
Мовазнаўства

I. P. ШКРАБА

ЛЕКСІЧНАЯ BAPЫЯНТНАСЦЬ ПРЫКАЗАК I ПРЫМАВАК

Прыказкі і прымаўкі — найбуйнейшыя адзінкі фразеалагічнага фон
ду беларускай мовы, у якіх кампаненты не зусім страчваюць прыметы 
слова. У параўнанні з уласна фразеалагізмамі для іх характэрна болыл 
значная варыятыўнасць кампанентнага складу ў моўным выкарыстанні. 
Галоўнай перадумовай варыянтнасці прыказак і прымавак трэба лічыць 
іх асобнааформленую будову і сінтаксічную арганізацыю, якая ў боль- 
шай або меншай ступені набліжаедца да сказа. Прыказкі і прымаўкі па- 
шыраюдь сінтаксічныя сувязі, заснаваныя на Ix асобнааформленасці. 
Гэта і прыводзіць да функцыяніравання ўстойлівых выслоўяў у пара- 
лельных формах.

Кампаненты прыказак і прымавак, таксама як і ўласна фразеалагіз- 
маў, здольныя функцыяніраваць і па-за межамі гэтых фразеалагічных 
адзінак, выступаюць па сутнасці як прататыпы-словы з уласцівымі ім 
моўнымі сувязямі. Па гэтай прычыне «магчымасць тых або іншых фар- 
мальных змен кампанента фразеалагізма вызначаецца не характарам 
сэнсавых і фармальных адносін і сувязей у фразеалагізме, а характарам 
адносін фразеалагізма ў цэлым як адзінкі мовы са словамі мовы»1.

Прычына актыўнага працэсу формазмянення фразеалагічных адзінак 
увогуле, і прыказак і прымавак у прыватнасці, крыецца ў дыялектычным 
узаемадзеянні дзвюх рознанакіраваных тэндэнцый: з аднаго боку, тэн- 
дэнцыі да нязменнасці, пастаяннасці, стабільнасці лексічнага складу 
кампанентаў, а таксама семантычных і граматычных сувязей паміж імі, 
а з другога боку, тэндэнцыі да відазмянення, абнаўлення. У выніку та- 
кога ўзаемадзеяння можа ўзнікаць варыянт прыказкі або прымаўкі як 
факт мовы (у гэтым выпадку варыянтнасць мае нарматыўны характар і 
адлюстроўваецца слоўнікамі) і як факт маўлення (гэта варыянтнасць 
аўтарская, адзінкавая або узуальная, не замацаваная ў мове літаратур- 
ным ўжываннем). Тым не менш трэба адзначыць, што стабільнасць лек- 
січнай абалонкі некаторых прыказак і прымавак, пераважна бязвобраз- 
ных, можа быць абсалютнай. Гэта ў болыпай ступені датычыць прыма
вак, і ў меншай прыказак (параўн.: Цішэй едзеш — далей будзеш; Што 
скора, то і не спора).

Праблема лексічнай варыянтнасці спадарожнічае вывучэнню іншых 
праблем фразеалогіі — тоеснасці і адрознення фразеалагічнай адзінкі, 
фармальных адхіленняў ад фразеалагічнай нормы, суадносін варыятна- 
сці і індывідуальна-аўтарскіх пераўтварэнняў у сферы фразеалогіі.

Такая спецыфічная ўласцівасць прыказак і прымавак, як іншаска- 
зальнасць, не дапускае замену якога-небудзь кампанента любым іншым, 
сінанімічным яму. Варыянты ўзнікаюць у тым выпадку, калі слоўныя ві- 
дазмяненні адбываюцца ў межах адной і той ж а сінтаксічнай канструк- 
цыі, калі заменнікі не надаюць значэнню цэлага ніякіх семантычных ад-
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ценняў, а іх адрозненне абмяжоўваецца толькі стылістычнай афарбоў- 
кай. Але і такая замена, у сваю чаргу, абумоўлена. Яна магчыма тады, 
калі сінонім-заменнік не разбурае вобразнага ўяўлення, заключанага ў 
прыказцы або прымаўцы. Такім чынам, сэнсавая эквівалентнасць павін- 
на забяспечваць тоеснасць унутранага вобраза. На гэтай падставе 
ўстойлівыя выслоўі Ведае кошка, чыё сала з ’ела  (Л. Калодзежны), Чуе 
кошка, чыё сала з ’ела  (А. Асіпенка), Знае кошка, чыё сала з ’ела  
(К. Крапіва) трэба разглядаць як варыянты адной прыказкі. Некалькі 
фразеалагічных выслоўяў, нягледзячы на тоеснасць сфармуляванай у іх 
думкі, трэба лічыць сінанімічнымі, калі яны маюць неаднолькавую унут- 
раную форму: Д а  бога збірайся, а жыта сей (P. Барадулін), Упрочкі збі- 
райся, а жыта сей (А. Якімовіч), Замуж збірайся, а жыта сей (K- Kpani- 
ва). Прыведзеныя прыклады ілюструюць тую думку, што «вар’іраванне 
кампанента-дзеяслова і кампанента-прыметніка не парушае тоеснасці 
фразеалагізма, вар’іраванне ж  імені можа сведчыць аб наяўнасці сіна- 
німічных адносін паміж варыянтамі фразеалагізма, таму што падобныя 
фразеалагізмы выяўляюць адрозненне ва ўнутранай форме»2.

Асноўным механізмам фармальнага пераўтварэння лексічнага ўзроў- 
ню прыказак і прымавак выступав замена іх слоўнага кампанента іншай 
лексемай. Аднак на ўзнікненне лексічнай варыянтнасці ўплывае тая 
акалічнасць, што роля кампанентаў у фарміраванні ўнутранага вобраза 
прыказкі або прымаўкі неаднолькавая. Калі замене падпадае сэнсаўтва- 
ральны кампанент выслоўя, то большая верагоднасць узнікнення сінані- 
мічнага выразу (параўн.: Батрачы хлеб  — сабачы (А. Якімовіч), Пры- 
мачы хлеб  — сабачы (K. Чорны), Ж абрачы хлеб  — сабачы (М. Хведаро- 
віч). У тым выпадку, калі семантычна пануючы кампанент вычленіць не- 
магчыма або калі змяняецца кампанент, які не з’яўляецца паказчыкам 
сэнсавага цэнтра, то ўзнікае з ’ява варыянтнасці: I ваўкі сытыя, і авечкі 
цэлыя  (Е. М іровіч), I  ваўкі сытыя, І козы цэлы я  (Я. Купала).

Фармальнае пераўтварэнне лексіка-кампанентнага складу прыказак 
і прымавак заснавана па сутнасці на ўнутрысістэмных адносінах у лек- 
сіцы: кампанент можа замяняцца агульнамоўным сінонімам, кантзксту- 
альным сінонімам, членам аднаго тэматычнага раду.

Поўная семантычная раўнацэннасць часцей за ўсё характарызуе пры- 
казкі і прымаўкі, у якіх элементам вар’іравання выступаюць агульна- 
моўныя сінонімы: 3 мілым (каханым, любым) рай і ў  шалашы (будане) 
(М. Пянкрат, М. Аўрамчык, В. Зуб, А. Бачы ла); Бабка (бабуля) надвох 
варажыла (гадала)  (I. Чыгрынаў, А. Пальчэўскі); Ліслівае (ласкавае) 
цяля  дзвюх матак ссе (К. Крапіва, А. Ры лько); He поп — не ўбірайся (не 
апранайся) ў  рызу  (Р. Няхай, Э. Валасевіч); Ш ыла ў  мяш ку не схаваеш  
(не ўтоіш) (В. Дайліда, I. Гурскі).

Магчымасць сітуацыйнай аказіянальнасці прыводзіць да таго, што ў 
прыказках і прымаўках сутыкаюцца значэнні і функцыянальна-моўных 
(кантэкстуальных) сінонімаў: Ha бязрыб’і і рак (заяц) рыба (I. Чыгры- 
наў, А. М ахнач); Ад работы коні (валы ) дохнуць (М. Матукоўскі, P. Ca- 
баленка); Салаўя байкамі (песнямі) не кормяць (А. Бялевіч, P. Саба- 
ленка); I я б (баран бы) касіў, каб хто касу насіў (I. Ш амякін, У. Ду- 
боўка); Стары вол (конь) баразны не псуе (Б. Сачанка, I. Гурскі).

Паколькі прыказкі і прымаўкі бытуюць перш за ўсё ў вусным маў- 
ленні, то з мэтай узмацнення ўздзеяння на слухача іх кампаненты могуць 
замяняцца лексічнымі варыянтамі з выражаным ацэначным характарам 
або выразнай экспрэсіяй: Бог не выдасць (не прадасць), свіння не з ’есць 
(K. Крапіва, I. Чыгрынаў); Трапіў (улез) у  нерат — ні ўзад ні ўперад 
(Э. Валасевіч, Я. Купала); Пана клянуць  — пан таўсцее (сычае) (Я. Ko- 
лас, А. Петрашкевіч). Часцей за ўсё ўзмацняльны акцэнт набываюць 
дзеясловы, якія становяцца сродкам падкрэсленай ацэнкі названага 
дзеяння. Пры семантычнай тоеснасці яны стылістычна не раўназначныя 
і таму здольны мяняць стылявую танальнасць усяго выразу.

У некаторых лексічных варыянтах прыказак і прымавак суадносныя 
кампаненты звязваюцца метанімічнымі адносінамі: Галавою (ілбом)



сцену (мур) не праб’еш (I. Мележ, Р. Барадулін); У сваёй хаце І сцены 
(вуглы ) памагаюць (I. Новікаў, Я. Ермаловіч); He варта шкурка 
(аўчынка) вырабу (К. Крапіва, А. Пальчэўскі); Што чалавек (галава), 
то І розум  (Р. М урашка, А. Карпюк).

Сутнасць вар’іравання можа складаць узаемадзеянне слоў аднаго 
прадметна-лагічнага класа або адной тэматычнай трупы: Вышэй галавы  
(пят, пупа, носа) не падскочыш  (Я. Колас, П. Місько, 3. Бядуля, П. Пан- 
чанка); Чыя кароўка (цяля) б мычала, а твая б маўчала  (А. Пальчэўскі, 
3. Прыгодзіч).

Члены варыянтнай парадигмы могуць і не звязвацца сістэмнымі ад- 
носінамі. Замена часам можа быць абумоўлена імкненнем да пэўнай ін- 
танацыйна-рытмічнай арганізацыі прыказак і прымавак, якая ў значнай 
ступені звязана з рытмаўтваральнай роляй рыфмы. Менавіта гэтым тлу- 
мачыцца вар’іраванне дзеясловаў у прыказцы Д ай бог нашаму цяляці 
ваўка з ’есці — Д ай бог нашаму цяляці ваўка спаймаці (B. Сташэўскі, 
Е. Міровіч). Асабліва вялікая роля ў гукавой інструментоўцы прыказак 
і прымавак кладзецца на марфалагічныя варыянты: Чарка ў руцэ, слова 
на языцэ (У. Галубок); Jlec сякуц ь— трэскі лятуць (Ц. Гартны, 
М. Танк); Рыбак рыбака бачыць здаляка  (I. Чыгрынаў).

З ’ява варыянтнасці ўзнікае і ў выніку такога фармальнага пераўтва- 
рэння, які эліпсіс лексічнага складу прыказак і прымавак, сутнасць 
якога заключаецца ў скарачэнні аднаго кампанента або цэлай часткі, 
першай ці другой. Мерай дапушчальнасці эліпсіса з ’яўляецца магчы- 
масць суаднесці ўсечаную форму з поўнай. Варыянтнасць ахоплівае 
толькі тыя выслоўі, працэс эліпсізацыі якіх яшчэ не закончыўся, гэта 
значыць, у свабодным ужыванні знаходзяцца і скарочаная, і поўная фор
мы: Бяда адна не ходзіць (другую за сабой водзіць) (I. Ш амякін, 
B. Зуб); Добрае далёка чуваць (а дрэннае яшчэ далей) (I. Пташнікаў, 
I. Гурскі); Што (з воза) ўпала, тое прапала  (М. Гроднеў, Э. Валасевіч); 
(На свеце) жывучы, усяго нажывеш (і Кузьму татам назавеш) (У. Галу
бок, H. Гілевіч).

Адваротным працэсам з ’яўляёцца пашырэнне лексічнага складу пры
казак і прымавак. Яно адбываецца ў выніку рэалізацыі сінтаксічных па- 
тэнцый кампанентаў гэтых выслоўяў. Новыя кампаненты, як правіла, у 
семантычным плане факультатыўныя, яны не надаюць выказванню нічо- 
га новага. У адносінах да асноўнага кампанентнага складу яны выкон- 
ваюць функцыю ўдакладнення, узмацнення якога-небудзь члена або пад- 
крэслівання сэнсавага зместу ўсяго выразу: (Н іколі) не адкладвай на 
заутра тое, што можна зрабіць сёння (М. Матукоўскі, I. Гурскі); (Яшчэ) 
паспееш з козамі на торг (3. Бядуля, Я- Купала); (Добры) кант  — 
справе вянец (М. Скрыпка, В. Якавенка).

Лексічныя замены часам вымагаюцца сітуацыйнымі патрэбамі. 
На ўзроўні маўлення тады ўзнікаюць аказіянальныя варыянты, якія, 
аднак, не могуць выступаць у якасці ўстойлівых рэпрэзентантаў фразеа- 
лагічнай адзінкі мовы. Так, прыказка Быў конь ды з ’ездзіўся  увасабляец- 
ца ў такім кантэкстуальным варыянце: «У краме, акрамя Волькі-крам- 
шчыцы, была толькі Гэрцава Лялька. Старая жалілася Вольцы: — Хут- 
чэй бы да Алісейкі. He трымаюць ногі. Было два кані, ды з ’ездзіліся. Д у
мала — не дайду» (М. Гіль). У гэтым прыкладзе выразна прасочваецца 
залежнасць значэння ўстойлівага выслоўя ад факта маўлення, які на- 
кладвае адбітак на яго функцыянальныя асаблівасці. Абставіны маўлен- 
ня, што выклікалі кампанентную замену, значныя толькі для пэўнай сі- 
туацыі, яны не замацаваны за прыказкай агульным ужываннем. Такога 
характару варыянтнасць — «пастаянная маўленчая актуалізацыя нар- 
маванага ўжывання фразеалагічных адзінак»3. Кантэкстуальнай абу- 
моўленасцю тлумачацца лексічныя замены і ў такіх выразах: Адна гала
ва добра, а дзве (тры) лепш  (А. Рылько, I. Гурскі); Маім (іх) пальцам  
ды мне ж (ім) у вока (K. Крапіва); На мой (наш ) век хопіць (A. Bapa- 
новіч, К. Крапіва).

Такім чынам, варыянтнасць прыказак і прымавак ўяўляе сабой не



абавязковую, а патэнцыяльную моўную з’яву. Д а яе ўзнікнення прыво- 
дзяць відазмяненні структурна-граматычнага і структурна-семантычна- 
га характару, якія прыказкі і прымаўкі набываюць у працэсе функцыя- 
ніравання. Большую варыятыўнасць праяўляюць прыказкі і прымаўкі, 
здольныя ўжывацца з неабмежаваным лексічным абкружэннем, якое 
стымулюе спалучальныя здольнасці іх кампанентаў.
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АКТЫУНЫЯ ПРАЦЭСЫ 
У СУБСТАНТЫУНЫМ СЛОВАУТВАРЭННІ 

БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ X IX - X X  СТАГОДДЗЯУ

Словаўтваральная сістэма сучаснай беларускай мовы склалася ў вы
шку працяглага гістарычнага развіцця. Механізм параджэння лексічных 
адзінак, які дзейнічае зараз, уяўляе сабой упарадкаванае мноства гене- 
тычна разнародных элементаў (спосабаў, тыпаў, сродкаў словаўтварэн- 
ня), адны з якіх атрыманы ў спадчыну ад эпохі старажытнарускай і 
праславянскай моўнай агульнасці, другія выпрацаваны пазней на ўлас- 
на беларускай глебе, трэдія запазычаны ў розныя часы з розных крыніц. 
Н а даным этапе гісторыі мовы (сінхронным зрэзе) усе гэтыя элементы 
выступаюць як узаемазвязаныя і ўзаемаабумоўленыя, функцыяніруюць 
у непарыўным адзінстве незалежна ад паходжання. Сінхронная слова- 
ўтваральная сістэма канстытуіруе і рэгулюе гістарычны працэс папаў- 
нення лексікону вытворнымі словамі, паколькі «ўтварэнне новых слоў 
адбываецца па тых мадэлях, па тых словаўтваральных тыпах, якія ўжо 
ўсталяваліся ў мове або ўзнікаюць нанова ў сувязі з выдзяленнем новых 
асноў і выкарыстаннем новых афіксальных элементаў...»1.

Д ля вывучэння разнастайных змен і зрухаў у словаўтваральнай сі- 
стэме за той ці іншы прамежак часу шырока прымяняецца методыка су- 
пастаўлення сінхронных зрэзаў, якая дае магчымасць убачыць гістарыч- 
ную перспектыву эвалюцыі дэрывацыйных з’яў у напрамку да іх сучас- 
нага стану. Так, пры даследаванні словаўтваральных працэсаў у 
беларускай мове нацыянальнага перыяду актуальнай задачай становіц- 
ца параўнанне фактаў двух сінхронных зр э за ў — XIX і другой палавіны 
XX стагоддзя. Пакуль што, аднак, XIX стагоддзе як пэўны сінхронны 
зрэз на гістарычным шляху развіцця беларускай словаўтваральнай сістэ- 
мы часцей за ўсё не вылучаецца даследчыкамі або вылучаецца непасля- 
доўна. Прыклады вытворных з тагачасных крыніц нярэдка падаюцца як 
раўнапраўныя пры апісанні дэрывацыі сучаснай літаратурнай мовы або 
народных гаворак. Звязана гэта ў першую чаргу з абмежаванасцю фак- 
тычнага матэрыялу і агульнай недастатковай вывучанасцю беларускай 
мовы XIX стагоддзя. Між тым не выклікае сумнення якаснае адрозненне 
беларускай словаўтваральнай сістэмы мінулага стагоддзя ў параўнанні 
з яе цяперашнім станам. Асноўнымі фактарамі дынамічнага развіцця 
гэтага ўзроўню структуры мовы за апошнія 100— 150 гадоў з ’явіліся бур
ны рост і істотная тэматычная перагрупіроўка складу беларускай лексі- 
кі. Таму, вывучаючы фарміраванне словаўтваральнай сістэмы сучаснай 
беларускай мовы, аналіз фактычных даных XIX стагоддзя неабходна 
праводзіць у строгай адпаведнасці з іх храналагічнай прыналежнасцю, 
а значыць, улічваць шэраг адметных характарыстык моўнага матэрыя
лу, маючых непасрэднае дачыненне да таго перыяду і абумоўленых ім.

Даследаванне гісторыі словаўтварэння за параўнальна кароткі адрэ- 
зак часу звязана з немалымі цяжкасцямі, таму што за такі перыяд не


