с.	146),	што	можа	сведчыць	пра	неўсталяванасць	
нормы.	Злучнік	 j	на	месцы	 і ў	пазіцыі	пасля	галоснага	гука	нязменна	
захоўваецца	 ва	 ўсім	 тэксце:	 …adzin druhoha j vybačajučy ŭzajemna	
(с.	303)	і	інш.	

Багатая	ў	сваім	семантычным	напаўненні	і		арыгінальная	з	гледжання	
словаўтварэння	лексіка	выкарыстана	перакладнікам	у	«Listach	śviatych	
apostalaŭ»,	а	менавіта	частаўжывальныя	ў	тэксце	абстрактныя	назоўнікі	
з	 суфіксам	 ств-,	 якія	 не	 зафіксаваныя	 ў	 літаратурным	 маўленні	 -: -і	
інш.	 (с.	 302).	Назоўнік	няверства можна	было	б	 трактаваць	польскім	
уплывам,	спасылаючыся	на	слова	niedowiarstwo ‘недахоп	веры’,	калі	б	
лексічнае	значэнне	гэтых	адзінак	не		адрознівалася.	Аднак	няверства – 
адсутнасць	 веры	 наогул,	 niedowiarstwo	 –	 брак,	 недахоп	 веры.	 Больш	
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Дзейнасць	 каталіцкіх	 святароў	 на	 ніве	 нацыянальнакультурнага	
адраджэння	на	пачатку	ХХ	стагоддзя	і	ў	савецкі	час	заставалася	ў	цені.	
І	нават	сёння	іх	грамадскія,	творчыя	і	навуковыя	дасягненні	згадваюцца	
толькі	 невялікім	 колам	 людзей	 на	 культурных	 мерапрыемствах	 ці	 на	
старонках	каталіцкіх	выданняў	з	нагоды	юбілейных	дат.	А	між	іншым		
унёсак	 гэтага	 пакалення	 беларусаўсвятароў	 у	 станаўленне	 і	 развіццё	
літаратуры	і	мовы,	выпрацоўку	рэлігійнай	тэрміналогіі	 і	канфесійнага	
стылю	 беларускай	 мовы,	 у	 тэорыю	 і	 практыку	 перакладу	 неацэнны	 і	
фундаментальны.

Перакладніцкая	справа	на	Беларусі,	як	вядома,	мае	даўнія	традыцыі	
і	сягае	даскарынаўскіх	часоў.	Аднак	пераклады	Святога	Пісьма,	Новага	
Запавету,	 створаныя	 ў	 ХХ	 стагоддзі,	 маюць	 вялікую	 практычную	
навуковую	 каштоўнасць	 для	 сучаснага	 функцыянавання	 літаратурнай	
беларускай	 мовы,	 бо	 найчасцей	 гэта	 пераклады	 з	 моў	 класічных	 на	
мову	 беларускую,	 пазбаўленую	 чужога	 расійскага	 ўплыву,	 жывую	
народную	мову.	Гэтыя	тэксты	як	гістарычныя	дакументы,	што	сведчаць	
аб	праўдзівасці,	багацці	і	непаўторнасці	народнага	скарбу.	Да	ліку	такіх	
прац	належаць	«Listy	śviatych	apostalaŭ»,	надрукаваныя	ў	1974	г.	у	Рыме	
ў	 выдавецтве	 беларускага	 рэлігійнаадраджэнскага	 часопіса	 «Źnič»	
Пятром	Татарыновічам.	

Пётр	 Татарыновіч	 –	 каталіцкі	 святар,	 рэлігійны	 і	 палітычны	
дзеяч,	 пісьменнік,	 перакладнік,	 выдавец.	 З	 1929	 года	 супрацоўнічаў	 з	

беларускімі	рэлігійнымі	выданнямі	«Krynica»,	«Chryścijanskaja	Dumka»,	
друкаваўся	 на	 старонках	 уніяцкага	 часопіса	 «Да	 злучэньня»	 (1932–
1937).	З	верасня	1950	г.	па	1975	г.	выдаваў	беларускі	каталіцкі	часопіс	
«Źnič».	У	1950	годзе	арганізаваў	беларускую	службу	Радыё	Ватыкана,	
якою	кіраваў	да	1970	г.	Таксама	пераклаў	на	беларускую	мову	і	выдаў	
значную	 частку	 «Навога	 Запавету»,	 раман	 Г.	 Сенкевіча	 «Quo	 vadis»	
і	інш.	[4].

Пераклад	Лістоў	здзейснены	П.	Татарыновічам	на	беларускую	мову	
лацінкай,	якая	ўжывалася	на	Беларусі	яшчэ	ў	XVI	ст.	Першыя	вядомыя	
запісы	беларускага	тэксту	лацінскім	пісьмом	былі	некадыфікаваныя,	
таму	выкарыстоўвалася	польская	графіка	для	перадачы	старабеларускіх	
гукаў.	У	1907	годзе	з’явіўся	мадэрнізаваны	варыянт,	які	атрымаў	назву	
«нашаніўскі».	Лацінка	ў	выданні	П.	Татарыновіча	адпавядае	алфавіту,	
прапанаваным	Янам	Станкевічам	у	1962	г.,	дзе	для	абазначэння	мяккіх	
з, с, ц прыняты	літары	польскага	 алфавіта	 –	 ź, ś, ć,	шыпячых	ж, ш, 
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верагодна,	што	łharstva,	niavierstva		утвораны	па	аналогіі	з	назоўнікамі		
ашуканства,	махлярства	 і	 пад.	У.	Чарняўскі	 ў	 адпаведным	кантэксце	
піша	нявер’е: праз якія надыходзіць гнеў Божы на дзяцей нявер’я	 [1,	
с.	1041],	у	Новым	Запавеце	(2017),	у	перакладзе	якога	захаваны	нормы	
сучаснай	беларускай	літаратурнай	мовы,	чытаем:	гнеў	Божы	сыходзіць	
на	сыноў непаслухмянасці (3,	с.	466).

Асаблівую	ўвагу	звяртае	на	сябе	хрыстонім	Usiespadar, які	дагэтуль 
не	 сустракаўся	 ў	 іншых	 рэлігійных	 тэкстах	 ці	 перакладах	 Евангелля,	
прынамсі,	нам	вядомых:	Jakub słuha Boha i Ŭsiespadara našaha Jezusa 
Chrystusa…	 (с.	 3).	 Адзначаны	 ў	 перакладах	 рэлігійных	 тэкстаў	 і	 ў	
народнай	паэзіі	толькі	тэонім	Спадар	у	зваротку	да	Бога,	пра	што	піша	
А.	Мусорын	у	артыкуле	«Хрысціянская	тэанімічная	лексіка	беларускай	
мовы	 праваслаўнага	 і	 каталіцкага	 ўжывання»	 (Беларусь	 і	 беларусы	 ў	
прасторы	і	часе,	Мінск,	2007).	У	сувязі	з	гэтым	можна	меркаваць,	што	
слова	Усеспадар	у	адносінах	да	Хрыста,	ужытае	перакладнікам,	можа	
быць	аўтарскім	наватворам.

Каштоўным	 для	 тэксталагічных	 даследаванняў	 з’яўляецца	
разгорну	ты	 каментар	 некаторых	 тэалагічных	 паняццяў,	 аўтарскае	
тлума	чэнне	 евангельскіх	 прыпавесцяў,	 дзе	 маюцца	 адсылкі	 да	
народных	 фразеалагічных	 адзінак,	 прыкладаў	 усталяваных	 вякамі	
народных	 звычаяў	 (Isna pabožny kiłzaje svoj jazyk	 –	 с.	 6),	 а	 таксама	
ўдакладненне	 лексічнага	 значэння	 асобных	 слоў	 (razvažny – 
zdyscyplinavany u dumkach, razumny –	 с.	 11).	У	 гэтым	 сэнсе	 бачацца	
паралелі	са	скарынаўскімі	глосамі	і	прыёмамі	перакладу	тэкстаў	Бібліі	
на	 старабеларускую	 мову,	 калі,	 у	 прыватнасці,	 пахавальныя	 звычаі	
народаў	 Блізкага	 Усходу	 Ф.	 Скарына	 апісвае	 з	 гледжання	 літоўскай	
(беларускай)	традыцыі,	і	інш.	

Шмат	 якія	 каментары	 навукова	 абгрунтаваныя	 і	 маюць	 спасылкі	
на	 крыніцы	 інфармацыі.	 А	 ў	 некаторых	 аўтарскіх	 тлумачэннях	
сустракаюцца	 граматычныя	 дыялектызмы,	 напрыклад,	 старажытная	
дзеяслоўная	форма	3й	асобы	адзіночнага	ліку	havora (с.	6),	 лакальна	
ўжывальны	 ў	 паўднёвазаходніх	 гаворках	 дзеяслоў	 ŭmiarli (с.	 302)	 з	
націскам	на	апошнім	складзе	і	прыставачным	ў	нескладовым,	а	таксама	
шэраг	 фанетычных	 дыялектызмаў	 –	 prachtykujcie (Тамсама),	 kažny	
(с.	 159)	 і	 інш.	 Гэтыя	 «ўкрапванні»	 надаюць	 тэксту	 перакладу	жывое,	
натуральнае	гучанне	і	сведчаць	пра	шчырае	памкненне	аўтара	данесці	
да	чытачоў	словы	святых	Апосталаў	на	роднай	беларускай	мове.	

Згаданыя	 ў	 матэрыяле	 некаторыя	 асаблівасці	 выдання,	 вядома,	
гэта	 толькі	 спроба	 звярнуць	 увагу	навукоўцаў	 і	 прыхільнікаў	 бела
рушчыны	 на	 дзейнасць	 каталіцкіх	 святароў	 ХХ	 стагоддзя.	 Іх	 літа
ратурную,	журналісцкую,	моўную	спадчыну	варта	было	б	усе	бакова	
даследаваць,	а	таксама	перавыдаць,	каб	зрабіць	даступнай	кожнаму	
беларусу.	
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