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л ітарату разнаўства

I. A. ЧАРОТА

ДА АСЭНСАВАННЯ БЕЛАРУСК1Х 
НАЦЫЯНАЛЬНЫХ ВОБРАЗАЎ СВЕТУ 

(зыходпыя момапты і ііадзсііііыя задачы)

Спакон вякоу ці не самая важная задача філалагічйай адукацыі, 
гэтаксама як і навукі,—захаванне і ўмацаванме нацыянальнай свядомас- 
ЦІ. М ІЖ  тым у апошні час такую задачу вырашаць як ніколі складана. 
I тут многа прычын, абумоўленых як негатыуным вопытам папярэдняй 
ЭПОХІ, так І стэрэатыпамі, што нараджаюцца ў цяперашнім палітычным 
тлуме. Прычым уводзяцца яны бяздумна, ад пыхлівага імкнення пера- 
гледзець усе дарэшты, але зноў-такі раз і назаўжды.

Пакуль пераадолеем гэта, спатрэбяцца час немалы, высілкі значныя. 
Што ж да сённяшняга дня, галоўнае, відаць—каб мы засцерагліся ад 
простай замены знакаў у імя «палітычнай мэтазгоднасці», якая прывядзе 
да новай вульгарызацьп, каб памяркоўна выбіралі навуковыя прыяры- 
тэты І паслядоўна спалучалі ix з асветна-выхаваўчай практыкай.

Натуральна, трэба ад пачатку дбаць пра комплекснае вывучэнне 
нацыі, г, зн. весц! грунтоўную распрацоўку праблем этнагенезу, дасле- 
даваць усе фактары, што вызначылі такую менавіта гісторыю беларусаў, 
як супольнасці са сваімі функцыямі ў розных сістэмах каардынат. 
Паводле традыцыйных уяўленняў, тут і кампетэнтнасці, і адказпасці 
больш у прадстаўнікоў іншых навук. А на нашу думку, нескарыстанымі 
пакуль што застаюцца магчымасці філалогіі, прызначэнне якой—зася- 
родзіцца на такіх катэгорыях, як «спрадвечная існасць», «духоўны гена- 
тып», «нацыяиальны духоўны акт», «таямніца нацыянальиага падання», 
«асаблівасці творчага самавыяўлення».

У першую чаргу варта адкінуць безадносна-агульныя прынцыпы 
этнічнай характаралогіі, засяроджваючыся на тым, што мае непасрэднае 
дачыненне да беларускасці. Так, даўпо ўжо наспела патрэба весці 
сістэматызацыю і грунтоўны аналіз меркаванняў, якія адлюстроўваюць 
на пераканаўчым дыяхранічным зрэзе «погляды з боку», Незалежна ад 
пазіцыі назіралыііка, ягонай пілыіасці і аб’ектыўнасці зробленых вы- 
сноў, вялікі сэнс мае непазбежпы ў такіх выпадках параўнальны аспект, 
улічваючы які, мы ўжо больш надзейна тлумачылі б тыя ці іншыя рысы 
беларускага характару. Наўрад ці выкліча здзіўленне, да прыкладу, калі 
ад іншаземцаў даведаемся, што беларусаў калісь успрымалі як народ з 
радаводнай прасцяцкасцю, адкрытасцю, добразычлівасцю, шчодрасцю. 
Дзіўным было б нешта адваротпае. Бо такая ў нас прырода. Някідкая 
звонку, на ўсе бакі адкрытая зямля наша не пазбаўлепа ўрадлівасці. Не
маглі ганьбаваць ёю і госці, калі ішлі з чыстымі намерамі, таму што 
заўжды атрымлівалі прытулак, хлеб, соль і ўсё астатняе. Богам дадзенае 
тутэйшаму люду. Не без падстаў адзпачалася, што продкі нашы праца-
В1ТЫЯ, сціплыя, непераборлівыя, Усё, што мелі, яны здабывалі потам і 
мазалямі, за кошт сваёй працы, шчырай ды паўсядзённай, ніколі не 
квапіліся на чужыя скарбы, Даўно лічыцца, што беларусы па натуры 
згодалюбныя. А хіба магло інакш вызначыцца пры такім менавіта 
гістарычным наканаванні? Наш парод прыняў на сябе амаль усе вядо- 
мыя славянскаму свету навалы, перанёс жахлівыя страты і як ніхто



спазнаў цану міру, жыццёва неабходііай памяркоўнасці. Часам гэта, 
праўда, атаясамліва ецца з падатлівасцю, змогаю. Хоць прычына тут 
іншая: беларус не мае патрэбы сцвярджаць сваю годнасць аспрэчваннем 
правоў іншых альбо проста славіцца дужэйшым, багацейшым, прыкмет* 
нейшым.

Хоць апошняе ўжо выяўляецца не толькі і не столькі «поглядам з 
боку». Таму не менш значны (каб проста выверыць усё нагаданае, калі 
нават не ставіць іншых мэт) другі накірунак даследавання—што най- 
трывалей і найвыразней замацавалася ў фальклорнай спадчыне. Тут 
нельга прэтэндаваць на ўсеахопны разгляд мноства жапраў, а дзеля 
пробы досыць будзе звярнуцца да мудраслоўяў. I выбіраючы з ix апор- 
ныя, мы наўрад ці абмінем, напрыклад, такія: Мілы той куток, дзе 
абрэзаМ пупок /  Няма лепш за той куток, дзе вязалі пупок. На чужой 
cmapoHUjbi, як на скале сасонцы. На праудзе свет стаіць. I  на чорта ёсць 
рада. Не рабі ліхога і не бойся нікога. Якая справа, такая і слава. Як  
пражывеш, так і праслывеш. Я к гукнеш, так і адгукнецца. Якое карэнне— 
такое насенне. На каго лю дзі—на таго і Бог. Ідзі з людзьмі—не згубішся. 
Гуртам І у  бядзе лягчэй. Праца ды рукі—моцныя зарукі. Хто робіць, той 
І мае. Не чакай з неба дараванага хлеба. Дармавога няма нічога. Паміраць 
збірайся, а жыта сей. Умеламу рукі не баляць. Ранняя птушка крыльцы 
цярэбіць, а позняя вочкі трэ. Не смейся чужой бядзе: свая на градзе. У чу
жое шчасце не ўкупішся. Згода будуе, нязгода руйнуе. Рада людзей ратуе. 
Доброе браиргва лепш за багацтва...

У сувязі 3 падобнымі пошукамі ніколі нельга забывацца: праявы 
адметнасці этнасу найперш фіксуюцца ў мове як кодзе супольнай памяці 
і ў мастацкай культуры як адметнай цэльнасці светаўспрымання, што, 
адпаведна, ўплывае на адзінства стылю жыцця. Фальклор і мастацтва 
слова наогул у такой сістэме адліку—самая трывалая і самая надзейная 
для рэканструкцыі форма перадачы нацыяпальнага духу, этнічнага са- 
маўсведамлення.

У адрозненне ад фальклору, праўда, творы пісьмовай спадчыны 
цяжэй паддаюцца такому аНалізу. Нават таму ўжо, што вобразны свет 
таго ЦІ інш ага пісьменшка не абавязкова нясе дакладныя, у чыстым 
выглядзе, рысы этнічнай адметнасці. Абагуленага ж індэксу матываў 
нацыяпальнага мастацтва ў нас пакуль што няма. Як няма, на жаль, 
і ўвогуле спецыяльных распрацовак падобиага плану. Тым не меней 
нават без статыстычнага падмацавання можна вылучыць метафарычныя 
знакі, вобразы, сімвалы, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне—калі 
свядома, а часцей, відаць, неўсвядомлена,—бо якраз фіксуюць тое, што, 
нягледзячы на розныя змены, зрухі, пераломы, захоўвае глыбінная 
памяць. Падкрэслім; тут важная не так сама па сабе частотнасць 
матываў, як трываласць ix ва ўжытку, дыяпазон насычэння зместам, 
здольнасць выяўлепня, акрамя іпдывідуальнага, характэрнага эстэтыцы 
І светапогляду супольнасці. Іпакш кажучы, нас перад усім цікавяць 
вобразы, уласцівыя ўсёй нацыяпальнай культуры (топасы), а сярод ix, 
адпаведна, тыя, што вызначаюць дамінанты светаадлюстравання (архе- 
тыпы).

Вядома, што аналіз немагчымы без сістэмнасці. Таму, каб выкла- 
дзеныя далей назіранні і развагі не былі ўспрыпяты як плён проста 
«гуллівай думкі», лепш за ўсё пачаць з разгляду таго, што адлюстроўвае 
звыклы навакольны свет і адначасова закранае важнейшыя каардыпаты 
быцця.

Не ўчора адкрыта, ды пікім пакуль не абвергнута, што адметныя 
этнічныя рысы залежаць ад умоў, пры якіх той ці іпшы этнас фармі- 
раваўся. I ў ліку адрознеппяў, побач з вопкава-фізічнымі прыметамі, 
звычайна стаяць таксама псіха-эмацыяналыіая капстытуцыя, мадэль 
паводзін і каіітактавання, мадэль свету, шкала вартасцей, склад мыслен- 
ня... А, сапраўды, хіба ж выпадкова пароды Крайпяй Поўначы кары- 
стаюцца дзесяткамі назваў для характарыстык! розиага якаснага стану 
сиежнага покрыва, якое амаль ва ўсіх астатпіх мовах называецца адным 
словам «снег»; зноў-такі, няўжо без дай прычыны ірландцы (мараходы, 
рыбак!) назапасілі не адзін дзесятак назваў ветру і г. д.? Бадай, нельга 
не пагадзіцца, што асаблівы светапогляд, код супольнай памяці, адрозны 
хранатоп звязаны з адпаведнай этнапрасторай, абумоўлены ёю, Іншая



справа, што нас гэта не заусёды цікавіла і на «апазнавальныя знакі» у 
комплексе мы не звяртаем увагі, нават калі непасрэдна сутыкаемся. 
Зразумела, цяжка ахапіць, а тым болей сістэматызаваць і асэнсаваць усе 
ІХ разнавіднасці, шматстайныя формы выяулення. Возьмем самае про- 
стае—так званы нацыянальны пейзаж у розных відах мастацтва. Сімп- 
таматычна, што ў гэтых творах, як правіла, немагчыма адасобіць 
выяўленчыя сродкі ад семантыкі выявы, форму ад зместу. Калі пады- 
ходзіць, што называецца, з вялікім рахункам, нацыянальны пейзаж не 
можа не быць у пэуным сэнсе ідэаграмай: этнас у сусвеце. Прычым, 
увасабляючы горы ці даліны, мора ці сажалку, вінаграднік ці канаплянік, 
чароды страусаў ці гракоў, кветкі лотасу ці барвінку, мастак ужо 
прадугледжвае адпаведны каларыт, у тым ліку і чыста фармальныя, 
здавалася б, прыметы—гаму колераў, пэўны настрой, свой рытм. Ка- 
рацей, у такіх выпадках адлюстроўваецца якраз тое, паводле чаго можна 
вдэнтыфікаваць творчае самавыяўленне этнасу. I, дарэчы, высвятляецца, 
што на яго не робяць вызначальнага ўплыву ні адволыіасць пошукаў 
канкрэтнага аўтара альбо нейкай мастацкай школы, ні прысуды бягучай 
(па абавязку) крытыкі, ні нарматыўнасць любога кірунку (класіцыстыч- 
ная ці сацрэалістычная), ні так званыя «сацыяльныя заказы»... А гэ
та значыць, што заўсёды актуальны і невычэрпна важны сэнс мае 
пытанне: у чым своеасаблівасць беларускага духоўнага акту, якія воб- 
разы свету найбольш характэрныя беларусам?

Поўныя, надзейна абгрунтаваныя адказы на яго, напэўна, атрымаем 
у будучыні, але нельга ўхіляцца ад гэтага разгляду і цяпер, калі хоць 
больш-менш акрэслена падагульваюцца назіранні, што, у сваю чаргу, 
можа спрыяць далейшым пошукам. Напрыклад: пры ўвасабленні пра- 
сторавага руху беларускае мастацтва параунальна часта выкарыстоўвае 
матыў скрыжавання, раздарожжа, «ростані», а рух часу найбольш прык- 
метна акцэнтуецца ў стадыях перамежку, пераходу, «пярэдадня».

Суадносна з гэтым, дарэчы, не лішне скіраваць увагу да народнага 
календара_і, у прыватнасці, да свята, якое нездарма набыло асаблівае 
значэнне, а у  вуснай народнай творчасщ і пазнейшым мастацтве зама- 
цавалася праз вялікую колькасць назваў сімвалічна-персаніфікацыйнага 
зместу: Купаяяе, Купалля, Купалялё, Купала, Купало, Купайло, Купалка, 
Купалачка, КупалЫька, Купальнічак, Купаліш, Купалночка, Купальская 
ноч„. Пад любой назваю, пры ўсіх варыянтах абраднасці яно азначае 
НІШТО іншае .як мяжу прыродных цыклаў, летні сонцаварот—паводле 
спрадвечных уяўленняў, тады неба расчыняецца, а ўсе стыхіі (зямля, 
вада, паветра, агонь) паўстаюць у найбольшай моцы і спрыяльнасці 
чалавеку. Зноў-такі не выпадкова у купальскіх рытуалах асаблівую 
значнасць маюць узмежныя фазы—змяркание, калі распальваюцца вог- 
нішчы; поўнач, калі можна адшукаць папараць-кветку; досвітак, калі 
трэба ўсачыць, як «сопца грае».

Вызначаючы самыя характэрныя мастацтву беларусаў «візіі неба», 
таксама нельга абмінуць засяроджанасці на з’явах пераходу, змеиы, 
мяжы існасці. Ужо словы «небасхіл, -край, -скат» у першасным сэнсе 
кажуць самі за сябе. А яшчэ не лішне заўважыць, што часцей паэты- 
зуецца не дзённы, пры сонцы, стан неба, а вечаровы ці ранішні; апроч 
таго, не толькі шырока распаўсюджанымі, але і своеасабліва насычанымі 
сталі ў нас вобразы маладзіка, знічкі/зніча.

Бясспрэчна вялікую ролю ў светаадлюстраванні маюць ландшафтныя 
знакі. I беларусам, відаць, самы істотны той, якому дадзена больш за 
іншыя назваў: балота, багна, бездань, віць, волага, гала, дрыгва, імшара, 
мраіваімроіва, нетра, твань... Распаўсюджанасць вобразаў такой семан- 
тыкі (нават калі не злучаць яго з абагуленым—«Палессе») пацвярджа- 
ецца ўжо загалоўкамі літаратурных твораў: «Дрыгва» і «У балоце» 
Я. Коласа, «На балоце» 3. Бядулі, «Жывое балота» і «Сон на балоце» 
М. Чарота, «Балаты разлягліся абапал ракі» У. Дубоўкі, «Дрыгва» Ф. 
Аляхновіча, «Людзі на балоце» I. Мележа, «Скрыпка дрыгвы й верасовых 
пустэчаў» У. Караткевіча, «Дрыгва» А. Лойкі, «Было балота» А. Разанава. 
Не лішне падкрэсліць, што большасць пералічаных твораў—хрэстама- 
тыйныя..Праўда, ацэначны змест не заўсёды аднолькавы, свядомасць 
новага часу «балотны свет» успрымала пераважна з адмаўленнем, што 
стала прычынаю ўзнікнення тэматычнай лініі «антыдрыгвы», ледзь не



самай паказальнай у адпаведиы перыяд развіцця беларускай савецкай 
літаратуры. Але гэтым разам нас цікавіць іншае: чаму вобраз балота—пад 
надзённымі ўплывамі і незалежна ад ix, у свядомым i неўсвядомленым 
акцэнтаванні—застаецца-такі неадменным складнікам беларускай пана- 
рамы, карг(іны, мадэлі свету? А яшчэ важней; як ён стасуецца з 
уяўленнямі, замацаванымі у вусна-паэтычнай творчасці даўнейшых 
часоў і непасрэдна ў моўна-мапчных формулах, народнай касмагоіііі?

Жанр і канкрэтныя мэты нашага выступления абмяжоўваюць у 
магчымасцях даць разгорнуты аналіз адпаведнага матэрыялу. Тады 
нагадаем толькі хрэстаматыйныя прыклады некалькіх планаў: паданні 
«Пра Бога і чорта», «Пра Нёман і Лашу», «Ад чаго Нясвіж пайшоў», 
замовы «Ад нячыстай сілы», «М  ляку», «Ад ліхаманкі», «Ад лішая», «Ад 
зубнога болю», абрадавыя песні «Навокала балоцейка...», «Хадзілі дзеўкі 
па балоту...», «Хадзіла пава па балоце...», «Кругла, мала балотачка...»

Трывалыя знакі адлюстравання прыроды так ці інакш вынікалі з 
глыбшнай сутнасці адпаведных з’яў, рэалій. I ў дадзеным выпадку 
патрабуецца ўлік таго, што балота, як зямля і вада ў непадзеленасці, 
пэўным чынам увасабляе першасны стан свету (да падзелу на «твердь— 
хлябь»), а таксама няспыннасць зменаў (на балотах існуюць крыніцы, 
пачынаюцца ручаі ды рэкі, на ix месцы ўтвараюцца як азёры, так i 
дзялянкі сушы...)

Што да значэння дрыгвы ў быцці і свядомасці нашых продкаў, то 
лёгка набіраецца шэраг ускосных доказаў. Ды іх можна пакінуць зараз 
у баку. А вось працягваючы агляд знакавай сістэмы нацыянальнага 
мастацтва, не абмшуць таго, што мае дачыненне менавіта да балотнай 
птушкі. Той, што вядома ў розных краях пад найменнямі бусел, бусень, 
буцян, боцян, бацян, лежка, лялька, ляляк... што «дзетак прыносіць», што 
ва ўсім календарь! не адну ролю мае, што «зямлю чысціць» і сваімі 
белымі крыламі яе ахіляе.

Нагадаем яшчэ, што з дрэў у нас асабліва паэтызуецца вярба, якая 
да таго ж мае адметныя сакральныя фуі!кцыі (апроч Вербнай Нядзелі, 
я!!а скарыстоўваецца, прынамсі, на Палессі, у рытуалах іншых святаў).

Абсалютызаваць выкладзенае тут, пэўна ж, не варта. У беларускай 
паэзіі, напрыклад, шырокае распаўсюджан!іе маюць вобразы, што нібыта 
ўраўнаважваюць тыя, на якія мы звярнулі ўвагу: з ландшафтных 
знакаў—курган, з фларыстычных—грушо-^з/чхд і шыпшына, рунь i васі- 
лё'к, 3 зааморфных—зязюля, зубр... Мы, !іатураль!!а, памятаем пра путчу, 
крыніцу, поуню, жалейку.

Нам здаецца, што адзначанае можа быць толькі ўдаклад!!ена, а не 
абвергнута.

Е. А. ЛЯВОНАВА

ТВОРЧАСЦЬ М. ГАРЭЦКАГА Ў КАНТЭКСЦЕ 
ЗАХОДНЕЕЎРАПЕЙСКАЙ Л1ТАРАТУРЫ 

АБ ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЕ

Неад’емнай і выЗ!!ачальнай часткай жыццёвага вопыту шмат якіх 
пісьменнікаў XX ст. стаў ix асабісты ўдзел у першай сусвет!!ай вайне. 
Глыбока ўзрушаныя бязмеж!!ай жорсткасцю фра!ітавой рэчаіс!!асці, яйы 
не маглі так ці інакш не адлюстраваць яе ў сваёй творчасці. Зусім 
заканамерным быў зварот да вае!і!!ай тэмы і М. Гарэцкага. Больш таго, 
яго цікавіла і спецыфіка ме!іавіта мастакоўскага адчування вайны. 
У артыкуле «Беларуская літаратура пасля «Нашае нівы» (Агульны 
агляд)» (1928) Гарэцкі пісаў: «Дагэтуль !іе даследавана пытанне, як 
беларускія паэты ! пісьменнікі прынялі імперыялістычную вай!!у. А 
Ў сувязі 3 гэтым пь!тан!!ем цікава б было прасачыць у сусветі!ай гісторыі 
літаратуры, як, !!аогул, уплывае на літаратурную творчасць вайна, рэ- 
валюцыя І ўсякая вялікая катастрофа ў жыцці людзей. Каб толькі 
збольшага ўзяць усе лепш вядомыя прыклады ад Дантэ і да нашых дзён, 
дык можна сказаць, што творчасць пісьменніка ў часе катастрофы 
залежыць ад таго, як яго індывідуаль!!асць успрымае катастрофу, і ад 
таго, у якой меры катастрофа зачапіла яго асабістае, класавае і нацы- 
янальнае жыццё»'.



Час, праведзены на вайие, Гарэцкі лічыў марііа страчаным. Аднак 
вынікам яго франтавых перажыванняў з’явіліся такія творы, як даку- 
ментальна-мастацкая кніга «На імперыялістычпай вайне» (1926), апо- 
весць «За што?» (1917—1918), апавядаііні «Літоўскі хутарок» (1915), 
«Генерал», «На этапе», «Хадзяка» (усе 1916) і іііш.

Кнігу «На імперыялістычнай вайне» даследчыкі даўно вылучылі з 
усіх твораў Гарэцкага. Адразу пасля выхаду ў свет асобным выданнем 
яна была пастаўлена ў адзін шэраг з лепшымі творамі заходнееўрапей- 
скіх рамапістаў таго часу аб першай сусветнай вайие—такімі, як «Агонь» 
А. Барбюса, «Чалавек добры» Л. Франка'. Той жа думкі прытрымліва- 
юцца І сучасныя літаратуразнаўцы і пісьменнікі. Напрыклад, А. Адамо- 
ВІЧ, гаворачы, што ўся літаратура аб першай сусветнай вайне вучылася 
Ў Л. Талстога, побач з імепамі А. Барбюса, А. Цвейга, Р. Олдынгтаиа, 
Э. М. Рэмарка, Э. Хэміпгуэя называе і імя М. Гарэцкага'.

На жаль, далей канстатацыі таго факта, што «На імперыялістычнай 
вайне» адпавядае ўзроўню вядомых усяму свету твораў, беларускае 
літаратуразнаўства амаль не пайшло\ Між тым гэтая кніга (як і 
творчасць Гарэцкага ў цэлым) даўно вымагае ўсебаковага аналізу 
ў сусветным кантэксце, разгляду ў тыпалагічным аспекце.

Як вядома, на Захадзе і у ЗША першая сусветная вайна выклікала вя- 
лікую літаратуру, разпастайную і па праблематыцы, і па жанрава-стылё- 
вых рашэннях. 3 пункту гледжання капцэптуальпага, з аднаго боку, 
шырокую вядомасць атрымала літаратура «страчанага пакалення», прад- 
стауленая імёнамі Э. Хэміпгуэя, Дж. Дос Пасаса, У. Фолкнера, Р. Ол- 
дынгтана, Э. М. Рэмарка і іншых пісьмеішікаў; з другога боку, прычым 
значна раней, з’явіліся творы, сутнасць якіх не зводзілаея да наказу 
глыбокага раечаравания і страты ідэалаў героямі, да бязмежна трагічнага 
ўспрымаішя падзей. Гэтая плыпь прадстаўлена ў першую чаргу рама- 
нам 1 «Агонь» І «Яснасць», аповесцямі і апавяданнямі А. Барбюса.

Да якой 3 гэтых плыняў увогуле і да якіх канкрэтна творцаў бліжэй 
Гарэцкі, адназначна адказаць, па наш погляд, даволі складана. У гэтым 
сэнсе зусім справядлівае меркаванне наконт адметнасці кнігі Гарэцкага 
на фоне заходнееўрапейскай антываеннай прозы выказаў Б. Сачанка: «Я 
чытаў гэтую аповесць пасля знаёмства, і даволі грунтоўііага, з такімі 
сусветна вядомымі творамі пра імпсрыялістычііую бойню, як «На заход- 
шм фронце без змеп» Э. М. Рэмарка, «У агні» А. Барбюса, «Дабсрдоб» 
П. Воранца, «Жыццё пакутнікаў» Ж. Дзюамеля. М. Гарэцкі не тольк! 
нідзе не паўтараецца... наадварот, адкрывае ўсё новае і новае, чаго ніхто 
да яго не всдаў і не бачыў, а калі і ведаў, бачыў, то не паказваў»®.

Вядома, шмат у чым істотпым «На імперыялістычпай вайне» пера- 
клікаецца і з літаратурай «страчанага пакалення». Вось тольк! два 
прыклады. У Гарэцкага чытаем: «Што было ўчора? Я жыў, але раней- 
шага мяне навек! пяма»®. Рэмарк, пачынаючы раман «На заходнім 
фронце без перамен», папярэджвае чытача, што яго кніга—«гэта тольк! 
спроба расказаць пра пакаленне, якое загубіла вайна, пра тых, хто стаў 
яе ахвярай, нават кал! ўратаваўея ад снарадаў»'. У Олдынгтаиа: «...страта 
дваццатага стагоддзя велізарная: само Юнацтва». Гэта з «Пралога» да 
«джазавага рамапа» «Смерць героя». Той жа матыў гучыць у «Эпілогу»:

я  зірнуў на запалыя шчокі.
На вочы, што глядзелі стамлёна, і сівыя скроні 
Старых, якія мяне акружалі, —
Ім было каля сарака...*

Дарэчы, гэтыя радк! дзіўным чынам нагадваюць месца з кнігі Гарэц
кага, дзе ён 3 горкай іропіяй цытуе (адвольпа) англійскага паэта Т. Мура: 
«И сколько, сколько их в борьбе за край родной, удалых, молодых...»

I ўсё ж найбольш плённым уяўляецца аііаліз кнігі «На імперыяліс- 
тычнай вайне» ў супастаўленні з «Агнём» Барбюса. Падабенства твораў 
не можа не ўражваць. У абодвух расповяд вядзецца ад першай асобы, 
гэта своеасаблшыя споведзі. «Агонь» мае форму дзённіка, Барбюс дэк- 
ларуе гэта ў падзагалоўку «Дзёішік узвода»®. Гарэцкі дае сваёй кнізе 
падзагаловак «Запіскі салдата 2-й батарэ! N-скай артылерыйскай брыгады 
Ля вона Задумы», але большая частка «Запісак» вызначана аўтарам



таксама як «Дзёііііік». Паказальна, што першапачаткова Барбюс меу 
намер даць свайму рамаиу менавіта падзагаловак «Нататкі франтавіка».

Вялікае значэпие мае і час напісаііня твораў: ён амаль адзін і той 
жа. Праўда, Гарэцкі надрукаваў сваю кііігу асобным выданнем на 
дзесяцігоддзе пазней за Барбюса, але працаваў над ёю пачынаючы з 
1914 г.

У абодвух выпадках перад намі кпігі, заспавапыя па біяграфічных 
фактах, дакумепталыіыя як у вузкім, так і ў шырокім сэнсе слова, бо 
дакумент тут узняты да абагульнена-мастацкага ўзроўню. Дакументаль- 
насць «Агпю» відавочпая, да таго ж яе падкрэсліваў сам Барбюс. Аб 
фактычнай аспове твора сведчаць франтавыя запісы Барбюса, апубліка- 
ваныя Ў 1956 г. французскім пісьменнікам П’ерам Парафам, а таксама 
запісныя кніжкі аўтара, яго лісты да жонкі.

У Гарэцкага чытаем; «Тэрмін службы для вальнапісаных пачыпауся 
Ў рускім войску 1 ліпеня. Дык у самым канцы чэрвеня 1914 г. ехаў я 
Ў бязлюдным вагоне трэцяга класа па знямелых ад пякоты і пылу і такіх 
убогіх жмудскіх палях у N-скую артылерыйскую брыгаду, што кватара- 
вала Ў глухім і невядомым мястэчку недалёчка ад нямецкае граніцы...» 
(7). У сэнсе дакументалыіасці гэтых і падобных да ix радкоў нельга ие 
пагадзіцца з А. ^ам овічам , які зазначыў: «I можаце быць упэўпены, 
што так І было ўсё, так і пачыналася ў самога Гарэцкага», і падкрэсліў 
далей, што «факт, рэальная падзея, дакладная фраза, лік, дата—усё гэта 
запісвалася М. Гарэцкім так, быццам загадзя адчуваў пісьменнік эстэ- 
тычную радасць ад факта, які паступова стане гісторыяй і, адфактураиы 
часам, набудзе раптам эстэтычнае гyчaннe»^°.

У абодвух выпадках дакументальиасць суправаджаецца, як бачым, 
аўтабіяграфічнасцю. Але як раз у сэнсе апошняга мае месца істотпая 
розніца, якая не магла не адбіцца калі не на агульным пафасе твораў, 
дык на асобных інтэрпрэтацыях падзей. Герой Барбюса (як i сам аўтар) 
пайшоў служыць у армію добраахвотнікам (тое ж можна, дарэчы, 
сказаць пра Хэмінгуэя, Рэмарка і, адпаведна, ix персанажаў), калі вайна 
ўжо пачалася, і фронт стаў для яго літаральна школай прасвятленпя, 
разумения неабходнасці барацьбы з мілітарызмам. Што датычыцца героя 
Гарэцкага (зноў жа, як і самога аўтара), то ён апынуўся ў войску яшчэ 
да пачатку вайпы, у якасці вальпапісапага, каб на год скараціць тэрмін 
службы.

Характэрнай уяўляецца першая рэакцыя Лявона Задумы на вестку 
аб пачатку вайны. Яго ўсцешвае, што цяпер «жыццё пойдзе ўжо 
цікавейшае» (13—14). Можа здацца, што гэткая рэакцыя блізкая да 
ўспрыманпя падзей барбюсаўскім персапажам на пачатку яго зпахо- 
джання Ў акопах. Але гэта на першы погляд. Задума тут жа саромеецца 
сваіх усцешиых адчуваппяў, абумоўлепых толькі страхам перад «астрож- 
ным жыццём» у лагеры, жыццём без жыцця, аднастайным і чужым. 
Увогуле параўпапне армейскай казармы з астрогам -адзін з лейтматы- 
ваў «Запісак». Аднак і герой Барбюса хутка ўсвядоміць, у якім пекле ён 
апынуўся.

Барбюс і Гарэцкі паказваюць, што вайна—крыніца сапраўднага здзі- 
чэння чалавека; перад намі жудасныя карціны зпявечанай зямлі, зпяве- 
чаных маральна і фізічна людзей, якія сышліся, каб забіваць падобпых 
да сябе. Аўтары не ідэалізуюць сваіх герояў. Гарэцкі, напрыклад, піша: 
«Я знайшоў новенькі нямецкі бінокль; узяў, пачапіў сабе цераз плячо... 
другія салдаты пруць рыжыя, касматыя нямецкія рапцы, поркаюцца ў 
іх. Цягнуць адтуль, з нейкай радаснай прагавітасцю і быццам небяспе- 
каю, алавяную лыжку, мыла, ручпічок, кавалачак белага хлеба. Відэльцы 
і сталовыя нажы выкідаюць набок, як пепатрэбшчыну для салдата» 
(30—31). Але тут жа чытаем: «...у добрай, бліскучай, з вялікім залатым 
арлом, афіцэрскай касцы знайшоў я недапісапы ліст забітага... Мне 
запякло каля сэрца, зрабілася сорампа, цяжка. Я ўлажыў ліст у каску 
І скарэй кінуў яе, але абдумаўся і палажыў на грудзі трупу. I тады яшчэ 
бачыў, што наш батарэец Талстоў, слаўпы хлопец, узяў аднаго забітага 
немца за руку, патрымаў яе, адубелую, і ціханька палажыў...» (30). Як 
бачым, нават вайна не ў стане цалкам знішчыць у чалавеку яго 
гуманнага пачатку. Яшчэ шмат разоў будзе Задуме гэтак жа сорамна і 
цяжка. I вось, иарэшце, яго размова з палонным немцам:



— «Вашы хахлатыя такое звяр’с...
— А  мы аб вас так думаем,—адказау я у тон.
— Нашто вайна?—сказаў ён , памаўчаўш ы.—У Расіі і так зямлі няма куды дзяваць.
— Ваш кайзер абвясціў вайну.
— Н е, ваш цар. А  пан ест поляк?...
— Н е... А ле не бойцеся мяне, бо я не хачу вайпы...» (3 2 ).

Гэта размова зусім не праціўнікаў; прыйдзе час, і такія, як яны, 
будуць братацца ў акопах, як гэта наказана ў рамане Барбюса.

I Барбюс, І Гарэцкі неаднаразова трактуюць вайну як самагубства, 
Асабліва выразна гэты матыў гучыць у тым з эпізодаў «Запісак», дзе 
распавядаецца, як батарэя Заду мы пабіла сваю ж пяхоту. Такія эпізоды 
ёсць І Ў творах Барбюса. Сімвалічным уяўляецца апісанне могілак у 
Гарэцкага: «Крыжы на полі, на краях лесу, ля дарогі за канаваю. Змывае 
дождж слабыя карандашныя напісы: «Тут пакояцца рускія воіны...». 
Відаць, у адпой магіле пахаваны і немцы, бо на адной з іх стаіць другі 
крыж 3 напісам: «Тутака пакояцца германскія воіны...» Яшчэ колькі 
сігоў, і дошка: «Магіла воінаў-яўрэяў» (94). Аднолькавыя надпісы, 
аднолькава дарэмна пакладзеныя жыцці.

Чалавечы пачатак жывіць франтавую дружбу паміж героямі і Бар
бюса, і Гарэцкага. Барбюсаўскі Ламюз—майстра «выкручвацца», каб не 
рызыкаваць жыццём, але забывае пра сябе, калі ў небяспецы таварышы. 
Або славуты эпізод, калі малады салдат Эдор і яго жонка, якія так марылі 
аб сустрэчы, так і не змаглі пабыць адны, бо далі прытулак салдатам— 
спадарожнікам Эдора. Прыкладаў франтавой дружбы нямала і ў Гарэц
кага. Калі пад шалёным абстрэлам Задума, ратуючыся, ускочыў на дула 
гарматы, «нехта ж...—запісвае ён,—схапіў спераду за гімнасцёрку і 
цягнуў, каб я не адваліўся набак» (87). У шпіталі, дома Задума 
пастаянна ўспамінае сваіх батарэйцаў. Дарэчы, у раздзеле «Шпіталь» 
закранаецца тэма тылу, якая ў Барбюса падаецца ў больш разгорнутым 
выглядзе.

ЦІ не галоўнае, што сведчыць аб глыбока гуманістычнай накірава- 
насці абодвух твораў,—умение аўтараў за неабсяжнай, невымернай 
драмай усяго чалавецтва ўбачыць драму аднаго, асобнага, канкрэтнага 
чалавека, паказаць, што з такіх індывідуальных драм і складаецца 
агульная трагедыя.

Супольнасцю пазиачана і паэтыка кніг Гарэцкага і Барбюса. У абе
дзвюх ёсць элементы натуралізму, якія праяўляюцца ва ўвазе аўтараў 
да ўмоў матэрыяльнага існавання чалавека на вайне, яго лагернага і 
акопнага побыту. Цікавую заўвагу ў свой час зрабіў Я. Ф. Карскі: рэалізм 
у творах Гарэцкага «даходзіць да дэталёвай анатомікі, да фатаграфавання 
атамаў». Шматлікія эпізоды з «Агню» і «Запісак» нагадваюць аб мастац
кай манеры Э. Заля. Нездарма раман Заля «Разгром» быў адной з 
улюбёных КНІГ Барбюса. Натуралізм апісанняў у Барбюса і Гарэцкага 
(як І Ў Хэмінгуэя, Рэмарка і іншых)—не самамэта: ён абумоўлены тэмай 
твораў, жаданнем аўтараў данесці праўду аб першай у гісторыі чалавец
тва трагедыі такога маштабу.

Мастацкая манера Заля ўзгадваецца і пры зиаёмстве з трапяткімі 
пейзажамі-замалёўкамі ў «Запісках» Гарэцкага. Менавіта Заля часта 
спалучаў у сваіх апісаннях натуралістычны і імпрэсіяністычны пачаткі. 
Выклікаюць пейзажпыя замалёўкі Гарэцкага і асацыяцыі з імпрэсіяніс- 
тычнай паэзіяй і жывапісам, найперш—аўтэнтычнасцю сардэчных рухаў 
і ўражанняў ад прыроды. Гарэцкі (як і Барбюс) увогуле часта звяртаецца 
да прыёму кантраста: казарма^ вайна—увасабленне статкавага, уніфіка- 
ванага існавання, прырода—сімвал жывога, вечнага. Уражвае лірызм 
абедзвюх кпіг; Э. Растан у свой час назваў «Агонь» паэмай. Toe ж мож
на сказаць аб «Запісках». Суседства лірычнага і натуралістычнага ў Бар
бюса і Гарэцкага ў яшчэ большай ступені падкрэслівае драматызм таго, 
што адбываецца з асобнымі людзьмі і цэлымі народамі.

Зразумела, супольнасць не выключае і тыпалагічных разыходжанняў, 
абумоўленых найперш нацыяналыіай прыналежнасцю пісьменнікаў. 
Гарэцкі не аднойчы звяртаецца да моўнага пытання, з болем разважае 
над праблемай «культурнасці», якую ён бачыў у той жа Прусіі і ад якой 
гэтак далёка ўсё на радзіме. Герой Гарэцкага бліжэй да прыроды, да 
ЗЯМЛІ; ЦІ не таму з глыбінь яго душы ўзпімаецца цікавасць да «па- 
таёмнага».



Абодва творы звернуты да будучых пакаленнЯу; яны насычаны 
сімваламі, філасофскімі абагулыіенііямі. Асобныя разважанні персанажа 
Гарэцкага выклікаіоць асацыяцыі з Дастаеўскім. «Ці гэта дзве душы ўва 
мне—усходняя і заходпяя?»—пытаецца ў сябе Задума. Ці яшчэ: «I на- 
што яно гэта? I што ж гэта такое? Жыў чалавек—і памірае. Проста ўсё. 
I няма нічога вышэйшага... I вечная загадка..,» (ПО).

I ўсё ж твор Барбюса мае значна больш абагульнены характар. Кал! 
месцы дзеяння ў «Агн!» названыя ! да таго ж рэальпыя (у !х даводз!лася 
ваяваць самому аўтару), то вызначыць час дзеяння больш складана 
(тольк! Ў канцы прастаўлена дата—снежань 1915 г., якая суадиос!цца 
! 3  начаткам -не з каицом—працы над раманам, ! з пачаткам дзеяння 
Ў !м). Асобныя французск!я даследчык! мел! падставы гаварыць нават 
аб адсутнасц! ў «Агн!» катэгоры! часу ў вогуле.

Значна большая роля ў Барбюса належыць дыялогу, фабула больш 
дынам!чная, шматпланавая, насычаная значна большай колькасцю сю- 
жэтных л!н!й, у той час як расповяд Гарэцкага мапалапзаваны, дзеянне 
ж мае пе стольк! вонкавы, знешн! характар, кольк! ўнутраны: яно 
працякае хутчэй у свядомасц! ! душы героя.

Так!м чынам, тыпалапчны анал!з дае магчымасць выяв!ць этыка-эс- 
тэтычиую супольнасць твораў беларускага ! французскага п!сьменн!каў 
!, адначасова, !х мастацкую адметнасць, пацвярджае неабходнасць дас- 
ледавания творчасц! Гарэцкага ў кантэксце сусветнай л!таратуры.

' Г а р э ц к і М а к с і м .  Успаміны, артыкулы, дакументы. Ми., 1984. С. 193.
'  Гл., напр., матэрыялы часопісаў «Полымя» (N5 6 ), «Маладняк» (N9 9) за 1926 г.

І І Н Ш .

]  Гл.: А д а м о в и ч  А. О современной военной прозе. М., 1981. С. 286.
Гл. артыкул М. Тычыны «На фоне «агульнаеўрапейскага прагоэсу» ў кнізе: Т  ы- 

ч ы н а М. Час прозы; Літаратурна-крытычныя артыкулы. Мн., 1988.
® С а ч а н к а Б .  Другое нараджэнне / /  Максім Гарэцкі... С. 163— 164.
“ Г а р э ц к і М .  Збор твораў: У 4 т. Мн., 1985. Т. 3. С. 33. Усе спасылкі 

Ў тэксце даюцца па гэтым выдаііні.
'  Р е м а р к Э. М. Па Западном фронте без перемен. Возвращение. Мн., 1982. С. 6.
° О л д и н г т о н Р .  Смерть героя. М., 1976. С. 9, 307.
® Гл.; Б а р б ю с А. Огонь. Ясность. Правдивые повести. М., 1967. С. 2.

А  д а м о в и ч А . О современной военной прозе. С. 278.

I. I. ШПАКОЎСК1

МЕТАФАРЫЗАЦЫЯ СЮЖЭТА Ў СУЧАСНЫМ 
РУСКШ АПАВЯДАНН1

Сутнасць сюжэтнай метафарызацы! заключаецца ў тым, што падзей- 
ныя элементы, !х мастацкая трапсфармацыя ўяўляюць сабой разгорну- 
тую метафа{)у, яўны ц! сіфыты паралел!зм, як! вызначае, у рэшце рэшт, 
мастацкую !дэю твора. Сюжэт-метафара, як ! слова-метафара,—гэта 
прыватны выпадак праяўлення аднаго з найбольш агульпых прынцыпаў 
мастацтва—прынцыпу пераймання, арыстоцелеўскага «м!мезіса». Пры- 
емы сюжэтнай метафарызацы! давол! разнастайиыя; мы разгледз!м 
тольк! два з !х, як!я найбольш часта сустракаюцца ў сучаснай наве- 
л!стыцы. _

Як неранос славеснага абазначэння з прадмета на прадмет, так ! 
перанос сюжэта на сюжэт, бачанне свайго героя ! сюжэта праз чужое 
(альбо, наадварот,—чужога праз сваё) ёсць троп, метафара. Збл!жэнне 
! перанос па падабенству або супрацьлегласц!, як!я абнауляюць сэнс як 
аб’екта пераймання, так ! сэнс паняцця, якое перапос!цца, уласщва ! 
славеснай, ! сюжэтнай мстафары. Так, пераймаючы асобныя сюжэтиыя 
матывы гогалеўскага «Шыняля», А. Макараў у сва!м апавяданн! «Пал!то 
са скупк!» будуе па !х аснове апалапчны падзейны рад. Сюжэтны 
паралел!зм дазвол!ў п!сьменн!ку вылучыць новыя гран! старога вобразу 
«маленькага чалавека» як сацыяльнай з’явы, ахарактарызаваць транс- 
фармацы!, зазнаныя !м ва ўмовах сучаснага свету. Сюжэтаўтваральны 
канфл!кт гогалеўскай аповесц! (канфл!кт пам!ж неабдымиым «сусветам» 
чалавечага «я» ! грамадскай с!стэмай, прызиачанай бязл!тасна падаўляць, 
н!вел!раваць кожную асобу) застаецца нязмеппым ! ў апавяданн! А.
10



Макарава, як застаецца нязменпым імкненне яго героя, якім бы «ма- 
ленькім» ён ні быў, называцца чалавекам.

Акакію Акакіевічу «там, в этом переписывании... виделся какой-то 
свой разнообразный мир»’; героем А. Макарава «вся жизнь воспринима
лась как подобие одной бесконечной, то сенсационно-захватывающей, а 
то элегически-созерцателыюй ленты... вся суета жизни имела для него 
смысл лишь в качестве возможного материала для сюжетных хитро
сплетений»’.

Сюжэтная паралель ствараецца шэрагам падобных сродкаў—жэстам2 
словам героя, дэталлю, асобнымі элементам! фабульнай канструкцыі і 
г. д. Падабепства матываў не азиачае ix тоеснасці. Рэаліі сюжэта-рэцы- 
піента паўстаюць як свайго роду сюжэтны эквівалент матыву-трансплан- 
танту: паліто са скупкі—эквівалент шынялю; нястрымнае імкненне героя 
апавядання стаць кінарэжысёрам—эквівалент захапленню Акакія Ака- 
кіевіча перапіскаю папер; забарона на здымкі фільма—эквівалент раба- 
вання беднага чыноўніка; дзеячы Дзяржкіно—эквівалент «значнай асо
бы». Усе гэтыя І ІНШЫЯ матывы-эквіваленты функцыянальна дыферэн- 
цыраваныя і ўтвараюць своеасаблівы каркас канструкцыі сюжэтнага 
збліжэння апавядання А. Макарава э гогалеўскай аповесцю. Пачынае 
канструкцыю уводны матыў—загаловак апавядання сігналізуе аб пачат
ку збліжэння 1 вызначае аб’ект імітацыі: вобразна кажучы, паліто героя 
апавядання Макарава—гэта гогалеўскі шыпель, які трапіў у скупку. 
Збліжэнне матываў падкрэсліваецца серыяй красамоўных дэталей-на- 
мёкаў: паліто героя «как будто какой-нибудь памятный сюртук или 
фрак» (245), герой у ім «похож на чиновника-письмовода» (248). За 
сігнальным матывам-адрасантам ідзе серыя матываў-эквівалентаў, якія 
развіваюць усю канструкцыю сюжэтнага збліжэння. Завяршальны ма- 
тыў выражае сэнс усёй пабудовы, яе щэйную накіраванасць. Смерць 
герояў, 3 аднаго боку, выпадковая і недарэчная, з другога—непазбежная, 
абгрунтаваная ўмовамі ix існавання ў свеце, дзе так многа ў «чалавеку 
бесчалавечча».

Л. Барадзін у апавяданні «Наведванне» пераасэнсоўвае элементы 
фабулы і сюжэтных матываў рамана А. Грына «Бліскучы свет». Гры- 
наўскі сюжэт сам па сабе метафарычны, бо «бліскучы свет» зямлі з 
вышыні палёту—гэта яшчэ і бліскучы свет душы, свабоднай ад зямнога 
прыцяжэння. Як і Друд, герой апавядання Барадзіна надзелены дарам 
палёту; гэты вобраз—сімвал неабмежаваных здольнасцей чалавека. Але 
Л. Барадзін пакідае ў баку сюжэтаўтваральны канфлікт грынаўскага 
рамана—канфлікт паміж рамантычнай марай і «цвярозым розумам» 
мешчаніна. Ен акцэнтуе ўвагу на ўнутраных, духоўных праблемах 
чалавека, надзеленага творчым дарам. Калі развіццё падзей у А. Грына 
грунтуецца на «ўцёках» героя з таго асяроддзя, у якое ён змешчаны, то 
сюжэт апавядання пададзены як унутраны рух душы героя. Паказальныя 
Ў гэтых адносінах фіналы абодвух твораў. Друд становіцца ахвяраю 
«ўпартай краіны дурняў»; прычына пагібелі героя апавядання—у ім 
самім: у апошнім сваім палёце нечакана «он понял, что потерял землю. 
А без нее, как оказалось, невозможно жить! Бог дал ему крылья, а земля 
отказала в притяжении... Задохнувшись от крика, он всей данной ему 
силой полёта кинулся куда-то вниз»*.

Збліжэнне сюжэтаў часта выкарыстоўваецца ў якасці сродку саты- 
рычнай ацэнкі. Так, на сюжэце апавядання «У цемру стагоддзяў» У. Са- 
лаухіна адчувальна ўздзеянне сюжэта рамана М. Твена «Япкі пры двары 
кабаля Артура». Герой апавядання—сярэднестатысхучны савецкі чыно- 
ўшк, аднойчы прачнуўся ў сярэдневяковай Маскве. Ен не можа не толькі 
ўзнавіць, але і растлўмачыць самыя простыя дасягпенні свайго веку. Але 
Ў яго выяўляецца іншы талент: «Речи произносить он был мастер...»

— Доколе!—гремел Юрий Владимирович!—Доколе,—гремели слуша
тели возбужденным хором... Через несколько дней от города не осталось 
бревна на бревне, изразца на изразце, головешки на головешке»'*. Такая 
яўная праекцыя на вядомы перыяд айчыинай гісторыі надае востраса- 
тырычны змест пазычанай у М. Твена фабуле.

ІНШ Ы прыём метафарызацыі сюжэта заснаваны на разгортванні ў сю- 
жэтным дзеянпі новай арыгінальнай метафары. Ужо сама назва апавя
дання П. Паламарчука «Акружиая дарога» нясе метафарычпы сэнс: рух
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героя вакол горада па акружной чыгунцы уяуляе сабой «знак его 
духовного движения»®; трапляючы у сваім жыцці ў розныя падзеі, герой 
пачынае ўсведамляць іх сапраўдны змест. Паліфанічны падтэкст, суад- 
носячы абодва планы расповяду (знешні і ўнутраны), выводзіць усе 
перыпетыі фабульнай дынамікі ў рэчышча сюжэта. Сюжэтна-кампазі- 
цыйная структура апавядання ўяўляе сабой знешне бязладны паток 
успамінаў, малюнкаў, асацыяцый герояў, ніяк і нічым не звязаных 
паміж сабою. Дзякуючы гэтаму лінія сюжэтнага дзеяння робіцца пера- 
рывістай і пункцірнай, яе ўтвараюць дастаткова самастойныя сцэны, 
кантрастныя і сваім зместам, і сваім настроем, і сваё'й стылістыкай. 
Аднак уражанне прымхлівай асіметрыі структуры апавядання зманлівае, 
у ёй можна знайсці пэўны парадак, генеральную ідэю, якую акумулюе 
менавіта сістэма сюжэтнай метафарызацыі. Сапраўды, спрэчка Мікалая 
Аляксандравіча і Алёшы, якая нечакана ўрываецца ў апавяданне і 
таксама раптоўна абрываецца, на першы погляд нічым не матывавана. 
Але яна дазваляе пісьменніку адцяніць думкі і пачуцці галоўнага героя, 
даць ім ацэнку, якая адрозніваецца ад самаацэнкі героя. Раптоўным 
паўстае і з’яўленне ў сюжэце Елізаветы Фёдараўны—персанажа, здаец- 
ца, ніяк не звязанага з падарожжам галоўнага героя. Аднак у супаста- 
ўленні гераіні, якая ўвасабляе ў сабе «культуру дедовского поколения 
без перерывов, ущерба и резких сдвигов» (420L і бязвольна рэфлексу- 
ючага героя раскрываецца прычына таго, чаму ён абраў «бестолковую 
жизненную дорогу, разветвляющуюся на пороге сорокалетия на целый 
бесплодный куст ветвистых тропинок» (430). Так і іншыя «выпадковыя» 
элементы структуры апавядання (рэтраспекцыі героя, гістарычныя эк
скурсы Ў мінулае Масквы, спрэчкі пра рускую культуру і г. д.), у 
знешиепадзейным плане апавядання як быццам лішнія і неабавязковыя, 
прызпачаиы надаць неабходную дынаміку падспуднаму руху сюжэта. 
Лшія сюжэтнага дзеяння, такім чынам, мае парабалічны выгляд: ады- 
ходзіць далёка ўбок ад фабульнай магістралі, каб затым вярнуцца да 
яе 3 нейкім новым вопытам пазнания.

Сюжэтная метафара—«акружная дарога» (кругападобны щлях непаз
бежна прыводзіць чалавека да зыходнага пункту)—у поўнай меры 
раскрываецца ў суадносійах пачатку і канца апавядання. Змест сну 
галоўнага героя, з якога пачынаецца апавяданне,—гэта «мираж... ката
строфически нарастающая неправда», дзе «материя... только кажется, 
утекая меж пальцев, как вода в рещете» (385), а таму і ўзпікае ў ге
роя неадольнае жаданне, «воспользовавшись счастливой прорехой в 
небытии, тотчас проникнуть в него безболезненно, раз уж попадания туда 
рано или поздно не миновать никому...» (384). Сон героя—гэта своеасаб- 
лівая метафара-прытча, якая пластычна выражае «непрыемнасці ўнутры 
і звонку» у яго лёсе, гэта знак бясплоднасці яго жыцця, якое падышло 
да такога моманту, калі «дыхание можа аказацца непатрэбным». Мена- 
віта няяснае імкненне герояў ўхапіць, асэнсаваць «мелькнувшее в 
подсознании откровение... его сокрытую потаенную суть» (389) нараджае 
спачатку цьмяиае: «вот взять и пойти куда глаза глядят» (386), а потым 
І пэўную мэту яго падарожжа: «объяснить и оправдать его бестолковую 
жизненную дорогу» (440). Але ў канцы падарожжа «выразная праўда 
кашмару» насщгае героя—ён не можа сысці на той станцыі, адкуль пачаў 
свой шлях: «Напрягши всю свою волю, Петр Аркадьевич попробовал 
взять и очнуться вновь, но ничего не выходило... окружной поезд, хотя 
и должен же был где-то остановиться, пока продолжал набирать ход» 
(432). Герой асуджаны вечна імчацца па кругу, у які сам сябе змясціў. 
Калі мастацкая прастора сну героя—гэта, па сутнасці, якасная характа- 
рыстыка яго духоўнага стану, то прасторавыя перамяшчэнні ў яве (яго 
падарожжа)—той дзейнасны фон, на якім разгортваецца яго драма. 
Такая двухмернасць мастацкай прасторы дазваляе паказваць работу 
свядомага і несвядомага ў думках, пачуццях, учынках героя. Але ўсе 
кропкі мастацкай прасторы (і ў сне, і на яве) счэплеиы ў адзіную 
прастора-часовую структуру; іх узаемапранікненне і ўзаеманакладанне 
з’яўляецца важным момантам метафарызацыі. Сюжэтная метафара 
апавядання падтоымліваецца і ўзмацняецца прыватнымі сюжэтнымі 
лініямі, якія набываюць метафарычны характар за кошт пашырэння 
разнастайиых прыёмаў асацыятыўнасці. «Народная балачка» пра не-
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шчаслівага мужыка і св. Мікалая, што па асацыяцыі ўсплыла ў памяці 
героя ў агульным патоку яго думак пра свой няўдалы лёс, метафарычна 
разгортваецца ў сцэне выпадковай сустрэчы Елізаветы Федараўны з 
незвычайным старым, які назваўся Мікалаем. У кароткай размове з ім 
яна выплёсквае сваё гора і нечакаиа набывае не толькі духоўную 
падтрымку, але і зусім дзіўную дапамогу ў пошуках лекаў для памі- 
раючага бацькі.

«Гряды деревьев, покрытая копотью зелень которых перемежалась 
густыми брызгами тяжко обильной в этом году рябины» (429), «чудо
вищно изобильные урожаи рябины» (431) па асацыяцыі вядуць думку 
героя да метафарычнага вобраза свайго жыцця як «бесплодного куста 
ветвистых тропинок» (430). Друг! вобраз працягвае гэты асацыятыўны 
рад: «Мёртвая громада единственной из станций дороги, что оставлена 
ныне в бездействии—даже название ее было сбито с чела... Глядя на то, 
как уходят ее полуразвалившиеся службы, Петр Аркадьевич вдруг впер
вые в жизни ощутил явственный стыд и сожаление о том, что пе нашел 
на этом свете себе жены и не родил детей» (441).

Так, у паступовым пераасэнсаванні бытавых рэалій (чыгунка вакол 
горада, яе станцыі і маеты, перакрыжаванпі, тупікі і г. д.) у метафарыч- 
ныя сімвалы (жыццёвы круг, з якога не можа вырвацца герой, вехі яго 
біяграфіі І г. д.) развіваецца сюжэтная метафара твора.

Па некалькі іншай схеме разгштваецца сюжэтная метафара ў апа
вяданн! Ю. Нагібіна «Верабей». Спачатку з’яўлепне вобраза здаецца 
выпадковым: «...Возникло ощущение, будто в прихожую влетела стайка 
щебечущих, хлопотливых воробьев. Этот быстрый, сухой шум произво
дил небольшой худощавый и моложавый человек, весь какой-то взъе
рошенный и трепещущий, будто воробей над кормом»®. Раз-пораз паўта- 
раючыся, гэты вобраз становіцца падтэкставай дэталлю: ён набывае 
сімвалічную афарбоўку і быццам расплаўляецца ў тканіне расповяду 
так, што паступовае і няўхільнае нарошчвайне сэнсу прыводзіць у рэшце 
рэшт да пераўвасаблення аднаго аб’екта ў іпшы, а гэта ўжо метафарыч- 
насць. Дробязнае і асобаснае (у героя вераб’іны профіль, ім напісаны 
аўтабіяграфічны раман «Верабей» і г. д.) набывае сацыяльны сэнс: у 
пранізаным рацыяналістычііасцю і эгаізмам грамадстве французская 
паэзія ўяўляецца хоць жыццярадасным і мітуслівым, але вельмі няз- 
начным верабейчыкам сярод крумкачынай чарады ўласпікаў.

На наш погляд, метафарызацьія сюжэта спрыяе такой арганізацыі 
апавядання, калі канкрэтны воблік чалавека, канкрэтная карціна рэча- 
існасці суадносіцца з «вечным!» праблемам! быцця ! праблематыка 
твораў набывае шматмерны характар. «Энерпя» метафары ахопл!вае ўсе 
ўзроўн! структуры твора, павышае !х сэисавую ём!стасць, узмацняе 
вобразную выразнасць. Значыць, аргаіпзацыя сюжэта мастацкага твора 
па прынцыпу стыл!стычнага прыёму (метафары) !стотна ўзбагачае 
канкрэтна-вобразны змест, адкрывае дадатковыя магчымасц! мастацка- 
му спасщжэнню жыцця.

' Г о г о л ь Н .  в. Избранные повести. М., 1985. С. 459.
' М а к а р о в  А. Пальто из скупки / /  Рассказ-87. М., 1988. С. 247. Пры цытаванні 

Ў тэксце ўказваюцца старонкі па гэтым выданні.
' Б о р о д и н  Л. Посещ ение / /  Рассказы и повести последних лет. М., 1990. С. 216.
^ С о л о у х и н  В. Во тьму веков / /  Рассказ-88. М., 1989. С. 164.
' П а л а м а р ч у к П .  Окружная дорога / /  Рассказы тридцатилетних. М., 1988. С. 389. 

Пры цытаванні у, тэксце ўказваюцца старонкі па гэтым выданні.
® Н а г и б и н Ю .  Наука дальних странствий. М., 1982. С. 392.

I. М. КЛІ0ЧАІЮВІЧ 

ПРАЎДА I СПРАВЯДЛІВАСЦЬ АНТОНА ТАМСААРЭ

Апавяданн!, аповесц!, драмы, раманы Антона Тамсаарэ—гэта глыбок! 
роздум аб марах ! спадзяванпях эстонцаў на пачатку XX ст., жывое 
знаёмства з паўсядзёнпым жыццём ! побытам, з тыповым! народным! 
характарам!. «Ён амаль мы сам!, наша м!нулае, нашы добрыя ! дрэнныя 
ДН1, наша слабасць ! наша с!ла, нашы мары, наша любоў да сваёй зямл!,
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свайго народа, матчынай мовы»’,—адзпачае вядомая эстонская літара- 
туразнаўца X. Сійміскер. Гэта пра яго, Антона Хансена-Тамсаарэ, сап- 
раўды Народнага пісьменніка, пісалі пяцьдзесят гадоў назад эстонскія 
газеты: «Народ страціў свайго духоўнага правадыра». Гэта ля падножжа 
яго помніка нязгасна, з дня ў дзень гарэлі тады жалобныя свечкі...

А на самой магіле пісьменніка, пад соснамі талінскіх Лясных 
могілак ляжаў тым часам адзіпы лаўровы вяпок. I піводнай кветкі... 
Адзіны вянок ад усяго народа. I ад тысяч і тысяч людзей, што 
Ў жалобе прайшлі ў той сакавіцкі дзепь за яго т^уной... Такой 
была апошняя воля Тамсаарэ, Чалавека і пісьменніка. Тамсаарэ, 
шчыра жадаўшага, каб людзі аддалі пайбольшую дапіну павагі 
не асобе, а яго творчасці.

Творчасць Антона Тамсаарэ, насычаная пафасам гуманізму і бараць
бы, філасофская па свайму гучанню і дыялектычная па зместу, адкрывае 
нам аднаго з лепшых прадстаўнікоў крытычнага рэалізму XX ст. 
Надзелены прыродным талентам, сын беднага земляроба і рамесніка, які 
3 юначых гадоў зведаў усе нягоды абяздоленага жыцця ў буржуазнай 
Эстоніі, Тамсаарэ ўводзіць у свае творы найбольш рэалістычныя вобразы 
і малюнкі роднага краю. Праблемы тагачаспага сацыяльнага і палітыч- 
нага існавання мільённай нацыі, што згубілася сярод балот і лясоў адной 
3 ускраін царскай Расіі, становяцца пастаянным аб’ектам мастацка-фі- 
ласофскага даследавання таленавітага празаіка. Яны карпатліва, на су- 
часна-гістарычнай і часта ііават біяграфічнай асновах асэнсоўваюцца 
лёсамі персанажаў і іх паводзін, у шматлікіх драматычна-трагедыйных 
сітуацыях і канфліктах.

Рэалістычна і глыбока псіхалагічна падаўшы тыповыя з’явы і ака- 
лічнасці сацыяльна-палітычнага жыцця розпых прадстаўнікоў народа, 
Тамсаарэ ўпершыню ў эстонскай літаратуры прыйшоў да цэласных 
мастацка-філасофскіх абагулыіенняў. Яго скрыты, але пастаянна звер
нуты да персанажаў прызыў—жыць заўтра лепей, чым сёння, дзеля чаго 
кожнаму трэба знаходзіць сваю праўду ў пошуках праўды агульнача- 
лавечай—насычае ўсю мастацкую ткапіну яго твораў высокай ідэяй 
Працы, Еднасці і Барацьбы. Каб больш поўна зразумець змест аповесцей 
і раманаў Тамсаарэ, увесь гуманістычны пафас творчасці эстонскага 
празаіка, мабыць, не будзе лішнім сказаць некалькі слоў аб яго творчасці 
ўвогуле, вяршыняй якой стаў у свой час яго пяцітомпы раман-эпапея 
«Праўда і справядлівасць».

Твоі)чая дзейнасць А. Тамсаарэ, увабраўшая чатыры дзесяцігоддзі, 
узбагаціла эстонскую літаратуру амаль ва ўсіх жанрах. Пісьменнік 
пачынаў з невялікіх апавяданняў і аповесцей, з сюжэтамі і вобразамі якіх 
у эстонскую літаратурў ўвайшлі радасці і турботы просталюдзінаў з 
бядняцкіх хат, з успаміпаў яго дзяцінства і юнацтва. Аўтарскае разу
мение непазбежнасці барацьбы новага са старым, добрае адчуванне 
жыцця простага чалавека і тых перамен, якія непазбежна прыйдуць 
заўтра,—вось той ідэйпы стрыжань, вакол якога разгортваюцца падзеі 
Ў ранняй аповесці Тамсаарэ «Старыя і маладыя».

Канфлікт паміж «маладымі» і «старым!» аўтар аповесці ніяк не 
спрошчвае. Наадварот, дзякуючы зайздроснай пісьменніцкай назіраль- 
насці, твор усё больш і больш, ад старопкі да старонкі насычаецца як 
гумарыстычна-камічным, так і трагічным. Менавіта таму жорсткае суп- 
раціуленне цешчы Мары ўсялякім задумкам зяця Каарэля чытач ус- 
прымае як адчайную спробу адстаяць сваё, ўчарашняе. «Гаспадыня 
Кадака, з часам прызнаная нават Юханам, япа ніяк не можа, ні зііешне, 
ні ўнутрана, змірыцца з тым, каб хтосьці, хай сабе і зяць, стаў тут новым 
гаспадаром, забраў у яе ўладу, адзіную яе ўцеху ў жыцці. Праўда, у яе 
застанецца стары Юхан, ім можна будзе камандаваць, але ці шмат толк}/ 
3 яго аднаго. I ў гаспадарчых справах ёй давядзецца ці маўчаць, ці 
сварыцца з зяцем: яна ўжо даўно бачыла, што яе думкі рэдка супадаюць 
3 Каарэлевымі думкамі»’.

Каарэль, які змалку прывык да сялянскай працы і лічыў яе самай 
радаспай для сябе, здавалася б, «прынёс доўгачакапае шчасце немаладой 
дачцэ» Юхана і Мары. Руплівы і эпергічпы, ёп ужо з першых дзён 
сумеснага жыцця спрабуе даць новы, жывы імпульс гаспадарцы Кадака, 
прагне пабудаваць у хуткім часе замест курнай хаты новы, з шырокімі
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светлым! вокнамі і драўляпай падлогай трохпакаёвы дом, пасадзіць ля 
дарогі сад з яблынь, кустоў бэзу і ягад, дубоў. Але, падарваўшы сілы 
ва невыпосііа цяжкай рабоце, не атрымаўшы ў сваім жыцці ні спагады, 
ні якойсьці падтрымкі з боку «старых», асабліва цешчы Мары з яе 
паўсядзённымі кпінамі і зняважлівымі папрокамі, Каарэль памірае ў сва- 
ім толькі-толькі пабудаваным доме...

I вось ужо новае, маладое, народжанае самімі павевамі часу, але яшчэ 
з>сім слабае і кволае, не вытрымлівае барацьбы, саступаючы з дарогі 
перад усё яшчэ жывой, моцнай постаццю не аджыўшага старога.

1ІІТ0 тут—неўтаймаваная сіла і націск заржавелай коснасці ці ня- 
стрымная Прага ўлады як уцехі ў жыцці? I тое, і другое. Ды яшчэ—і 
гзтг, пэўна, галоўнае—гістарычна і сацыяльна склаўшаяся псіхалогія 
жмляроба. Тая самая псіхалогія, якая нарадзіла і выхавала ў ім прагу 
за.хаваць некранутым свой, так доўга будаваны падмурак, каб як мага 
надалей зберагчы ў сабе ўпершыню адчутую асалоду гаспадара. Таму, 
вілаць, так зацята, да жоўці і бунтуе з Каарэлям яго цешча Мары.

Тым не менш аптымістычпы настрой пры ўсім трагізме становішча 
V аповесці ўвесь час прысутпічае. Ен жыве ў спагадлівасці, сардэчнай 
прыязнасці аўтара да свайго героя, у трапных малюнках прыроды, у 
чыстых роздумах Каарэля, з дня ў дзень чакаўшага «ад жыцця нечага 
незвычайнага». Яшчэ ў большай меры перамогу аптымістычнага над 
трапчным сімвалізуе фіналыіы акт аповесці—адначассе смерці Каарэля 
І нараджэння яго дзіцяці.

Аповесць «Скарб», мапісаная Тамсаарэ ў гады яго журналісцкай 
дзейнасці,—гэта, па сутнасці, першая рэакцыя маладога яшчэ пісьмен- 
ніка на нядаўнія падзеі 1905 г. Як гімн духу народнага супраціўлення 
І непераможнасці праўды, як сацыяльны пратэст супраць памешчыцка- 
баронскага свавольства над чалавекам і яго правам! гучыць у аповесц! 
той адз!ны крык, што вырваўся з чалавечых грудзей ! высока «узляцеў 
над натоўпам, над мызным! палям!» Л!йвамяэ. Той адз!ны, з апошияе 
СІЛЫ, чалавечы крык Ханса Лійвамяэ, як! капчаткова вызначае для яго 
хутараў найвял!кшы духоўны ! маральны змест !х жыцця ! !снавання.

Жыццё самога Ханса, тал!нскага рабочага, у м!нулым св!напаса ! 
памешчыцкага парабка, пе было сх!льпа и! да ўласных юиачых спакусаў, 
н! да ўгодніцтва перад тым!, хто меў уладу. Таму жыццёва лапчна, што 
!менна Ханс быў высланы з рабочых прадмесцяў Таліна,—щэйны 
натхінцель ! важак сва!х аднавяскоўцаў у адстойванн! першых, хоць ! 
м!зэрных, сацыяльных правоў.

Яму, непрафсс!йнаму рэвалюцыянеру, зус!м не проста адкрыць на- 
сустрач праўдзе «суровыя ! зацятыя сэрцы мужчыи», абудз!ць !х. I ўсё 
ж часам сяляне, ушчэнт змучаныя панск!м! здзекам!, падвержаныя 
рэл!г!йпаму фанатызму, духоўна сляпыя, пачнуць спакваля цікавіцца 
ўс!м тым, «што на белым свеце», гуртам пойдуць са сва!м! патрабаван- 
ням! да барона, каб той зн!з!ў арэндную плату за луг!...

Тамсаарэ, як! яшчэ сам ледзь-ледзь разумев сутнасць рэвалюцы!, не 
можа, вядома, вывесц! свайго героя па вял!к! шлях змагання. Таму, 
бачна, ! пакщае ён Ханса Лійвамяэ на нейк!м трапчным раздарожжы. 
Аднак сцэна жорсткага здзеку карнікаў пад «абвніавачаным!» выглядае 
Ў п!сьменн!ка не тольк! як трапзм становішча беспрацоўнага чалавека, 
але ! як гнеўны пратэст усёй царскай рэакцы! ! тэрору.

Так!м чынам, ўжо ў першых творах Тамсаарэ ф!ласофск!я крытэры! 
праўды ! справядл!васц! выкрышталізоўваіоцца на рэальнай глебе народ
нага жыцця, дзе заўсёды побач пакуты ! горыч, сумненн! ! адчай, 
душэўныя парыванш ! барацьба. Гэтыя ж крытэры! своеасабл!вай дам!- 
нантай становяцца ! ў !мпрэс!ян!сцкай аповесц! Тамсаарэ «Адценн!», дзе 
фшасофска-эстэтычныя разважанн! галоўнага героя ! аўтара твора ўдала 
цэментуюць складаную па форме мастацкую ткан!ну. Перамяжоўваючы 
Ў дзённ!кавых зашсах юнака Тамандэра сумнае ! радаснае, праза!к 
таленав!та падпарадкоўвае ўсе адценн! перажыванняў ! пачуццяў герояў 
асноўнай аўтарскай задуме.

Шчыры, уражлівы да ўсяго, але хворы сэрцам, эстонск! юнак Таман- 
дэр ! такая ж шчырая, летуценная руская дзяўчыйа Соня, безнадзейна 
хворая туберкулёзам. Гэта, кал! можна так сказаць, адз!н жыццёвы 
экран. Друг! ж, не менш адкрыты нам,—!х аднос!ны, заснаваныя на
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шчырай чысціні, сур’ёзйасці і святасці пачуццяў, на тым духоўным і 
душэўным харастве, імя якому Каханне. Каханпе рамантычнае, узнёс- 
лае. I, як гэта часцей за ўсё бывае ў мастацкім творы, са сваім трапчным 
канцом.

Для Тамандэра апошнія дні сустрэч з Сопяй і яе заўчасная смерць 
на яго вачах сталі, безумоўна, сапраўдным смуткам страты дарагога 
сэрцу чалавека. Моцнае псіхалагічна-маральнае ўзрушэнне час ад часу 
штурхае героя Тамсаарэ, учарашііяга «бездапаможнага» маладога чала
века, да складанага фшасофскага роздуму аб сэнсе і змесце жыцця. I 
зусім не дзіўна, што галоўным вывадам Тамандэра будзе ўрэшце: 
перажыць, перамагчы, адолець час. Толькі пе марудзіць, скажа ён сабе. 
Бо няма на свеце нічога вышэйшага за жыццё.

Гады творчай сталасці Тамсаарэ—гэта па-сапр^днаму плённыя гады 
стварэння ІМ шматлікіх высокамастацкіх твораў. Сярод ix —раман «Новы 
Нячысты 3 Пекла» i  драма «Каралю холадна», пабудаваныя на фальклор- 
ных матывах, сацыяльна-бытавы раман «Жыццё i кахание» i раман-спо- 
ведзь «Я кахаў немку»... I хоць у кожным з гэтых твораў жывуць і 
дзейііічаюць, як і раней, персанажы з самых розных слаёў грамадства, 
а прадстаўленыя жыццёвыя калізіі далёка не ардынарныя, часам нават 
казачныя, тым не менш у матывіроўцы падзей, канфліктаў і ўчынкаў 
герояў паўсюдна вытрымліваецца крытычна-рэалістычны, сапраўды 
тамсаараўскі погляд на з’явы жыцця.

Найвялікшым дасягненнем творчасці А. Тамсаарэ з’явіўся яго пяці- 
томны рамаи-эпапея «Праўда і справядлівасць», які «можна смела раз
глядаць як адзін 3 тых краевугольпых камянёў, на якіх будзе ўзяты 
будучы ЭНІЧНЫ этап»' эстопскай літаратуры. Эпапея пачынаецца апісан- 
нем падзей канца трэцяй чвэрці міпулага стагоддзя і завяршаецца ў 
20-я гады сучаснага. У пяці раманах «Праўды і справядлівасці» перад 
чытачом раскрываюцца жыццёвыя шляхі, духоўныя пошукі трох пака- 
ленняў эстонскіх сялян. Шырокім эпічным палатном разгортваецца 
перад чытачом жыццё эстопскай вёскі: цяжкая праца і жыццё селяніна 
на камяністай зямлі (I том), складапы шлях іпрлігента з сялян да навукі 
(II), духоўныя вагапні маладой інтэлігенцыі ў гады першай рускай 
рэвалюцыі (III), жыццё вясковай i гарадской буржуазіі ( Iv ) , нарэшце, 
вяртанне героя на родны хутар (V).

На старонках «Праўды і справядлівасці» Тамсаарэ рэалістычна маліое 
галерэю тыповых нацыянальных характараў. Творчай вяршыняй праза- 
іка з’яўляюцца вобразы Андрэса Пааса—гаспадара хутара Варгамяэ, яго 
сына Індрэка, іх суседа Муракаса. Пон^кі праўды і справядлівасці, сэіісу 
жыцця адлюстраваны аўтарам з глыбокім псіхалагізмам праз светаад- 
чуванне герояў. Жыццё галоўнага героя Андрэса Пааса напоўпена 
драматызмам барацьбы за здзяйспснпе сваёй запаветнай мары—аднаў- 
ленне яго роднага Варгамяэ. Дваццаць гадоў працягваўся паядьшак 
героя 3 непакорным камяпістым кавалкам зямлі. 3 глыбокім мастацкім 
і псіхалагічным майстэрствам пісьменнік ускрывае душэўныя пакуты, 
што вытрымаў герой пад ударамі лёсу. Расчараванне ў  пошуках праўды 
і справядлівасці ў жыцці прыводзіць Андрэса да Бібліі, але і яна не 
данамагае знайсці яму духоўны спакой і раў навагу. Мары пра будучыню 
не пакідаюць Андрэса і тады, калі яму пачынае здавацца, што ён 
дваццаць гадоў вёў бессэнсоўную барацьбу з зямлёю. Не, яго думкі «ўсё 
яшчэ прамыя, не пакрывіліся». Нездарма ж Ційт, найбольш прагрэсіўны 
і дасведчаны чалавек у Варгамяэ, кажа пра такіх, як Андрэс: «...мы 
думаем не аб тым, якія яны на самой справе, але аб тым, якімі яны 
павінны стаць»^

Шукалыіікі праўды—героі «Праўды і справядлівасці»—не знаходзяць 
канчатковага адказу на тое, як вырашыць праблему асабістага шчасця 
І цесна звязаную з ёю праблему працы. Асабліва цікавым і па-свойму 
неадназначным выглядае ў гэтым плане характар першага сына Андрэса 
І Мары—Іпдрэка Пааса, аднаго з цэнтральных герояў шматтомнай 
эпапеі. Сур’ёзны і ўдумлівы ў дзяцінстве, Індрэк з часам працягне 
барацьбу бацькі за праўду і справядлівасць. I хаця ён будзе цяжка 
перажываць крушэнне свайго сямейнага шчасця і страту многіх ілюзій, 
праўду жыцця гы)Ой бачыць у працы на зямлі роднага Ваграмяэ. 
Нездарма гучаць бы гімн шчасцю яго словы: «Мы, бацька, сумленна 
працавалі, і гэтай радасці нам хапае»'.
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Талемавіты празаік А. Тамсаарэ стварыў шматлікія характары-воб- 
разы, напоўпепыя агулыіачалавечым пафасам і ліобоўіо самога аўтара, 
яго светлым! марам! аб лепшым заўтра. Тэта сваю мару ! запаветиае 
жаданне так сардэчна выказаў п!сьмеин!к; «Пастараемся жыць лепш, 
чым раней, таму што адз!н дзень добрага жыцця каштуе больш, чым 
год размоў аб дрэнным жыцц!»®.

’ С и й м и с к Ь р Х .  Антон Тамсаарэ. М., 1972. С. 3.
’ Т а м с а а р э  А. Аповесці. Мн., 1980. С. 21.
’  С ы г е л ь Э. Развитие литературы; борьба идей. Таллинн, 1985. С. 306.
* Т а м с а а р э А .  Правда и справедливость. М., 1959. С. 287.
* Т а м с а а р э А .  Собрание сочинений: В б т. М., 1966— 1968. Т. 2. С. 187.
* В я л я с В. Завещено потомкам / /  Правда. 1978. 7 янв.

I. С. КАВАЛЬЧУК

ПОСТМАДЭРНІЗМ У ЛІТАРАТУРЫ 
ЯК НОВАЕ СВЕТАЎСПРЫМАННЕ

Тэрм!н «постмадэріпзм» у наш час стаў давол! ўжывальным, хаця 
сэнс яго яшчэ дакладна не акрэслены. Адны тэарэтык! азначаюць яго 
як спосаб мыслення, друпя ўжываюць у зпачэпн! «пстарычны перыяд», 
трэц!я л!чаць, што прыход постмадэрн!зму ў сусветна-пстарычпым 
плане значыць «змену парадыгмы», «змяпепне ўсёй с!стэмы пераканан- 
няў, каштоўнасцей, вобразу паводз!н»’, Найбольш вузкае значэнне 
ўкладвае ў гэты тэрм!п амерыканск! ф!лосаф I. Хасан, як! абазначае !м 
культурны феномен ! мяркуе, што «змены ў Мадэріпзме можна назваць 
Постмадэршзмам»’, што постмадэріпзм зиаходз!цца ў апаз!цы! да мадэр- 
н!зму, але трэба дадаць, што па сваёй прыродзе ! паходжанпю ён пав!нен 
разглядацца не як разрыў з рамантычнымі! мадэрп!сцк!м! тэндэнцыям!, 
а хутчэй як разв!ццё задаткаў, закладзепых у ранейшых плынях.

У гэтай падвойнасц! выяўляецца ўся сутнасць постмадэрн!зму. I тут 
нельга абысц!ся без тэоры! Жака Дэрыды, якая ў прынцыпе пабудавана 
не на новых для фшасоф!! пастулатах, а з’яўляецца н!бы вылучэннем 
раней затушаваных яе бакоў у цэнтр уваг!. Для разумения постмадэр- 
н!сцкай літаратуры перш за ўсё трэба растлумачыць тэрм!н «дэкапструк
цыя», распрацаваны Ж. Дэрыдам, як!, па сутнасц!, вызначыў новы 
напрамак у эстэтыцы. Французск! ф!лосаф выступае супраць канчатко- 
вага вызначэння гэтага тэрмша, а тольк! канстатуе, што гэта—адмыс- 
ловая стратэгія ў адпос!нах да метаф!з!к!. Дэканструкцыя грунтуецца на 
плюрал!зме ! рэлятыв!зме ! ўяўляе сабой новы тып мысленпя, настроены 
крытычна да логацэптрызму, дагматызму ! антропацэнтрызму. Аднак 
дэканструкцыя з’яўляецца дваякім працэсам, які ўтрымл!вае два раў- 
напраўныя паняцці «разбурэнпе—стварэіше». Але яе галоўны сэнс за- 
ключаны паміж гэтым! паняццям! і ўяўляе «мяспыішы ! бясконцы 
працэс, які выключае падвядзеппе якога-ііебудзь выіпку, абагулыіенне 
сэнсу, звядзенне да нейкага метадыскурсу»*.

Тэорыя Ж. Дэрыды адлюстроўвае філасофскія асновы постмадэріпз- 
му і вядзе да недагматычпага мыслсння, адным з выяўленпяў якога 
можна лічыць папяцце дэканструкцы!.

Постмадэрнізм не тольк! ўспрыпяў культурны вопыт м!пулага, але 
і адчуў на сабе ц!ск накопленага навуковага патэнцыялу сучаспай эпох!, 
прадуктам якога ён зрэшты з’яўляецца. Кал! ў канцы XIX ст. адбыўся 
крыз!с тэоры! пазнання, і шматвяковая вера ва ўсемагутнасць Прагрэсу
1 Розуму была надламапа, то ў XX ст. з разв!ццём ф!з!к! м!красвету, а 
таксама рэлятыв!сцкай ф!з!к!, дзе дзейшчаюць законы, прынцыпова 
адрозныя ад штодзёпнай практык!, разбураецца стэрэатып уяўленняў 
чалавека не тольк! аб сваёй значнасц!, але і аб канкрэтпасц! гэтага свету, 
яго адназиачнасц!. У сувяз! з тым, што навука больш не дэкларуе 
канчатковыя 1сц!ны ! дапускае два!стасць ! нават множнасць падыходаў 
да шмат як!х з’яў, прайшл! часы арыснтацы! на дасягненпе абсалютнай, 
для ўсіх яснай !сц!пы ! часы культуры, якая !мкнулася абап!рацца на 
трывалыя ! надзейныя паняцці.

У сувяз! 3 гэтым постмадэріпсцкая нявызначапасць мус!ць разгля-
2 Зак. 239 17



дацца не як экзістэнцыялісцкая непазнавальиасць, а як адиосная паз- 
навальнасць, якая прадугледжвае варыятыунасць рашэнняу і спаро- 
джана асэнсаванием немагчымасці даць вычарпальнае вызначэппе тых 
ЦІ ІНШЫХ з’яу. У постмадэрнісцкай літаратуры такая рыса, як нявызиа- 
чанасць, паходзіць з прычыны перанясеппя акцэнтаў ад сутііасці да 
дачыненпя, калі націск робіцца хутчэй не на сам працэс, а на каичатковы 
ВЫНІК. А гэта абумоўлівае не толькі змяпепне формы і зместу, але і іншы 
падыход да прачытання твору. «Чытачы постмадэрнісцкіх вершаў і 
прозы,—піша даследчык сучаспай французскай літаратуры Д. Шэр- 
зэр,—не павінны шукаць акрэсленых зпачэпняў і не павінны патрабаваць 
вызначанасці»'*.

Паводле назіранняў французскага філосафа Ж. Эллюля, у 60—90-я 
гады, ЯКІЯ вызпачыліся бурным развіццём інфарматыкі і тэлемеханікі, 
склаліся такія сітуацыі, калі тэхнічпыя навінкі пачалі патрабаваць ад 
ліодзей абсурдных паводзін, і, такім чыпам, «зусім пепрадбачана экстрэ- 
мальны пункт развіцця сучаспай тэхнікі сустрэўся з філасофіяй абсур
ду»*. Гэтае адчуванне адбілася на постмадэрііісцкім рамане, які дазваляе 
скарыстанне прыёмаў ірэалізму і нібыта балансуе па грані логікі і 
абсурду. Разнастайнасць вопыту чалавека тэхналагічнага грамадства, яго 
парадаксальнае ўспрыпяцце сусвету перадаецца ў літаратуры праз фраг- 
ментарнасць кампазіцыі, праз капструктывізм з яго ірацыяпалыіай ме- 
тафарычпасцю.

Паводле думкі Дж. Графа, у аснове постмадэрнізму, па-першае, 
«ляжыць адчуваппе смерці літаратуры і літаратурпай крытыкі» і, па-дру
гое, адбываецца «уваскрашэнне новай адчувалыіасці па руіпах старой 
цывілізацыі». «Новая адчувалыіасць», якая дае адноўленае вызпачэппе 
ролі мастацтва і літаратуры, выяўляецца праз адмову прымаць мастацтва 
сур’ёзна, у былым сэпсе, праз «выкарыстаппе самога мастацтва ў якас- 
ці сродка, пры дапамозе якога можпа ўзарваць яго традыцыйныя 
прэтэнзіі і паказаць уразлівасць і слабасць мастацтва і мовы», праз 
адмову «ад пануючай акадэмічнай апалітычпай традыцыі...» Такім чы- 
нам, для постмадэрпісцкіх тэпдэнцый характэрна глыбокае расчараванне 
ў магчымасцях мастацтва і літаратуры. На думку большасці замежпых 
аўтараў, на сучасным этапе «адбьілося не толькі тое, што былыя 
сацыялыіыя, маральныя і эпістэмалагічныя патрабавапні да мастацтва, 
паводле ўсяго, аказаліся дыскрэдытавапымі, але і самое мастацтва пачалі 
разглядаць як форму саўдзельніцтва, яшчэ адну праяву хлусні і кры- 
вадушнасці, карыстаючыся якімі буржуазія падтрымлівае сваю ўладу»*. 
У сувязі 3 гэтым адбыўся працэс дэпалітызацыі літаратуры. Акрамя 
гэтага, недавер выявіўся ў тым, што самі літаратура і мастацтва робяцца 
аб’ектам пародыі. Ад дэкананізацыі грамадскіх міфаў літарат^^ра ідзе да 
дэканструкцыі літаратурпых міфаў, «ад смерці бога да смерці аўтара»’. 
Пасля «смерці аўтара» асмейваецца сам творчы працэс, які рапсй лічыўся 
«боскім» і які крытыкі апошпім часам «расклалі па паліцах». У літара- 
туры гэта выяўляецца ў тым, што пісьмеппік імкнецца падаць, наўмыс- 
на ці не, акт пісьма рамана як гулыію. Усе гэта падрывае ранейшыя 
даверпыя адпосіпы да яго і стварае ўражаппе яго несур’ёзнасці.

Акрамя таго, постмадэрпісцкая літаратура ўпершыпю робіць спробу 
прадставіць элементы сваёй тэкстуры як пазбаўленыя каштоўнасці, 
эстэтычпай і філасофскай глыбіпі. Гэтая спроба груптуецца па баналь
ным сцвярджэнпі, што пяма нічога новага пад сонцам, што ўсё ўжо 
даўно напісана і што пісьмеппік толькі перапісвае чужыя тэксты. Таму 
ствараецца ўражанпе, што любы новы твор не нясе ў сабе практычпа 
нічога повага, а быццам слізгае па паверхні старых тэкстаў. Прычым у 
постмадэрпізме гэты тэзіс афішуецца, парадыруецца і, такім чынам, 
нагадвае чытачу аб наўмыспай пеарыгіналыіасіп тэксту, аб «адсутпасці 
са-ма-сці, адсутнасці глы-бі-пі» (тэрміп I. Хасапа), альбо аб «перапісван- 
ні» (тэрмін А. Кібедзі Варгі). Аднак трэба асабліва падкрэсліць, што 
ІЛЮ31Я несамастойнасці твора, якая выклікаецца своеасаблівай ірапічнай 
гульнёй аўтара, гэта тольк» пастка для чытача. На базе старых тэкстаў 
нараджаецца новая мастацкая рэалышсць, больш глыбокая і больш 
аб’ёмная. Гэта дэкапструкцыя літаратуры пад выглядам яе разбурэння. 
А. Кібедзі Варга тлумачыць гэта так; «дэканструяваць—гэта ііе значыць
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раэб)-раць у імя чагосьці... Дэкаігструяваць—гэта значыць разбураць 
налманваючы, гэта ііе зііачыць процшастаўляць Б —А, а хутчэй пака- 
зваць, што А не зусім А і ніто яйо, магчыма, нават падобпае да Б. Потым 
тое ж самае робіцца з Б і гэтак далейЛ Такім чынам, у выпіку 
хэсанструкцыі літаратуры адбываецца як бы мадыфікацыя, паглыблеп- 
ае, усісладнепне рамана, прадстаўленне праблемы ў ііечаканым ракурсе, 
але'пад выглядам разбурэпня. Такая характэрпая для постмадэрнізму 
рыса, як «перапісванііе», пе з’яўляецца зусім іювай (зрэшты, як і ўсё 
у постмадэршзме, які ўяўляе сабой сіптэз мінулай і сучаснай культуры), 
і  сустракаецца як прыём іраней. Але ў постмадэрнізме япа з’яўляецца 
эстэтычпым прынцыпам і выяўляецца, па-першае, у выкарыстанні 
чужых літаратурных (гістарычііых, культурных) тэкстаў і іх рэалій, 
іменаў, лёсаў літаратурных герояў, пісьменнікаў, гістарычных і палі- 
тычных дзеячоў. Гэта значыць, з дапамогай постмадэрінсцкай пародыі 
ўйдгваецца ў гулыію ўся сусветная культура і ідэалогія. Па-другое, 
«псрапісванне» ўключае ў сябе адраджэнне старых тэм, напоўненых 
&овым зместам і тым самым зноў актуалізавапых.

Такім чынам, постмадэрпізм у літаратуры і мастацтве—гэта не толькі 
вэвас светаўспрымаііне, але і пераасэнсаванне ролі самой літаратуры, 
вовы падыход да яе. У выіііку гэтага можна вылучыць два тыпы 
аостмадэрнісцкіх рамапаў: раманы, на якіх крызіс літаратуры ііе адбіўся, 
і раманы, у якіх адлюстроўваецца недавер да мастацтва, што надае ім 
сравакацыйны самапарадыйны характар.

Па-новаму ў постмадэрнізме ставіцца задача дэміфалагізацыі свядо- 
масці—палітычнай, гістарычнай, эстэтычнай, анталагічнай—у самым 
іі:ырокім сэнсе. Калі дэміфалагізацыя ў дапостмадэрнісцкай культуры 
іырашалася развенчваннем аднаго міфа і ўстанаўленнем замест яго 
шшага, то можна сказаць, што постмадэрнісцкая дэміфалагізацыя вядзе 
іа  ідэала без ідэалу. Постмадэрііісцкі аўтар не прапануе чытачу гатовы 
рэцэпт, яго твор—гэта заўсёды пошук ісціны, дзе ісціна—«гэта месца 
еаміж загадкай рашэііня» і «рашэннем загадкі»®.

У адпаведнасці са сваёй эстэтыкай постмадэрнізм фарміруе новую 
канцэпцыю асобы. Яго выступление супраць ацтрапацэнтрызму абароч- 
псцца тым, што герой спускаецца з п’едэстала. Ён ужо не творца сусвету, 
а адзін 3 яго аб’ектаў. Ён можа толькі гуляць з лёсам, адчуваючы 
адначасова сілу сваёй свядомасці і сваю бездапаможнасць перад косма- 
сам і хаосам Сусвету. Тут цэльнасць асобы ставіцца над сумненне. 
Постмадэрнісцкая асоба—гэта хутчэй не сам чалавек, а яго рэфлексуючая 
свядомасць, дзе змагаюцца іранічны скептык і захоплены рамантык і дзе 
шматвяковае жаданне дасягнуць ідэалу шукае выйсце, а сучасны вопыт 
падказвае, што яго няма. Да таго ж, у постмадэрнісцкую канцэпцыю 
асоІ5ьі закладзены плюралізм, адкрытае ўспрыняцце свету без дыдактыч- 
насці. Новы герой палітычна нейтральны, у яго няма высокіх ідэалаў, 
сн не спяшаецца судзіць..нікога з пазіцый грамадскай маралі, а спра- 
буе зразумець людзей. Ён успрымае жыццё ва ўсёй паўнаце і загад- 
кавасці, лічыць найвышэйшай каштоўнасцю не абстрактныя ідэалы, а 
сам паток жыцця.

Для вырашэння сваіх задач новай літаратуры патрабуюцца новыя 
мастацкія магчымасці, і яна іх знаходзіць, разбураючы сталыя традыцыі. 
Дэмакратычнасць дазваляе ёй выкарыстоўваць прыёмы дэтэктыва, на- 
вукова-фаіітастычнага, дакументалыіага, авантурнага, гістарычнага, псі- 
халагічнага раманаў у адным творы, такім чынам размываючы грані 
паміж розііымі відамі твораў. Такая гібрыдызацыя—адна з характэрных 
рыс постмадэрнізму; яна дазваляе раману перайсці йа якасна новы 
ўзровень кампазіцыі. Аўтары выкарыстоўваюць у мастацкіх мэтах най- 
больш яркія маляўнічыя сродкі старой літаратуры (постмадэрйізм не 
адмаўляе дасягненняў мінулага), такія як карнавалізацыя, гульня, па- 
родыя, самаіронія, метафарызацыя, сімвалізацыя, псіхалагізацыя, паток 
свядомасці, нявызначапасць, фрагментарнасць, логіка абсурду і іншыя; 
многія 3 іх мадыфікуюцца, ускладняюцца і напаўняюцца новым зме
стам. Аўтары новай літаратуры жадаюць, каб іх не толькі пачулі, але 
і зразумелі, таму постмадэршзм вяртае раману сюжэт, апавядальнасць 
і нават займалыіасць, у адрозненпе ад элітарнага мадэрнізму ён пава- 
рочваецца тварам да чытача.
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На нашу думку, постмадэрнізм—гэта адметны светапогляд, да якога 
прыходзіць усё больш сучасных аўтараў, неардынаі)йых, тонка адчува- 
ючых рух часу, са сваей канцэпцыяй асобы, сваім позіркам на грамадства 
І жыццё.

 ̂ К ю н г X. / /  Иностранная литература. 1990. № 11. С. 7.
^ H a s s a n l .  / /  Paracriticismus. Urbana, 1975. P. 43.
3 Цыт. па: С и л и ч e в Д . A. / /  Философские науки. 1992. № 3. С. 108.
■ ^ S h e r z e r D .  Representation in contemporary French fiction. Lincoln, 1986. P. 176.
* Э л л ю л ь Ж .  / /  Философские науки. 1992. № 9. С. 155.
® G г а f f  G. / /  T he N ovel today: Contemporary writers on m odern fiction. London, 

1978. P. 219.
’ И в б у л и е В .  Я. М одернизм и постмодернизм: идейно-эстетические поиски на 

Западе. М ., 1988. С. 12.
* K i b e d i  V a r g a  А. / /  Litterature. 1990. № 77. P. 9.
^ Д е р р й д а Ж .  / /  Философские науки. 1991. № 2. С. 128.



Мовазнаўства

А. А. КОЖЫНАВА

ЩЭЯ СВЯТЛА Ў ВОБРАЗНАЙ СІСТЭМЕ 
МАЛІТВАЎ КІРЫЛЫ ТУРАЎСКАГА

Сярод творау славутага пісьменйіка і прапаведпіка XII ст. Кірылы 
7>раўскага значиае месца займаюць яго малітвы. Гэтая ягоная спадчына 
амаль не распрацаваная, а паводле адйаго з даследчыкаў творчасці 
тчраўскага епіскапа, «пайвышэйшае, што стварыў Кірыла,—малітоўныя 
крш ы»^

Унутраная форма лексемы малітва звязвае яе з дзеясловам лшяіць 
і эксплікуе толькі адзііі бок яе складаііай структуры—просьбу, накіра- 
вн>'ю да Бога.

Аднак тэкст малітвы больш складаііы і ствараецца ён па пэўных 
■равілах. П. Фларэнскі, у прыватпасці, вылучаў у ім наступныя часткі: 
L Зварот да Бога; II. Спасылка па тыповую, якая у Домабудаўніцтве 
алкрылася ўжо, дзейнасць Божыю, што анталагічйа характарызуе Кры- 
ніцу ўсякай моцы; III. Самое прашэпііе, г. зн. жаданііе нашае станоўчага 
іарактару; IV. Ўслаўленііе адзіііага Бога; V. Скрэпа (Амійь). Паводле 
П. Фларэнскага ж, «просьба пашая—трэцяя частка малітвы—е'сць, фі- 
ласофскі гаворачы, матэрыял малітвы»^.

Нельга звязваць малітву толькі з матэрыялам. Маленне і просьба, 
праходзячы праз тэкст, які верпік накіроўвае да Бога, узбагачаюцца праз 
ч-заемасувязь з разнастайпымі ідэямі. Гэтыя сувязі не адцягваюць уваг)^ 
ад асноўнага сэнсу малітвы, але робяць яго больш пранізлівым і 
пранікнёным, прызначаным не столькі для ўздзеяпня на адрасата, 
колькі для выхавання душы адрасанта. Адпой з такіх ідэй з’яўляецца 
ідэя святла.

Асноўны носьбіт гэтай ідэі—корань ceisnn-. Св-й/лъ—перш за ўсё сам 
Гасподзь: къ Теб-t бо желаю—истинному св-Ьту и подателю св~ёта 
(КТ 308); крестъ души возстаніе и животъ в-ёчный св~ётъ сынъ Божій 
(КТ 310); пар. словы вялікага візантыйскага прапаведніка Грыгорыя 
Багаслова: «Бог ёсць святло, і святло найвышэйшае, так што ўсякае 
іншае святло, колькі б яно не здавалася зіхатлівым, ёсць толькі малы 
Ягоны струмень ці рассеяны водбліск»^. Нават Багародзіца атрымлівае 
найменні пресв-ктлая свёща і звёзда незаходимая (КТ 290), г. зн. тая, 
што нараджае святло, але не самое святло.

Дэфініцыя податель свёта знаходзіць аднаслоўнае ўвасабленне ў 
лексеме свётодавьць. Гэтая лексема даволі часта сустракаецца ў стара- 
жытнаславянскіх рэлігійных тэкстах, гл., напрыклад, фрагменты са 
службаў свв. Канстанціну—Кірыле Філосафу і Вячаславу Чэшскаму— 
свётодавьць богъ нашь вьсему мйроу оучйтеля яви и посъла тя оучитъ 
тьмьныихъ книгамъ закона (КФ 109); отъ свёта свётодавьца словесе 
зачатъ и неизреченьно роди пресоушьнаго (ВЧ 145).

Кірыла Тураўскі не выкарыстоўвае лексему свётодавьць. Але тэма 
пераходу боскага святла на чалавека, аб’яднання чалавека і Бога ў адзі- 
ным супольным святле знаходзіць выражэине ў дзеяслове просвётити— 
lucyce Благодётелю, заре Отча, свёте неприкосновенный! Просвёти ом-
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раченнёи ми очи (КТ 256); просвёти очи ума моего (КТ 308); свётомъ  
заповёдей твоихъ просвёщая разумнёи мои очи (КТ 313). Трэба звярнуць 
увагу на тое, што падобнае дзеянне, якое ажыццяуляецца не Богам, а 
пасрэднікам паміж ім і чалавекам, архангелам, знаходзіць рэалізацыю 
ў іншым, хаця і аднакарэнным, дзеяслове—Святьій Гаврійле... освётй 
MU душю, омеркшую многымй грёхй (КТ 250); пар. таксама пра Бага- 
родзіцу—нощь объятъ мя глубокая страстей, но Ты освёти свётомъ  
Твоимъ (КТ 211). Мажліва, такая дыферэнцыяцыя адбываецца таму, 
што дзеяслоў освётити звязаны з дзеяннем павярхоўным, просвётити 
ж прадугледжвае пранікненне ў чалавечае нутро, што з’яўляецца вы- 
ключна боскаю прэрагатываю.

Зварот да тэмы духоўнага асвятлення—а менавіта на яго звяртае 
ўвагу Кірыла Тураўскі пры дапамозе лексем умъ, разумный—асаблівая, 
характэрная рыса хрысщяиства. Аб разумным святле гаворыцъ Грыго- 
рый Багаслоу: «Мне здаецца, што Ён называецца святлом як светласць 
душы, ачышчанай у розуме і ў жыцці. Бо калі няведанне і грэх—цемра, 
дык веданне і жыццё Божае—святло»''. Наступныя прыклады з Сінай- 
скай псалтыры сведчаць аб тым, што ў іудзейскай традыцыі гэтая тэма 
выкарыстоўваецца больш канкрэтна, у сэнсе фізічнага вызвалення і 
выратавання—яа:о тъи просвёштаеши свётилъникъ мои г(оспод)и: 
Б(о)э*съ мои просвёштаеши тъму люю ёко тобою избавъю ся отъ 
напасти (СП 19в, Пс. 17, 29); просвёти очи мои еда когда оусъну во 
съмръти (СП 13а, Пс. 12, 4).

У прыведзеных прыкладах лексема просвётити суадносіцца з грэча- 
СКІМ дзеясловам фот^о) ’свяціць, асвятляць’. Адпак япа ж можа перак- 
ладаць іншы грэчаскі адпаведпік—дзеяслоў exTtpaiVco ’паказваць, з’яўляц- 
ца’, напрыклад, у наступпых фрагментах—г(ос/к?^Л< б(о)же симъ обрати 
ны и просвёти лице твое на ны и спасени будемъ (СП 107в, Пс. 79, 8); 
ітосвёпш лице твое на раба твоего: сп(ас)и мя милостью твою (СП Збв, 
Пс. 30, 7). У малітвах Кірылы Тураўскага лексема просвётити у гэ- 
тым значэнні не сустрэлася, але ў ягопым «Слове на Ушэсце» бамым— 
възнесися, судяи зе(лілй) да и мы въ свёт ё лица твоего, Г(оспод)и, 
поидемъ (КТС, 53) (пар. зналіена ся на насъ свётъ лица твоего г(оспод)и 
(СП Зв, Пе. 4, 8).

Такім чынам, выяўляецца, што ідэя святла звязапа з ідэяіо прышэс- 
ця, з’яўленпя Бога ў вобразе чалавечым. У казаппях Кірылы Тураўскага 
апошняя перш за ўсё рэалізуецца лексемай явшпй(ся)—явлешеліуся 
ап(осто)л(а)мъ вёруил1Ъ (КТС И ); тёлш тогда и сал1ъ И(сус)ъ явлься 
1КТС 31); ра(ду)ися, зеліле Июдова, яко в тобё явится избавитель твои 
(КТС 46); се Б(ог) нашь на земли явит(ся) и съ ч(е)л(о)в(ё)ки поживешь 
(КТС 46, пар. Варух 3, 36). Пры гэтым суб’ектам можа быць промысел 
божы—но да ся явять дёла Б(ож)ия на не(мъ) (КТ 43); Б(ож)ия силы, 
в тобё являемыя (КТ 48). Далей, для ўвасаблення ідэі з’яўлення, 
прышэсця могуць выкарыстоўвацца ўее дзеясловы, значэнпе якіх змяш- 
чае сему ’рух’, напрыклад, посётити—яко посё}пилъ е(си) на(съ) м(и)- 
л(ос)тью и створи избавле(н)ие люде(л1ъ) своимъ (КТС 45); придти 
(приде обновить твари и сп(ас)ти ч(е)л(о)в(ё)ка  (КТ 43); снити (съ 
н(е)б(е)се спиде и въплотивъся, бы(сть) человёкъ  (КТС 32) і г. д.

Прыклады 3 казанняу можна прыводзіць далей, а вось малітвы даюць 
больш абмежаваны матэрыял: второе Христово пришествие, егда явится 
съ небесе во множествё Ангелъ  (КТ 305); посёти ліене, Святе, твоею 
милостью  (КТ 302, пра апостала Паўла); отъ безначальнаго Ти Отца 
пришедъ отъ вышняго круга горняго небеси въ нижняя страны земля 
(КТ 310); насъ ради на землю съшедъ (КТ 307). Тлумачэннем гэтаму 
можа быць розная камунікатыўная задача казання і малітвы. Казанне— 
перш за ўсё тлумачэнне, што прадугледжвае паўтарэнне адной і той жа 
ІДЭІ Ў разнастайных варыяцыях. Апрача таго, казанне—філасофскае 
разважанне, абгрунтаваппе хрысціянскай веры. У казаннях Кірылы 
Тураўскага ідэя з’яўлення, цялеснага прышэсця выкарыстоўваецца для 
ілюстрацыі перавагі Новага Запавета над Старым; и си гора 
(Элеон—А. К.) с(вя)тёииш Синаискыя горы: на ону бо невидимо сниде, 
а на сии явьствено ся показа (КТС 53); о нем же законъ и пр(о)р(о)ци 
притчами написаша, сего ты явьствено йзліюрною по с(ея)т(ы)л1ъ по- 
маше язвамъ  (КТС 33—34); нё(сть) лш сп(асе)ния въ с(ы )н(ё)хъ
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из(раи)львых, яв-t бо быхъ не имъ мене (КТС 10), а таксама для 
адлюстравання вялікай ласкі Бога да чалавека, якая ўзносіць яго нават 
над анёламі: невиди(мъ) сы анг(е)яь(с)кымъ сияа(мъ) вс-б(мъ) ч(е)- 
М о)в(-к)к(о)мъ яви(х)ся (КТС 39); но они невидимо на своею держаще 
раму, страхомъ своя покрывають яйца, ты же, радуяся, на своею руку 
Х(роста) Б(ог)а носияъ ecu (КТС 33).

У малітвы ж іншая задача. Малітва—зварот да Бога, просьба. У 
ёй пераважаюць імператыўныя дзяслоўныя формы. Імператыў, нават 
у малітве,—гэта волевыяўленне, прымушэнне адрасата да выканання 
пэўнага дзеяння. Можна прасіць Госпада злітавацца, але нельга прасіць 
яго самога з’явіцца, прыйсці да чалавека. Вышэй было наказана, што 
адзіная імператыўная форма посети (КТ 302) накіраваная да апостала 
Паўла.

3 характарыстыкай апосталаў звязаны наступныя фрагменты: яко 
первыя св'ётяости пр-ёсв'ітяо предстоящи св-Ьтила огнеобразныя 
(КТ 246); яко св-ётияа трисолнечна богосияния суще пр1имающе пребо
гатая (КТ 246). У гэтых фрагментах увагу трэба зв я р ^ ц ь  на азначэнні 
трисолнечна і огнеобразная. Першае з іх звязана з ідэяю Трыадзінага Бога, 
гэта дастаткова распаўсюджаная ў праваслаўнай традыцыі дэфініцыя, 
пар. фрагменты са службаў, пра якія ўжо ішла гаворка: равьносущю 
пропов'ёдалъ ecu силоу святааго доуха отьцю и сыноу трьслъньчьнааго 
гласа, имъже божии бываете по поданию (КФ 109); трисълньчьна и 
единого божества силою оубо изнемагаа (КФ 110); трьсв-Ьтьлами зарями 
пресв-ётло оукрашенъ паче сл(ъ)нца (ВЧ 144).

Другое азначэнне таксама паказвае наяўнасць у слуг божых не 
ўласнага святла, але толькі адбітага. Огнеобразнь<й-*’падобны да агню’ 
у той час, як Бог—огненосный: Господу самовластьну, быстрообразну, 
огненосну (КТ 338).

Паняцце агню, якое выражаецца лексемам! огнь і пламень, у хрыс- 
ціянскай традыцыі амбівалентнае. Агонь—так! ж атрыбут Бога, як ! 
святло. Але святло—божая ласка, агонь—божы гнеў: разгоритъ ся-Ько 
огнь гневъ твои (СП 119а, Пс. 88, 17). Паводле П!сання, К!рыл п!ша пра 
агонь, як! !дзе з нябёсаў: или по писаному одождить на мя Господь огонь 
жюпель, пар. одръж шъ (у  !нш. сп. одъждитъ) на гр-Ъш-Ьникыи св тъ 
огнь и зюпелъ  (СП 12а, Пс. 6, 1, пра агонь ! серу гл. таксама Быц. 19, 
24; Апак. 20, 10; 21, 8).

Аднак агонь—такая ж самая прыналежнасць геены. Чалавек знахо- 
дз!цца пам!ж небам ! пеклам: боюся, егда како огонь, съ небесе същедъ, 
сожжетъ м я или преисподняя пропасть жива пожретъ м я  (КТ 249). 
Антыном!я божага і пякельнага вырашаецца тым, што менав!та Бог 
распараджаецца полымем геены: и предаст мя въ истл-Ьние огня нега- 
симаго (КТ 274); и связанъ по руц~б и по н о з і и негасимому огню преданъ 
буду (КТ 322). Збаўлення ад пякельнага агню чалавек прос!ць у Бога: 
да не послеши м я въ дебри огненыя за множество золъ моихъ  (КТ 320); 
избави мя суда онаго и тмы кром-кшняя и не усыпаюищго червія ядовітаго 
и не угасающего пламени (КТ 252); избавитъ и огненного родства, идеже 
гр-кховній козлища пасоми суть (КТ 292).

Агонь, як ! святло ў мал!тве, не тольк! пазазямная рэал!я, ён можа 
быць засяроджаны ў сам!м чалавеку—огнь и гроза объяти ми дущю 
(КТ 318); пры гэтым чалавек змяшчае як агонь божы (разжи утробу 
мою пламенемь страха Твоего (КТ 308), так ! агонь пякельны (угаси во 
MH't гр-кховныи пламень).

Антытэза святла—цемра, змрок. У некаторых б!блейск!х тэкстах^ 
напрыклад у Псалтыры, паняцце цемры амб!валентнае. Таксама, як і 
агонь, цемра можа быць атрыбутам ! зброяю Госпада Г(оспод)ь в%цъсари 
ся да радоуетъ ся землъ Да възвеселятъ ся о(ть)ци мънози Облакъ и 
мракъ окр-Ьстъ его правда и судъ исправление пр'ёстола его Огнь пр'ёдъ 
нимъ пр-ёди идетъ (СП 126в, Пс. 93, 1—3), а таксама атрыбутам 
пасмяротнага царства (е познана б у ^ т ъ  во т ъм чюдеса тво-t и правда 
твоя вь земли забьвене (СП 116в, Пс. 87, 13). Працяг гэтай традыцы! 
можна знайсц! ў наступным аксюмароне з мал!твы С!найскага трэбн!ка: 
повели съхранити св-ётъ мрака его безъ вьсякаго вр-кда мракомь свЪта 
твоего (СТ 32а).

Да таго ж трэба дадаць, што мракъ ! св-ктъ звязаны не тольк!
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антанімічнаю сувяззю. Лексема мракъ аб’ядноўваецца чаргаваннем га- 
лосных 3 мерцать^ ’свяціцца няроўным святлом’. Індаеўрапейскі корань 
тег(э)к-, да якога ўзыходзіць гэтая лексема, мае перш за ўсё значэнне 
’мігаць’, значыць, ’перамяжоўваць святло і цемру’. Гэтая сема рэалізу- 
ецца коранем у кельцкіх, германскіх і балтыйскіх мовах: ст.-ірланд. 
mrecht ’стракаты’ (варыянты—новаірланд. breachtach, карнуэльск. bruit), 
брэтонск. briz ’плямісты’, пар. таксама назвы рыб, якія звязаны з 
зіхаценнем вады—брэтонск. brezel ’макрэль’, ісланд. типа ’маленькая 
фарэль’, нарвеж. тоП ’плотка’; літ. тегк—ш, ст. лат. markstaH ’мігаць’.

Аднак у славянскіх мовах пераважаюць значэнні, звязаныя з цемрай 
і слугамі цемры: ст.—сл. тгькпоіі ’цямнець’, серб, mfknuti ’рабіцца 
цёмным’, серб, mfk ’чорны’, славацк. тгк ’воблак’, рус. мброк ’змрок’, 
рус. мерек ’злы дух, здань’, рус., балг. мрак ’цемра’ і г. д.*

I ў малітвах Кірылы Тураўскага змрок і цемра паслядоўна належаць 
пеклу: в-ь преполовеній дній моихъ не погуби мене, да не возвращуся въ  
землю  тмы в-Ьчныа, u d t же н-Ьсть св-Ьта, ни жизни в-Ьчныя челов%комъ 
(КТ 256). Лексемы, значэнне якіх змяшчае гэтую сему, могуць высту- 
паць у ролі атрыбутаў: да возс'шетъ св-Ьтъ Твоея благодати въ омра- 
ченн-ku души моей (КТ 235); осияй ми ум ъ  многою злобою оме^кший да 
не до конца обыинеть лія темный князь (КТ 321), могуць самі атрым- 
ліваць азначэнні, якія ўзмацняіоць інфернальнуіо прыііалежнасць: і еще 
тм-ё гр-бховной сущи обдержащи мя  (КТ 249); да и нъ пршдущую нощь 
необъятъ буду гр-Ьховнымъ мракомъ и тяжкымъ сномъ (к Т  312).

Бог-святло, як відаць з прыкладаў, вынішчае цемру. Толькі ў ад- 
иым выпадку ён набліжаецца да старазапавстнай традыцыі і выступае 
крэатарам цемры—той, што ўзііікла пад час раскрыжавання. Менавіта 
яна перамагае грэшны змрок; и солнце въ тьму преложивъ ... тьму ума 
моего npoceimm (КТ 325).

Толькі Ў адным выпадку тураўскі прапаведнік аб’ядноўвае карані 
свът- і мрак-: у сінтагме неліерцаюіцйй св-Ьтъ—и сподоби мя порадо- 
ватися на зелілй кроткыхъ, въ селехъ праведныхъ, въ зелілй в-Ьчной, въ 

пищи неизготоваемой, въ нел1ерцающел1Ъ cetm i; (КТ 289); дайждь лш, 
милостиве, немерцающий, безконечный, нетлі>нный св'Ьтъ лица Твоего 
н'Ькогда вйдіітй (КТ 351). У гэтым выпадку нсгацыя ўраўноўвае сэпсы 
складнікаў (мрьцати ў старажытпаславяпскай і старажытнарускай мо
вах адназначпа мае значэппе ’гаспуць, цямпець’)’, і ўсё словазлучэпне 
робіцца сінонімам рая. Такое словазлучэпне можна сустрэць і у іншых 
славянскіх тэкстах—съ суштилш въ т ъл1ъ не ліріічяй св-Ьтъ (СК 13а).

Падводзячы выпікі, можпа сказаць, што вобразная сістэма малітваў 
Кірылы Тураўскага складаецца з вялікага мноства ідэй. Ідэя святла не 
запраграмавапая камупікатыўнай задачай малітвы-просьбы, але абумо- 
ўленая сістэмаю хрысціяпскіх каштоўнасцей; у Евапгеллі паводле Іаана 
Ісус гаворыць; «Я святло свету; хто пойдзе следам за мною, той не будзе 
хадзіць у цемры, але будзе мець святло жыцця».
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I. п . КЛІМАУ

ПОЛЬСКАМОЎНЫ КАМПАНЕНТ 
У «ПРАДМОВЕ ВАСІЛЯ ЦЯПІНСКАГА»

Выпускаючы у свет пераклад евангелля, першы на беларускамоўнай 
ніве, Васіль Цяпінскі дадаў да яго невялікую прадмову. ГІрадмова да 
«Евангелля Дяпінскага» захавалася ў адзшым рукашсу кірылічнага 
зборніка рэліпйна-палемічных твораў, складзенага ў 1580 г. у Супра- 
сльскім манастыры. Можна лічыць, што і Прадмова з’явілася недзе ў гэ
тым часе. На жаль, яна да гэтага часу не прыцягнула ўвагі філолагаў. 
Відаць, пэўную ролю тут адыграла насычанасць твора складанымі 
сінтаксічнымі канструкцыямі і своеасаблівымі стылістычнымі сродкамі, 
што замінала разумению яго зместу і нават выклікала збянтэжанасць 
у нешматлікіх даследчыкаў Прадмовы (Довн^-Запольскйй 1899: 1034; 
Пйчета 1961: 692—693: Жураускі 1967: 202). За больш чым стагоддзе 
навуковага знаёмства з гэтым помнікам яму не было нрысвечана 
ніводнага артыкула. Між тым ён цікавы мнопмі сваімі асаолівасцямі, 
сярод якіх даволі адметнай з’ўляецца польскамоўная плынь, на якую 
ўпершыню ўказаў А. I. Жураўскі (гл.: Zurawski 1961: 38 і інш.).

Упэўненасць у польскамоўным уплыве даюць перш за ўсё фанетыч- 
ныя паказчыкі, па якім беларуская мова сістэмна проціпастаўляецца 
польскай (гл.: Zurawski 1961: 46;Жураўскі 1981:258; Шакун 1984: 90—91). 
У Прадмове выяўлена некалькі такіх рыс, прадстаўленых, зразумела, у 
лексікалізаваным выглядзe^:

а) Насавы галосны ў слове вонтьлйм пры наяўнасці ў астатніх 
выпадках чыстых галосных на месцы былых назальных. На падставе 
слоўнікавых матэрыялаў можйа адзначыць, што гэтае слова ўжывалася 
ў старабеларускай мове з назальным рэфлексам часцей, чым без яго 
(п а р аЬ . ГСМБ-4: 178-180; ГСБМ-5: 5 5 -5 6 ).

о) Адсутнасць эпентэтычнага [л ] пасля губных (гл. Гістарычная 
лексікалопя 1970: 102) у некаторых пасіўных дзеепрыметніках прошлага 
часу: збавеііное, оздобены, постановсный, утрапсному, тады як у іншых 
прыкладах у гэтай пазіцыі выступае [л]: прибавляючими, мовліо, 
направляли. Відаць, не без уздзеяння польскай мовы ўжываецца ў асно- 
вс дзеяслова цяперашняга часу суфікс *-u(jo)-: заправуют, зоставую, 
указуем замест звычайньіх для беларускай мовы *-a(jo)-, *-yva(jo)-, 
напр., 1 ас. адз. л.: 'запраўляю, астауляю, указываю, пар. польск. zapra- 
wuj^, zostawuj^, ukazuj^.

в) Каранёвае непаўнагалоссе (польскага тыпу): влосныи, мпогокрот, 
потреба, потребы, потребу, потребою, потребъ, ростропности, зпосред- 
ку. Сюды ж трэба далучаць няпоўнагалосныя багемізмы, якія трапілі 
праз польскую мову (гл. Siatkowski 1965: 205—212): власным, власного, 
власное, властне, злаща (10 разоў). 3 меншай упэўненасцю можна 
гаварыць аб польскім уплыве ў адносінах да выпадкаў ужывання 
марфемы пре(д)- у якасці прыназоўніка предь і прыстаўкі: предмова, 
предки, предков, предках—тут верагодна кантамінацыя і з црксл. 
пр^дъ-. Бясспрэчным царкоўнаславянізмам з’яўляецца форма вла
дыка са значэннем ’праваслаўпы біскуп’ (Siatkowski 1965: 17, 201). 
Паралельна з няпоўнагалоснымі формамі у помціку існуюць і поўна- 
галосныя: впредъ, дорога, золотоустьш, коротко, короткость, передъ 
(прыназоўнік, 5 разоу), перекладати, посторонний, соромотити, сторона 
(2 разы), черезъ (прыназоўнік, 3 разы). Выкарыстанне разам з імі 
няпоўнагалосных форм сведчыць ао дээтымалагізацыі апошніх, запа- 
зычванні лексем у няпоўнагалосным выглядзе, напр.: многокрот посто- 
ронніе учоные народы. У помніку не адзиачаецца вырыятыўнасці 
поўнагалосных і няпоўнагалосных форм у межах аднаго каранёвага 
гнязда; у выпадках адзінкавага ўжывання такіх форм відавочна іх лексі- 
калізацыя: влохъ, влохов, ’італьянец’ і *волохъ (з волоскіх) ’прадста- 
ўнік Румына-Дакіі’ (абедзве формы ўзыходзяць да *Уо1хъ, старажытнай 
назвы народа, што жыве за гарамі).

г) Рэфлексы рэдукаваных у спалучэннях з плаўнымі у наступных 
выпадках: взгардою, взгарду, взгаржають, подлуг, кревкость. Сустра- 
каюцца і прыклады ўсходнеславянскіх форм: должачйсе, держу і інш.

Марфалагічныя з явы абедзвюх моу у меншай ступені сістэмна 
супрацьпастаўленыя. Развіваючыся на глебе былой генетычнай еднасці, 
яны тычацца галоўным чынам дыстрыбуцыі асобых форм. Напрыклад,
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выкарыстанне канчатка -ове у мн. л. наз. і кліч. скл. (які этымалагічна 
ўзыходзіць да асноў на -й) сярод назоўнікаў з асновай на -6, што ў літа- 
ратурнай мове лічыцца праявай польскага ўплыву (Zurawski 1961: 
47—52), у помніку праведзена непаслядоўна: мнтрополйтове, панове, 
але: народы, предки. У 1 асобе мн. д. дзеяслоў быть мае канчатак -мы, 
што разглядаецца як паланізм (Zurawski 1961: 50; Жураўскі 1981: 
254—255). Гэты канчатак выступае ў форме цяперашняга часу естосмы 
І аорыста бысмы (2 разы), аднак адсутнічае ў ф ормах. астатніх 
дзеясловаў. Ужыванне ступені параўнання прыслоўяў набольшй, па- 
мней (2 разы) таксама тлумачыцца польскім уплывам (Якаўлеў 1984: 
34). Да вынікаў польскага ўздзеяння далучаецца таксама суфікс 
-е прыслоўяў (Якаўлеў 1984: 38), які шырока прадстаўлены ў помніку 
(больш як палова ўсіх прыслоўяў, утвораных ад прыметнікаў): верне, 
добре, йсте, зайсте, отворйсте, покорпе, посполйте, правдйве, скромпе, 
смеле, хрйстйяпске, яспе. 3 польскім уплывам звычайна суадносяць 
(Якаўлеу 1984: 37) скарочаную форму ми  асабовага займенніка я, ха- 
ця яе ўжыванне, здаецца, магло падтрымлівацца ўсходнеславянскімі 
дыялектамі. Паланізмамі трэба лічыць злучнік йжем і часціцу овшем.

Асобнае месца ў помшку займае іншамоўная лексіка. калі з яе 
выключыць нязначную колькасць запазычанняў з класічных моў^ 
(аминь, апостояъ, (апостольский), библея, катехисисъ, синодъ, сумма, 
христосъ (християнскии), сюды можна аднесці маестатъ, п^ивилье^ 
фалшивыи), то амаль усе астатпія запазычапыя словы трэба лічыць ці 
ўласна палапізмамі, ці ўзятымі праз польскую мову з іншых моў, 
галоўным чыпам, з чэшскай або пямецкай (гл. Zurawski 1961: 40—46; 
Гістарычная лексікалогія 1970: 90—102; Булыка 1972; Булыка 1980: 
36—38,45,78—79, 130—135). Гэта такія, як: богобойньш, васнь, выбрйнутй, 
гойный, довнйматй, довстипъ (довстипныи), дяка (вдячный, вдячно, не- 
вдячность), жадный (жадинъ), залецаный, занедбаный (занедбанье), за- 
цный, зычшпй, (зычлйвость), жебы (злучіі.) кгвалтол1Ъ (прысл.), за- 
зрость, леда, маетность, ліусйтй, натыхл1естъ, обварованеишии, пил- 
ность, плонныи (плонно), поневажь, посполитыи, потваръ, призвоито, 
прицвичати, причинна, ретунокъ, стшати, уместность (неуместность), 
справедливый, светобливыи (светобливость), упреимость, утрапеныи, 
хуть (хутливыи), цвичати се, цвиченье, а таксама мажліва, вельмии, 
малженство. Польскае паходжаппе маюць асобпыя словаўтваралыіыя 
мадэлі (Гістарычпая лексікалогія 1970: 74, 101): братерскии, отчизна. 
Магчыма, з польскіх крыіііц узяты наступпыя словы: булгарскии, пале- 
стына, сьщылия, фишщыя.

Паказчыкам польскага ўплыву могуць выступаць і ўстойлівыя сій- 
таксічпыя канструкцыі. У Прадмове пазіраецца шэраг выразаў і сло- 
вазлучэнпяў, якія маюць адпаведнікі ў польскіх помпіках таго часу. 
Матэрыял 3 гэтых помпікаў шырока прадстаўляе Slownik Polszczyzny 
XVI wieku (Т. 1—18 да ochytryc). Наяўпасць такіх канструкцый у 
Прадмове здаецца выпікам знаёмства аутара з адпаведпай польскаи 
літаратурай. Такое ўражапііе пакідае параупапііе фразеалагічных (у 
шырокім сэнсе) сродкаў Прадмовы і польскай літаратурнай мовы.

Напрыклад, выраз учинити повинности своей досыть у такім кантэкс- 
це; але учинивши повинности своей досыть, мусим до маестату бЗкёго 
отозватсе супадае з распаўсюджаным у польскай мове dosyc uczunic 
swojej powinnosci ’выканаць так, як трэба; зрабірь належным чынам  ̂які 
Ў сваю чаргу адпавядае лацінскаму выразу minus suum exequi sustmere 
(SPS-5: 467). Выраз одинъ передъ другимъ з наступнага кантэксту: ...не 
подкупов^ не посулов дле поседапья столиць один перед другим... але 
слова бжего сами се учили... мае ў польскіх помніках адпаведнік jeden 
przed drugim ’абганяючы адзін аднаго, навыперадкі’ (SPS-6: 66). У гэ
тым прыкладзе ўсходнеславяпскія рэфлексы \одинъ, лере^т>)сведчаць аб 
бытаванні такога выразу ў старабеларускай мове. Зварот и што такого: 
... маетностей и імспсй от ваших предков имъ не па марпотрацства, 
ие на строи и што такого, але для паук падапых карэліруе з польскім 
І со takiego ’і таму падобпае, і гэтак далей’ (SPS-3: 603-604), але 
адрозніваецца ад польскага адпаведніка формай займенніка і канчаткам 
-ого. Устойлівы зварот (стати) передъ маестатомъ божымъ з фрагмен
та мусим до маестату бжёго отозватсе, перед которым вси стати 
мусимъ находзіць у польскай мове такія адпаведнікі, як stac przed bogiem 
(SPS-2: 268),bye przed majestatem bozym (SPS-3: 30). Пэўную блізкасць
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можна назіраць і ў галіне сінтаксічных сувязей. Напрыклад у польскіх 
тэкстах адзначаецца падвойнае кіраванне дзеяслова chwalic ’славіць, 
ухваляць’ вінавальным і родным склонамі пры дапамозе прыназоўніка 
z: chwalic kogo z czego (SPS-3; 350), з чым у Прадмове можна параўнаць 
адпаведную сінтаксічную канструкцыю пры дзеяслове хваяити ’славіць, 
ухваляць’: з чого бы мФли пана з выкриканемъ хвалити.

Звяртаюць на сябе ўвагу пералічэнні і сінанімічныя рады, ужытыя 
ў Прадмове. Напрыклад, словы довстипъ/довстипныи, острость! ост
рый выкарыстаны ў якасці сінонімаў: яко то был зациыи, славный, 
острій, довстипныи народ их в уместности; што се там пишет памет- 
ннками о их довстипе и острости—магчыма, на падставе існаваўшых 
у польскай мове ўстойлівых зваротаў ostry dowcip, qstrosc dowcipu (якія 
адпавядалі лац. ingentium vegentum, SPS-5: 515). Сінанімічнае выкара- 
станне гэтых слоу сустракаецца і у іншых старабеларускіх тэкстах: 
довтепъ и острость (^ГСБМ-8: 182). Спалучэнне хуть и упреимость: хут 
и упреимост срдца моего им показоват суадносіцца з польскім chuc i 
uprzejmosc (SPS-3: 334), chuc uprzeima (SPS-3: 332). Паглыбленае дасле- 
даванне стылістычных сродкаў Лрадмовы, здаецца, можа прынесці 
факты аб блізкім знаёмстве яе аўтара з пэўнымі жанрамі польскай лі- 
таратуры.

Цікавыя вынікі дае параўнаппе семантыкі асобпых лексем. Напрык
лад, у польскай мове XVI ст. дзеяслоў dostawac меў акрамя іншых 
значэнняў і такое: ’дасягаць я. -н. стану або мэты, набываць ш. -н’, 
напрыклад, пры кіраванні абстрактным! назоўнікамі dostawac nauki 
(SPS-5: 443—446). Гэтае зпачэппе вядома і старабеларускай мове 
(ГСБМ-9: 203). Таму выраз книгъ доставатй у наступпым фрагменце 
Прадмовы: книг старйг, давних, па розпыхъ и неблизких мссца доста- 
ваючы хутчэй трэба тлумачыць праз ссмантыку ’набірацца вучопасці, 
кніжнасці’, а не разумець у сэпсе таго, пгго аўтар збіраў старажытныя 
кпігі па далёкім мясцовасцям (параўп. Довнар-Запольскйй 1899: 1047). 
Спіс падобных лексем можна павялічыць: готоватй ’падрыхтоўваць, 
рыхтаваць’ (тое ж і ГСБМ-7: 119): ... сами и их детки смыслы свои 
не яко готовали, острили и в в^рс прицвичали—параўн. польск. gotowac 
’падрыхтоўваць, прывіваць, прывучаць’ (SPS-8: 65); доказати ’дасяг- 
нуць’ (ГСБМ-8: 220): [славяне] сами одни только того были доказали, 
же подлуг науки ансльское споим влосным сзыком от так давпого часу 
слово божсе выложили, параўн. польск. dokazac ’дасяпіуць, дамагчыся, 
учыніць’ (SPS-5: 257—258); допустити, параўн, каптэкст: сстли бгъ 
допустить утерпфэти і польскі дзеяслоў dopuscszac ’вырашаць, наконы- 
ваць ш. -н. нядобрае, непрыемпае’, які ў польскіх тэкстах ужываецца 
для характарыстыкі стасункаў бога да чалавека (SPS-5: 380). Гэты выраз 
у Прадмове мае сэпс калі бог вырашыць пакараць’—сэнс, які пе 
выводзіцца 3 таго значэння дзеяслова допускати, якое запатавана ста- 
рабеларускім слоўнікам як ’дазваляць’ (ГСБМ-8: 301, 303).

Характар лексікі, якая абазначае паняцці і рэаліі рэлігійнага жыцця, 
у Прадмове красамоўна сведчыць аб яе польскім паходжаппі, папрыкл. 
параўн. лднъ,адно са значэнняў якога ў помніку—’гасподзь’ з польск. 
pan 1 црксл. ГОСПОДЬ. Да гэтай лексікі можна далучыць не толькі 
спецыяльную тэрміналогііо, якая абазначае розныя культавыя прылады 
І дагматычныя паняцці, але і амаль усякае агульнаужывальнае слова, 
калі зафіксаваць, што яно скарыстана ў тых каитэкстах, дзе гаворка ідзе 
пра бога І праявы ягопай істоты да яго стварэнняў і г. д.. Разглядаемы 
ПОМНІК надзвычай багаты такімі кантэкстамі, напр.: ласка божая ’божая 
літасць’, параўн. польск. laska boza, црскл. МИЛОСТЬ БЖ ІЯ—ласки 
б5кее; за ласкою пна бга; ласка и покои от бга; заплата от пана 
’узнагарода або. кара ад бога’, параўн. польск. zaptata od рапа, црксл. 
МЪЗДА ОТЪ ГСДА—дле заплаты собе от пана вечное; добротливость 
божая ’боская ласка’, параўл. польск. dobrotliwosc boza, црскл. БЛА
ГОСТЬ (БЛАГ0ЧИНИ1Е) БЖІЯ—указуемъ по собе нсякос подобеиство 
добротливости 6жсе\ Фала божая ’божая слава’, параўн. польск. chwala 
boza, црксл. СЛАВА БЖІЯ—ку фале бжиси кончить. У гэтых выпадках 
асобныя словы (ласка, хвала) i карані (добр-, плат- у словах do6jpom- 
ливость, заплата) належаць агульпаславяискай спадчыне, i таму ix се- 
мантыка ў розных славянскіх мовах аказваецца вельмі блізкай. Аднак 
трэба мець на ўвазе, што такая лексіка набывае спецыфічную практыку 
выкарыстання, якая замацоўвае за ёй акрэсленую семантыку ў пэўных
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кантэкстах. Можна меркаваць, што такая практыка у сваю чаргу спе- 
цыфічна для кожнай літаратурнай мовы, і, значыць, агульнасць гэтых 
практык трэба разглядаць як сведчанне кантактау паміж імі.

Біблейскія цытаты таксама могуць быць выкарыстаны як сведкі 
іншамоўнага уплыву. Напрыклад, словы ласка і покои ў загалоўку 
Прадмовы ... богобоипым ласка и покои от бга и бца пна ншого ісс 
хса ужыты Ў дакладнай цытаце з апостальскіх пасланняў (Яўр. 2; 
Гал. 6: 16; 1-Цім. 1: 2; 2-Цім. 1: 2;Ціт. 1; 4). У гэтай цытаце грэч. г\ xopiS, 
п eiprivTi перакладаюцца ў польскай мове як taska, pokoi (так, напр., у 
С. Буднага), а у  царкоўнаславянскай—як МИЛОСТЬ, МИРЪ (Астрож- 
ская біблія). Выбар Цяпінскім першага варыянта гаворыць аб яго 
арыентацыі на польскія крыніцы ў такім важным пытанні, як біблейскія 
пераклады.

Такім чынам, на розных моўных узроўнях—фанетычным, марфала- 
гічным, лексічным, часткова ў галіне сінтагматыкі і семантыкі, у 
стылістычных сродках назіраецца шмат польскіх элементаў. Пытанне 
аб іх пранікненні ў Прадмову прапануе даследчыку вылучыць два 
напрамкі: параўнанне мовы помніка з літаратурнай мовай таго часу, якая 
ўжо засвоіла досыць вялікі аб’е'м паланізмаў, і, з другога боку, выву- 
чэнне ўласнай стратэгіі аўтара, які мог прытрымлівацца пэўнай сты- 
лістычнай плыні. Такое даследаванне непазбежна прывядзе да поўнай 
мовазнаўчай апрацоўкі Прадмовы Васіля Цяпінскага, якой ужо даўно 
заслугоўвае гэты невялікі, але вельмі цікавы твор аднаго з першапра- 
ходцаў моўнага наватарства ў старабеларускай літаратуры.

 ̂ Цытацыя прыкладаў падаецца з арыгімала з пэўііымі спрашчэнііямі ў галіне графікі 
па тзхнічных прычынах.

Запазычанііі з іншых моў прадстаўлены амаль што лічонымі прыкладамі; владыка, 
широие—з царкоўнаславянскай; т олмачь, якое лічыцца цюркізмам (гл.: Гістарычная 
лексікалогія. Мн., 1970. С. 141).
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Т. М. ДЗЯЛЕНДЗІК

ПЕРЫЯД У СТАРАПОЛЬСКІХ I СТАРАБЕЛАРУСКІХ 
ГАМІЛЕТЫЧНЫХ ТЭКСТАХ XVI—XVII стст.:

ТЭОРЫЯ I ПРАКТЫКА

У еўрапейскіх рыторыках XVI—XVII стст., у тым ліку і ў створаных 
на тэрыторыі Рэчы Паспалітай, вучэнне аб перыядзе размяшчалася 
Ў частцы elocutio ( ’красамоўства’), дзе перыяд адносіўся да фігур 
выслоўяў (figurarum sententiarum). Развіваючы арыстоцелеўскае вучэнне
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аб перыядзе, рыторыкі у якасці абавязковай прыметы перыяду разгля- 
далі бінарнасць яго структуры: перыяд складаецца з пачатку, ці папя- 
рэдніка (prothesis, antecedens), i канца, ці паслядоўніка (apodosis, conse- 
quens). Кожная з гэтых частак можа ўключаць члены (cola, membra) i 
сегменты (commata, insica)4 Паколькі побач з многачленнымі перыядамі 
дапускалася існаванне перыядаў, якія складаліся з аднаго колана (mo
nocolon), бінарнасць у рыторыках разумелася вельмі шырока (напр., як 
любое су- ці супрацьпастаўленне членаў сказа). У «Кратком руководстве 
к риторике» (1744) М. В. Ламаносава, які ў вялікай ступені арыентаваўся 
на еўрапейскія рыторыкі XVII ст., адначленны перыяд ілюструецца 
прыкладам: «Корабль б'Ьгомъ своимъ волны разд'Ьляетъ»,—таму што ў 
ім ёсць «сопряженіе прстыхъ идей ... чрезъ взаимное д-Ьйствие и 
страданіе» ( § 40)^. Такім чынам, да перыяду адносіўся шырокі клас 
сінтаксічных адзінак, і межы перыяду не былі дакладна вызначаны. 
Важнай прыметай перыяду з’яўлялася рытмічная арганізацыя складоў 
у апошнім колане, пры гэтым рыторыкі рэкамендавалі трох- і чатырох- 
складаныя стопы. Пры стварэнні перыяду таксама прапаноўвалася 
выкарыстоўваць полісіндэтон (многазлучнікавасць) і асіндэтон (бяз- 
злучнікавасть), што ўказвала на наяўнасць у перыядзе аднародных 
паралельных канструкцый. Аднак рэлевантнасць кожнай з прымет 
(бінарнасць, рытм, паралелізм) рыторыкі адназначна не ўстанаўлівалі.

Імкненнем вызначыць іерархію прымет перыяду была выклікана 
дыскусія, распачатая прафесарамі Кракаўскай акадэміі Я. Гурскім і 
Б. Хербестам у 1561 г. і закрануўшая ўсе культурныя цэнтры Рэчы 
Паспалітай. Пераможцам быў прызнапы Я. Гурскі, які лічыў, што 
рытмічны прынцып з’яўляецца дамінуючым у пабудове перыяду, а 
фармалыіы, граматычны прынцып—мепш значным^ Аднак у рыторы
ках XVII ст. 1 наступных, як відаць з прыкладаў М. В. Ламаносава,

?элевантнасць рытму для перыяду канчаткова не была вызначана. 
Іалеміка працягвалася і ў XIX—пачатку XX стст. у сувязі з выкары- 

станнем паняцця перыяду ў школьных граматыках''.
У сучаснай лінгвістычпай трактоўцы, якая паходзіць ад старадаўніх 

рыторык, перыяд разумеецца як многачленны складаны сказ, які мае 
бінарную структуру: першая частка змяшчае паралельпыя сінтаксічныя 
капструкцыі, граматычна і сэнсава неаўтапомпыя, якія суправаджаюцца 
павышэннем інтанацыі; другая частка характарызуецца паіііжэннем тону 
і аддзяляецца ад першай нітанацыййай паўзай^.

Паколькі ўяўленне аб звычайным маўлепні, якое адпавядае патра- 
баванням узусу, не прадугледжвае абавязковага паралелізму, наяўнасць 
паралельных канструкцый непазбежна з’яўляецца сінтаксічнай фігурай. 
Будучы фігурай, паралелізм можа рэалізоўвацца ў любой мона- ці 
полшрэдыкатыўйай адзінцы. А калі для перыяду асноватворнымі пры- 
метамі з’яўляюцца паралелізм і бінарнасць будовы, то перыяд не варта 
абмяжоўваць рамкамі пэўнай сінтаксічпай адзінкі (напр., складанага 
сказа). Просты сказ са шматлікімі радамі аднародных члецаў і адасоб- 
леных зваротаў у прэпазіцыі таксама адпавядае прыметам перыяду.

У дадзенай працы перыяд разумеецца як любая мона- ці поліпрэды- 
катыўная сінтаксічная адзінка, якой уласцівы бінарнасць структуры і 
наяўнасць паралелізму ў састаўных частках. Асаблівасці сінтаксічнай 
будовы перыяду XVI—XVII стст. у старапольскім і старабеларускім 
красамоўстве далей разглядаюцца на матэрыяле казанняў П. Скаргі 
(«Kazanie па pogrzebie krolowey Polskiey ANNY» Krakow, 1597)—далей 
СКАРГА—1; «Pogrzebne kazanie wtore» (Krakow, 1600)—далей CKAP- 
ГА—2) i M. Сматрыцкага («Казанъе на честный погребъ ... Леонтія 
Карповича» (Вільна, 1620)—далей СМАТР). Казанні апісваюцца па 
перадрукоўкам®. Усе прыклады суправадЖаюцца нашым перакладам, 
старажытная арфаграфія спрошчана па тэхнічных умовах.

Прадстаўленыя у тэкстах перыяды можна класіфікаваць у адпавед- 
насці 3 ІХ сінтаксічнай будовай. У перыядзе, арганізаваным на аснове 
простага сказа, ускладненне прэдыкатыўнага ядра ажыццяўляецца пры 
дапамозе шэрагу аднародных дзеепрыслоўных ці дзеепрыметнікавых 
зваротаў, якія яго распачынаюць. Монапрэдыкатыўныя перыяды прад- 
стаўляюць сабой даволі рэдкі тып: яны сустракаюцца толькі ў першым 
3 разглядаемых казанняў П. Скаргі (4 перыяды з 12).
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(1 )  Lat jedenascie z Stefanem  woiennym  
przezywszy; у  z  jego sig^rycerskich niebes- 
picczenstw  sta su |c , a zw yci§stw  gfstych  у  
m jdrego K rolestwa sprawowania pociec- 
hq maiac, zas w ielk iego sm utku z sm ierci 
jego zaZjila. (С К А РГА — 1, 128)

Лет адзінадцаць ca Стэфанам ваенным 
пражыўшы: і да яго рыцарскіх небяспеч- 
насцей прыстасоўваючыся, а ад перамог 
частых і мудрага кіравання Кара- 
леўствам уцеху маючы, у сё  ж  вялікі 
смутак са смерці яго зазнала.

Першую частку перыядаў, заснаваных на складаназлучаным сказе, 
утварае рад простых сказаў, якія знаходзяцца ў градацыйных адносінах, 
маркёрам чаго служыць паўтарэнне злучальных злучнікаў; другая ча- 
стка ці рэзюмуе toq ,  ш т о  сказана вышэй, ці супрацьстаіць яму.

(2 )  А  panu w ielk iem u у  z Indyi lekarst- 
wa przwozono, у  ze  W loch doktory miaJ; 
у  CO nacosztow nieyszych у  nazdrowszych  
potraw uzywa>, у  p e ily  у  ztoto mogl” jesc: 
a p ized sie  nic m e pom ogto, odiac s ie  
sm ierci nie m ogr (С К А Р Г А -1, 125). *

A  пану вялікаму i з Індыі лякарства 
прывозіліся, і 3 Італіі доктароў м еў , і 
самых найкаштоўнейшых і найздаравей- 
шых страў уж ы ваў, і перлы і золата мог 
есці:а у с ё  ж  такі нічога не дапамагло, 
абысці смерці не мог.

Перыяды, заснаваныя на злучэнні, складаюць нязначную частку ад 
агульнага ліку перыядаў у тэкстах: першае з разглядаемых казанняў 
Скаргі змяшчае адзін такі перыяд з 10; другое—2 з 12; казанне Смат- 
рыцкага—1 з 22.

Йерыяд, арганізаваны на аснове складаназалежнага сказа, з’яўля- 
ецца найбольш частотным: 5 такіх канструкцый у першым казанні 
Скаргі; 4—у другім; 8—у казанні Сматрыцкага^г. зн. у сярэднім складае 
40 % агульнага ліку перыядаў у тэкстах. Першую частку перыяду 
ўтварае рад даданых сказаў, падпарадкаваных галоўнаму, размешчанаму 
у другой частцы. Пры гэтым у адносінах адзін да аднаго даданыя сказы 
могуць быць аўтасемантычнымі (знаходзяцца на адной ступені падпа- 
радкавання; гл. прыклад (3) і сінсемантычнымі (знаходзяцца ў пасля- 
доўнай залежнасці ад сказа, вынесенага ў абсалютны пачатак кан- 
струкцыі).

(3 )  А  со sobie таГо wazysz, у  z czym es  
s i^  nie ozenik у do czegos uprzeym ey  
miTosci nie przylbzy!: toe zgubic у  tego  
odbiezoc ci^szko nie b^dzie (СК АРГА— 2,

A  ШТО сабе мала важыш, i з чым не 
ажаніўся, і да чаго ласкавай любасці не 
прыклаў: тое згубіць і ад таго адбегчы 
цяжка не будзе.

Для перыядаў, якія па сінтаксічнай будове ўяўляюць сабой канта- 
мінаваныя тыпы складаных сказаў (з рознымі відамі сувязі), у якасці 
дыферэнцыяльнай прыметы можна выдзеліць тып сувязі паміж першай 
І другой часткамі.

Перыяд са злучальнай сувяззю частак—адна з найбольш частотных 
разнавіднасцей у казаннях разам з перыядамі, заснаванымі на падпарад- 
каванні. Першая частка перыяду будуецца падобна да першай часткі 
перыядаў, якія прадстаўляюць сабой складаназлучаныя сказы. Змянен- 
не тыпу сувязі адбываецца альбо ў другой частцы пры дапамозе ўстаўкі 
перад апошнім ад канца словам даданага сказа (звычайна гэта даданыя 
сказы ўмовы, мэты, уступкі), альбо ва ўставачнай канструкцыі, як у 
прыкладзе (4).

(4 )  Воженъ быль п р е /д / цар^ и велмо- 
жи для пра/в /ды  ев /г/л скои , и вызналъ 
ей статечне: былъ насмЪванъ для etpbi 
православной, лжен, бе /з /ч ещ ен , шар- 
п а /н /, о / т /  суду до суду, з турмы до  
турмы, п р е /з /  Цьлыи два роки якъ зло- 
чинца Я К І Й  повол ока/н /, чогося всего 
Bctxb васъ блгочестивыи Хрістіане крва- 
выми на онъ часъ сълзами отеклыи очи 
насмотргклы; гдыся вамъ и веселый ваши 
стыхъ Д Н І Й  оурочитости, жолчем нели- 
тостивои зв-Ьрско н а /д /  вами п р е /з /  
Апостаты бествячеися оунітской Схіс- 
мы, в смутокъ и плачь оборочалы, прав
ды еднакъ Е в/г/л ск ои  не запрьлся 
(С М А ТР, 41).

Прывезены бы ў да цара і вельмож для 
прауды евангельскай, і вызнаў яе на- 
дзеина: быў абсмеяны за веру^ пра- 
васлаўную, абылганы, абняслаўлены, 
пашарпаны, ад суда да суда, з турмы да 
турмы, праз цэлыя два гады як злачынцу 
якога валаклі, чаго ўсяго ўсіх  вас на- 
божныя Хрысціяне крывавымі на той  
час слязамі ацёклыя вочы наглядзеліся: 
калі вам і вясёлыя вашы святых дзён  
урачыстасці, ж оўцю  нелітасцівай звер- 
ска над вамі праз Апастаты лютуючай 
уніяцкай Схізмы, у смутак і плач пера- 
утвараліся, праўды аднак Евангельскай 
не зрокся.

30



у  перыядах з падпарадкавальнай сувяззю (па аднаму выпадку у ка- 
заннях Скаргі, 3 выпадкі ў казанні Сматрыцкага) толькі адзін са сказаў 
першай часткі граматычна звязаны з другой, але пры дапамозе паралель- 
нага афармлення ўсіх сказаў першай часткі (аднолькавы зачын, адзін 
і той жа рад аднародных членаў) ствараюцца ўмовы аблігаторнай 
залежнасці частак. У прыкладзе (5) з СМАТР., які ілюструе дадзеную 
разнавіднасць перыяду, у першую частку ўключана цытата са Св. 
Пісання, якае задае рытм далейшаму разгортванню перыяду. Аўтар 
уплятае цытату ў структуру перыяду і тым самым дабіваецца не толькі 
аўтарытэтнасці выкладу, але і ўражання рытмічнай еднасці свайго і 
прэцэдэнтнага тэксту (у 9 перыядаў у казанні Сматрыцкага уключаны 
цытаты).

(5 )К то  бо разум% оумъ Гднъ; или кто 
coBtTHHKb ему бысть; хто з насъ, нерку- 
чи д іл о м ь  албо радою, але мыслію, так 
далеко, так глубоко, так высоко, зайти, 
зейти, и взыйти моглъ: чого Всесилный 
ГДь Б п . непостигненою превкчнои воли 
своей радою, судомъ, и вырокомъ н а /д /  
мысль нашу, н а /д / промыслъ, и старане, 
речю самою, д%ломъ, и скуткомъ, намъ, 
и всему блгочестивому Народови наше
му, стой, мовлю. Церкви нашей Руской, 
скоро, лацно, и стобливе, дойти, взяти, 
и одержати, спорядилъ, справилъ, и вы- 
коналъ(СМ АТР., 22).

Бо хто пазнау розум Госпада; ці хто быу 
дарадчыкам яму; хто з нас, не кажучы 
справай альбо парадаю, але мыслю, так 
далёка, так глыбока, так высока, зайсці, 
С Ы С Ц І  І ўзысці мог: чаго Усемагутны  
Гасподзь Бог незразумелай спрадвечнай 
В О Л І  сваёй парадаю, судом, і прадвызна- 
чэннем, праз мысль нашу, праз промы
сел І старание, прамовай самою, справай 
І вынікам, нам, і ўсяму набожнаму На
роду нашаму, святой, кажу, Царкве на- 
шаи Рускай, хутка, легка, і свята, дайсці, 
узяць, І атрымаць, пастанавіў, справіў, 
1 выканаў. ( Рым 11,34).

Віды паралелізму ў перыядзе. Для ўсіх перыядаў характэрна значная 
сінтаксічная разгорнутасць і лексічйая насычанасць (у адным з перы- 
ядаў у СМАТР. лік словаўжыванняў дасягае 92). Паралелізм узнаўляе 
3 разнастайнасці складаных частак перыяду ідэнтычныя кампаненты 
шляхам надання ўсім сінтаксічпым канструкцыям сіметрычна ўпарад- 
каваных форм і.т ы м  самым павышае ступень камунікатыўнасці і 
інтэлегібельнасці перыяду. Найбольш характэрнымі праявамі паралеліз- 
му ў перыядах казанняў з’яўляюцца; наяўнасць шматлікіх радоў ад
народных членаў, пры гэтым колькасць элементаў у аднародным радзе 
захоўваецца на працягу ўсёй перыядычнай канструкцыі (звычайна гэта 
тэрнарныя рады, гл. прыклад (5); паўтор зачына сказаў, складаючых 
першую частку перыяду; структура адасобленых зваротаў (дзеепрыс- 
лоўнага, дзеепрыметнікавага) адпавядае структуры вызначаючай іх ча- 
СТКІ сказа (так, пры наяўнасці у сказе інфінітыўных канструкцый, 
дзеепрыслоўны зварот, які ўваходзіць у склад гэтага сказа, таксама 
змяшчае інфінітыўныя канструкцыі з захаваннем парадку размяшчэння 
залежных кампанентаў: аб’ект—інфінітыўі, аб’ект—інфінітыўг—дзееп- 
рыслоўе = асабовая форма дзеяслова); выкарыстоўванне ў якасці 
разгортвання прэдыкатыўнага ядра ў сказах з адной і той жа структур- 
най схемай элементаў, якія адносяцца да аднаго марфалагічнага класа, 
што можна назваць абсалютным паралелізмам.

Сіметрычнае размяшчэнне кампанентаў рытмічна арганізуе перыяд, 
а паўторы форм слоў у канструкцыях, якія ідуць адна за другой, 
ствараюць унутраную рыфму (звычайна дзеяслоўную). Рэлевантнасць 
рытму Ў перыядзе настолькі вялікая, што для маркіравання пабочных 
канструкцый, ЯКІЯ прадстаўляюць сабой адносна аўтаномны тэкст, 
выкарыстоўваецца адрозны ад галоўнага сказа рытмічны малюнак. 
У прыкладзе (4) з казання Сматрыцкага, негледзячы на разнатыпнасць 
двух пабочных сказаў (даданых дапаўняльнага і часу), супадзенне 
рытму у  фінале сказаў — отекяыи очи насмотръяы; в смутокъ и пяачъ 
оборочалы ( u / lu / lm j/u )  — тыпізуе іх інфармацыйны змест. Адроз- 
ненне ў рытмічнай арганізацыі галоўнага сказа і пабочных дазваляе
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маркіраваць іх гетэрагеннасць. Такім чынам, можна зрабіць вывад, што 
рытмічная аднастайнасць у паралельных канструкцыях дазваляе ўспры- 
маць іх як адзінае цэлае; з другога боку, рытмічная разнастайнасць 
дазваляе стратыфікаваць інфармацыю, якая змяшчаецца ў мностве 
сегментаў перыяда. Больш выразнай эксплікацыі ўпарадкаванасці 
канструкцыі служыць рытмічная арганізацыя складоў у канцо- 
ўцы (апошнім колане) перыяду: dobre uczynki jesli ро smiercizostaic^, 
chwafi (/u u / l a j/u u / l a j/u /u ); духовную Беседу в коротце м-бти 

х о т ^ и  (такім чынам націск расстаўлены ў арыгінале;
u / i a j / l u /u u / l a j / u  ).

Акрамя рытмічнай арганізаванасці ў пабудове перыядаў можна вы- 
дзеліць яшчэ адзін аспект. Разгорнутасць перыядычнай канструкцыі 
суправаджаецца асобнай заканамернасцю: размяшчэннем у канцы гало- 
ўнага (стрыжнявога) кампанента, які граматычна падпарадкоўвае ўсе 
астатнія элементы канструкцыі. У чаканпі закончанасці паведамлення 
адрасат вымушаны ўвесь час актывізаваць увагу. Эфект чакання—гэта 
ўнутраная інтрыга, якая зпачпа «драматызуе» перыяд. Адрасат пе толькі 
падпарадкоўваецца рытміка-меладычпай зладжанасці капструкцыі, але 
яшчэ і захоплены разгадкай капца. На ўзроўпі ўсёй перыядычнай 
пабудовы эфект чаканпя рэалізуецца пры дапамозе пастамоўкі грама
тычна неаўтаномпых сказаў (маіоць паказалыіік залежпасці: злучпік, 
злучальнае слова) у прэпазіцыіо да галоўпага, г. зп. пры дапамозе 
антыцыпацыі. У перыядах, заспавапых па складапазлучапых сказах, дзе 
першую і другую часткі ўтвараюць адпоспа раўпапраўпыя сказы і 
пазіцыя злучніка характарызуецца большай аўтапомпасцю ў параўнаппі 
3 пазіцыяй падпарадкавалыіага злучпіка, можпа гаварыць аб імпліцыт- 
най аптыцыпацыі. Паралелыіае афармлеппе сказаў першай часткі і 
шматразовае ўзпаўлеппе адпаго і таго ж злучпіка ствараюць інтапацый- 
нае нагнятаппе, у выпіку чаго адрасат зпаходзіцца ў стапе чакаппя 
інтапацыйнага спаду як паказалыііка закопчапасці думкі. Аптыцыпацыі 
на мопапрэдыкатыўпым узроўпі адпавядае фіпалыіая пазіцыя дзеясло- 
ва-выказпіка'^—адпа з пайбольш характэрпых асаблівасцей перыядыч- 
ных канструкцый у казаннях П. Скаргі і М. Сматрыцкага.

Пры агульнай устапоўцы на стварэппе ў перыядзе эфекту чакаппя 
Скарга і Сматрыцкі аргапізуюць яе па-розпаму: у казаннях Скаргі 
перыяды характарызуюцца працяглай першай часткай і лакапічпай, 
рэЗюмуючай другой; для Сматрыцкага інакш: неабходнасць у стварэйні 
рытмічна упарадкавапага, структурна сбалапсаванага маўленпя настоль- 
кі вялікая, што другая частка перыяду таксама змяшчае паралельныя 
сінтаксічныя канструкцыі, па працягласці роўныя першай, і, паколькі 
дзеяслоў-выказнік у другой частцы знаходзіцца ў канцы, чаканне вы- 
рашаецца не імгненпа (як у перыядах'Скаргі), а павольна. Пры гэтым 
у казанні Сматрыцкага выяўляецца імкпеіше не толькі будаваць перы
яды «круглыя», ці «умерапыя», паводле М. В. Ламаносава, але як можна 
часцей выкарыстоўваць перыядычныя капструкцыі: колькасць перы- 
ядаў і іх працягласць у 2 і 2,3 разы вышэй, чым у казаннях Скаргі. 
Відавочна, што аўтары семіятычна вызначалі і размяшчэнне перыядаў: 
для Скаргі найбольш рэлевантны канец разважання, дзе перыяд мог бы 
не толькі паэтызаваць, але і абагульніць раней сказанае; для Сматрыц
кага характэрна адваротнае—імкненне вызначыць наперад далейшае 
разважанне. Пазіцыя перыяду карэліруе з уяўленнем аўтара аб найболь- 
шай каштоўнасці кампазіцыйнай прасторы тэксту ў цэлым: калі казания 
Скаргі характарызуюцца лаканічным exordium’am (уступам) (перыяды 
сканцэнтраваны ў narratio i conclusio (галоўнай частцы і заключэнні), 
то для Сматрыцкага вызначаючай з’яўляецца менавіта ўступная частка 
тэксту (16 перыядаў размешчаны ў exordium’e).
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A. M. РУДЭНКА

ПРЫМЕТНІКІ-ХАРАКТАРЫСТЫКІ РАЗУМОВЫХ 
ЗДОЛЬНАСЦЕЙ У БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

I ПОМНІКАХ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА

Прадметам аналізу ў гэтым артыкуле з’яўляюцца прыметнікі, якія 
характарызуюць разумовыя здолыіасці чалавека ў сучаснай беларускай 
мове і беларускіх пісьмовых помніках XIV—XVII стст. Прыметнікі, якія 
абазначаюць інтэлектуальныя рысы чалавека, атрыманы шляхам су- 
цэльнай выбаркі з Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы пад рэд. 
К. Крапівы (Т. 1—5; Мн., 1977—1987) — для сучасных прыметнікаў- 
характарыстык разумовых здольнасцей і з картатэкі Гістарычнага слоў- 
ніка беларускай мовы — для аналагічпых прыметнікаў у беларускай 
мове XIV—XVII стст. Пад час супастаўлення семантыкі і структуры 
абраных ЛСГ улічваліся і словы, якія развілі значэнне інтэлектуальнай 
характарыстыкі як пераноснае (напрыклад, блр. меякі). Такія лексемы 
таксама абіраліся з названых вышэй крыніц. Сістэма значэнйяў аналі- 
зуемых прыметнікаў адпавядае прапанаванай ва ўказаных вышэй Тлу- 
мачальным слоўніку ці картатэцы.

Лексіка-семаптычны клас прыметпікаў-характарыстык інтэлектуаль- 
ных здолыіасцей і схільнасцей у асноўным падзяляецца на абазначэнні 
іх станоўчых і адмоўных рыс, досыць разнастайных. Да станоўчых 
характарыстык адносіцца ЛСГ з агульным значэннем ’разумны, той, хто 
мае розум’. У сучаснай беларускай мове гэта трупа прадстаўлена лек
семам! нормальны, свядомы, разумны, мысяячы, апошнія дзве з якіх 
абазначаюць і паняцце ’разумны, дасціпны’. У адрозненне, напрыклад, 
ад інтэлектуальных назоўшкаў, дзе ўсе абазначэнні розуму адначасова 
перадаюць семантыку разумовых здольнасцей, прыметшкі свядомы, 
нормальны толькі канстатуюць наяўнасць рацыянальнага ўзроўню ад- 
люстравання рэчаіснасці. У старабеларускай мове паняцце ’той, хто мае 
розум’ абазначаецца словам розумный.

Семантыка ’разумны, дасціпны’ і ў сучаснай беларускай мове, і 
Ў помніках беларускага пісьменства прадстаўлена значна шырэйшай 
ЛСГ. Гэта выклікана тым, што для носьбітаў мовы вельмі істотныя 
якасныя характарыстыкі розуму, ягоныя асаблівасці: Гэты тэзіс пацвяр- 
джаецца яшчэ і тым, што сучасныя беларускія прыметнікі разумны, 
мыслячы  І старабеларускі розумный абазначаюць яшчэ і станоўчую 
характарыстыку разумовых здольнасцей. У мове XIV—XVII стст. паняц
це фазумны, дасціпны’ абазнаЧаецца прыметнікамі банный, быстрый, 
глубокоумный, довтипный, долгоумный, домысленый, розумный, ростроп- 
ный, смыслный. У сучаснай мове ім адпавядаюць головасты, дагадлівы, 
дасщпны, кемлівы, мазгавіты, мыслячы, панятлівы, разумны, толковы, 
удумлівы, цямлівы. Сучасная ЛСГ больш шматлікая ў сувязі з узнік- 
неннем новых словаўтваральных мадэлей (напрыклад, мазгавіты, 
панятлівы).

3 паняццем ’разумны’ цесна звязана паняцце ’мудры, памяркоўны’. 
Такая сувязь і ўзаемазамяняльнасць асабліва характэрныя для старабе
ларускай мовы: банный, благоразумный, вдячный, делный, долгоумный, 
мудрый, премудрый, опатреный, прозорливый, розсудный, розумный, ро- 
стропный, тверезый. У сучаснай беларускай мове два гэтыя паняцці
3 Зак. 239 33



больш дыферэнцыраваныя: мудры, дальнабачны, празорлівы, праніклівы, 
разумны, разважлівы, абачлівы, сур’ёзны, цвярозы (і старабеларускія, і 
сучасныя лексемы размеркаваны ў парадку нарастания семы ’памярко- 
ўны ’). Да гэтай ЛСГ трэба аднесці таксама ст.-блр. бывалый, беглый, 
ученый, сучасн. блр. бывалы, вопытны, спрактыкаваны, якія ўтрымлі- 
ваюць адначасова значэнне ’знаўца’ (словы размеркаваны па меры яго 
нарастания). Ст.-блр. ученый семантычна больш аб’ёмнае, чым сучаснае 
вучоны: поруч са значэннем ’адукаваны, ведаючьГ яно перадае семантыку 
’разумны, мудры’.

Як ужо адзначалася вышэй, ЛСГ з абагульняючым значэннем ’муд- 
рьГ перакрыжоўваецца з ЛСГ прыметнікаў, якія абазначаіоць веды. 
Семантыка ’ведаючы, адукаваны’ ў мове XIV—XVII стст., акрамя пры- 
метнікаў беглый, бывалый, ученый, абазначаецца словамі ведомый, зна- 
емый, письменный, уместный, досведчаный, освеченый, цвичоный (словы 
размеркаваны па меры павелічэння семантычнага элемента -’асвечаны, 
культурны’). Цікава, што ст.-блр. ведомый сумяшчае значэнні ’вядомы’ 
і ’ведаючы’, зараз страчанае: «...в науце от Бга поданой добре ведомый, 
все ПІСМО як старого, так и нового Тестаменту в памяти мел (Варл., 
162)»Ч У сучаснай беларускай мове даная група прадстаўлена большай 
колькасцю прыметнікаў, якія дыферэнцыравана перадаюць значэнні 
’той, хто ведае сваю справу’, ’адукаваны’, ’культурны’: кваліфікаваны, 
умелы, спрактыкаваны, грамотны, пкьменны, дасведчаны, кампетэнтны 
( ’ведаючы’ + ’умеючы што-н.’), бывалы, вучоны ( ’ведаючы’), адукава
ны, асвечаны ( ’ведаючы, адукаваны, асветлепы’). Значэппе ’культурны, 
асвечаны’ перадаецца ў сучаснай мове словамі выхаваны, інтэлігентны, 
культурны, развіты, цікавы, цывілізаваны. Паказальна, што ст.-блр. 
сведомый, якое ўжывалася толькі ў значэнні ’ведаючы’, у сучаснай мове 
пашырыла значэнне — ’здолыіы мысліць’, ’перакананы’, — страціўшы, 
аднак, першапачатковае значэнне. Да ЛСГ з абагульняючай семантыкай 
’ведаючы, знаўца’ прымыкаюць ст.-блр. привыклый, сучасн. блр. пры- 
вычны, знаёмы ’прывычны да чаго-н.’, ’знаёмы з кім-, чым-небудзь’.

Да абазначэнняў станоўчай разумовай характарыстыкі адносіцца ЛСГ 
3 абагулыіеным значэннем ’таленавіты’. У старабеларускай мове яе 
складаюць прыметнікі вдатный, гораздый, способный і делный, якое 
перадае адначасова значэнне ’мудрыЧ Ст.-блр. делный яшчэ раз дэман- 
струе ўзаемазамянялыіасць інтэлектуальных прыметнікаў, прычым 
прыметнікам такая ўзаемазамяняльнасць больш уласцівая, чым назоў- 
шкам, якія абазначаюць разумовыя здолыіасці і пераважпа ўтвораны ад 
такіх прыметнікаў. Напрыклад, сучасн. блр. спрактыкаванасць не мае 
значэння ’мудрасць, жыцдёвы вопыт’, у адрозненпе ад спрактыкаваны, 
ст.-блр. ученость абазначае толькі паняцце ’адукаванасць’, у той час як 
ученый ужываецца ў значэнні ’мудры’ і г. д. У сучаснай мове семантыка 
’таленавіты’ абазначаецца словам! адораны, геніяльны, даравіты, здатны, 
здольны, натхнёны, таленавіты, творчы. Паняцце ’таленавіты’ канкрэ- 
тызуецца паняццем ’вынаходлівы’, якое ў сучаснай мове абазначаецца 
лексемамі абароцісты, вынаходлівы і не выражана ў мове XIV—XVII 
стст. 3 ім звязана значэнне ’хітры’, якое можа перадаваць як станоўчую, 
так і адмоўную характарыстыку (ст.-блр. хитролукавый, хитрый, сучасн. 
блр. хітрамудры, хітры) і мяжуе з характарыстыкай сацыяльнай.

Станоўчую характарыстыку перадаюць абазначэнні паняцця ’ўваж- 
лівы’: ст. -блр. бачный, пйлный, уважный, сучасн. блр. пільны, праніклівы, 
уважлівы. «Прыватным выпадкам» значэння ’ўважлівы’ з’яўляецца 
значэнне ’цікаўны’ (ст. -блр. любопытный, сучасн. блр. щкауны, дапыт- 
лівы). I ў старабеларускай, і ў сучаснай мове значэнне ’цікаўны’ можа 
перадавацца абазначэннямі паняцця ’ўважлівьГ.

Значэнне ’схільны да летуценнасці’ проціцастаўлена папярэдняму па 
семантычным элеменце ’наяўнасць (адсутнасць) увагі да навакольнага 
асяроддзя’. У сучаснай беларускай мове для яго перадачы ўжываюцца 
прыметнікі летуценны, сузіральны, задумлівы. У мове XIV—XVII стст. 
адпаведных абазначэнияу пастаяннай штэлектуальнай схільнасці, улас- 
цівасці няма. У старабеларускай мове адсутнічае таксама адпаведнік 
сучасн. блр. памятлівы ’які мае добрую памяць’: адпаведная лексема 
памятливый мае значэнне ’той, які павінен запомніцца’, а ўказанае 
вышэй значэнне перадаецца апісальна.
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Паняцце ’ўпэўнены, перакананы’ (як абазначэнне пастаяннай улас- 
цівасці) немаркіравана адносна адзнакі «станоўчая/адмоўная характа- 
рыстыка» у сучаснай мове, а ў старабеларускай мове часцей мае ста- 
ноўчую канатацыю ў сувязі з тым, што гэтае паняцце часцей за ўсё 
належала да паняційнай сферы ’вера ў Бога’, што лічылася неабходнай 
якасцю І найвышэйшай дабрачыннасцю. У сучаснай беларускай мове 
такое значэнне маюць прыметнікі свядомы, перакананы, упэунены, пры
чым апошнія два абазначаюць і інтэлектуальны стан. У мове XIV—XVII 
стст. гэтае паняцце выражаецца дзеепрыметнікамі ад дзеяслова верити.

Абазначэнні адмоўных характарыстык у цэлым сіметрычна супраць- 
пастаўлены адпаведиым ЛСГ са станоўчай канатацыяй і так, як і яны, 
узаемазвязаныя і ўзаемазамяняльныя. Значэнне ’неразумны, які не мае 
розуму’ перадаюць ст.-блр. безрозумный, безумный, сучасн. блр. звар’я- 
целы, шалё'ны, ненормальны, якія паслядоуна абазначаюць j  паняцце 
’дурны’. ЛСГ 3 абагульненым значэннем ’дурны’ ў етарабеларускай мове 
прадстаўлена^ за выключэннем указаных вышэй безрозумный, безумный, 
прыметнікамі буйный, глупый, бурный, дуровлтый, недоречный, опенпга- 
ный, простый, шаленый. У сучаенай мове група больш шматлікая, у 
асноўным, за кошт пераносных абазначэнняў: безгаловы, блазнаваты, 
бестолковы, бязглузды, вузкалобы, дурны, звар’яцелы, недалёкі, недалуж- 
ны, недарэчны, ненормальны, просты, прыдуркаваты, тупоголовы, тупы, 
цвердалобы, шалё'ны.

Паняцце ’безразважны’ цесна звязана з паняццем ’дурны’: як і ў вы
падку адпаведных абазначэнняў са станоўчай канатацыяй, словы абе- 
дзвюх груп у шэрагу выпадкаў узаемазамяняльныя. Асабліва гэта ха
рактэрна для старабеларускай мовы: словы буйный, безулшый, опентаный, 
шаленый маюць і значэнне ’безразважны’. Цікава, што словы, якія 
сумяшчаюць семантыку ’дурны’ і ’безразважны’, паслядоўна перадаюць 
семантыку інтэлектуальпага стану. Гэта абумоўлена гісторыяй развіцця 
іх зігачэнняў: ’вар’ят’ («псіха-эмацыяналыіая сфера»)—»’неразважлівы, 
безразважны’—>’дурны’. Для абазначэння паняцця ’безразважны’ ў ста
рабеларускай мове ўжываюцца таксама словы безглавный, безрозсудный, 
легкомыслный, ветреный, легкий. Асаблівасцю мовы XIV—XVII стст. 
з’яўляецца выкарыстанне ў дапым значэнні лексемы легкий: «...то 
знаком ест члка легкого нестаточного глупого» (36. 261,145 б). Сучаспай
беларускай мове такое ўжывапне прыметпіка лё'гкі неўласцівае, данае 
слова можа ўжывацца ў значэппі ’бесклапотны’, г. зп. адпосіцца да 
сферы сацыяльных характарыстык (лё'гкі чалавек), але часцей яно 
характарызуе чалавека ўскосна (лё'гкі погляд на жыццё'). У абодвух 
выпадках сучасная лексема выходзіць за межы данага семантычнага 
класа. У сучаснай беларускай мове значэнні ’дурны’ і ’безразважны’ 
сумяшчаюць прыметнікі шалё'ны і звар’яцелы, якія паслядоўна абазна
чаюць адсутнасць розуму і інтэлектуальны стан. Імшыя словы данай 
ЛСГ перадаюць паняцце ’безразважны’ больш дыферэицыравана: бліза- 
рукі, легкаважны, легкадумны, павярхоуны, ветраны, безразважны. Пер- 
шыя чатыры 3 ІХ калькаваныя з  рускіх прыметнікаў. Прыметнік павяр
хоуны абазначае таксама і паняцце ’не ведаючы чаго-н.’

ЛСГ 3 абагульняючым значэннем ’неадукаваны, некультурны’ ў су
часнай беларускай мове прадстаўлена шэрагам спецыяльных лексем, 
большая частка якіх калькаваная: павярхоуны ( ’не ведаючы чаго-н.’), 
абмежаваны, аднабаковы, адсталы, дзікі, перишбытны, прымітыўны, 
цё'мны ( ’не ведаючы чаго-н., неадукаваны’, ’некультурны’), вузк/, вуз
калобы, пусты, мелкі, шэры ( ’некультурны’). У мове XIV—XVII стст. 
ІМ адпавядаюць темный ( ’неадукаваны, некультурны’), грубый, дикий 
( ’некультурны’). Сучасн. блр. грубы значка больш моцна, чым яго 
старабеларускі адпаведнік, перадае семантыку ’няветлівы, грубы’, г. зн. 
з’яўляецца паўнапраўным членам сферы сацыяльных абазначэнняў і 
тут не разглядаецца. Семантычныя лакуны сучаснай і асабліва стара
беларускай мовы як у складзе данай ЛСГ, так і ў іншых, запаўняюцца 
адмоўнымі ўтварэннямі з прэфіксам не- ад адпаведных абазначэнняў са 
станоўчай канатацыяй і словазлучэннямі. Такі спосаб перадачы харак- 
тэрны для ўсіх абазначэнняў адмоўных інтэлектуальных характары
стык, у прыватнасці, для старабеларускіх аналогій сучасн. блр. бяздарны
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’бяздарны, неталенавіты’ і бяспайіятны, забыўчывы ’які мае слабую 
памяць’, а таксама ст.-блр. вонтплтый ’той, хто сумпяваецца’, якое 
фактычна сумяшчае суб’ектпае і аб’ектпае зііачэнні — ’бяздоказны, 
непераканаўчы’ і ’няўпэўйеііы’: «...родичи любили, смутных оу веселил и 
вонтпливых во вере носил ил и» (Жыц. св., 246).

Такім чынам, абазначэнні інтэлектуалыіых здольнасцей, якасцей і 
ўласцівасцей у цэлым сіметрычныя адносна адзнакі «станоўчая/адмоў- 
ная характарыстыка». Значная частка адмоўных уласцівасцей абазнача
ецца прыметнікамі з прыстаўкай не- і словазлучэнйямі, якія тут не 
разглядаюцца. Прыметнікі данага класа служаць словаўтваральнай і 
семантычнай базай для назоўнікаў, якія абазначаюць інтэлектуалыіыя 
якасф.

Сістэмны аналіз абазііачэнняў інтэлектуальных працэсаў, станаў і 
ўласцівасцей паказвае, што, як правіла, сярод членаў адной ЛСГ на 
сінхронным зрэзе мовы ёсць рады надобным чынам утвораных слоў. 
Toe ж правіла распаўсюджваецца і на спосабы матывацыі слоў, утво
раных шляхам семаитычных пераносаў, а такіх сярод разгледжапых 
абазначэнняў інтэлектуалыіых характарыстык — большасць. Напрык
лад, значная частка лексем са значэннем разумовай характарыстык! 
ўтворана на базе семантычнага перапосу семантык! фізічпай характары
стык! Ў сферу інтэлектуалыіых абазйачэнняў. Так, семантыка ’абмежа
ваны, дурны’ можа перадавацца пры дапамозе прыметнікаў: сучасн. блр. 
вузкі, мелкі (<ст.-блр. мелкий), просты (<ст.-блр. простый), пусты 
(<ст.-блр. пустый), тугі, шэры, грубы (<ст.-блр. грубый). Дарэчы, так! 
спосаб матывацы! з’яўляецца найбольш адкрытым з той прычыны, што 
менавіта ён ляжыць у аснове разнастайных эпітэтаў, у тым л!ку ! !н- 
тэлектуальных.

Абазиачэнн! разумовых здольнасцей утвараюцца таксама ! шляхам 
семаитычных пераносаў ад зпачэйняў фіз!ялаг!чных якасцей чалавека. 
У старабеларускай мове гэты спосаб матывацы! не надта актыўны, але 
3 цягам часу ён ўсе больш актыв!зуецца, Частка лексем-характарыстык 
разумовых здольнасцей узыходз!ць да абазначэнняў ф!з!ялаг!чных улас- 
ц!васцей чалавека дзякуючы ўстанаўленню аналопи пам!ж ф!з!ялаг!ч- 
ным! ! !итэлектуальиым! характарыстыкам!. Найбольш старажытным з 
так!х абазначэнняў з’яўляецца ст.-блр. глупый, якое звязапа чаргаваннем 
галосных 3 глухой (Фасмер, 1, 416). У сучаснай беларускай мове гэты 
прыметн!к не захаваўся, ужываецца тольк! йазоўіпк глупства, запазы- 
чаны 3 польскай мовы. Так!м жа спосабам утвораныя ! ст.-блр. прозор
ливый ( > сучасн. блр. празорлівы) ’той, як! мае добры зрок, відушчы’—♦- 
’мудрьг, сучасн. блр. блізарукі ’няздолыіы бачыць на вял!кай адлеглас- 
ц!’—> дурны, недалыіабачны’. Матывацыя разумовых уласцівасцей праз 
лексемы, як!я характарызуюць органы пачуццяў, — самая пашыраная 
3  прычыны агульнай ол!зкасц! семаитычных палёў ’успрыманне орга
нам! пачуццяў і ’ііітэлектуалыіая сфера’, прычым паняціц ’успрыманне 
органам! зроку’ ! ’разумовыя здолыіасц!’ найбольш бл!зк!я. Але магчы- 
мыя ! !ншыя шлях! «ф!з!ялаг!чпых» матывіровак, напрыклад, ст.-блр. 
беглый, быстрый, ’дасціпны’.

I ў старабеларускай, ! ў сучаснай беларускай мове распаўсюджана 
разв!ццё значэння ’галава, мозг’—>’разумовыя здольнасці’. Тольк! з !н- 
тэлектуальпых характарыстык, утвораных так!м спосабам, у старабела
рускай мове ўжывалася лексема безглавный ’дурны’, у сучаснай бела
рускай — бязглузды ( <глузд  ’мозг’), безгаловы, бязмозглы; головасты, 
мазгавіты; вузкалобы, цвердалобы. Даны метан!м!чны шлях таксама 
з’яўляецца адкрытым спосабам папаўнснпя слоў са значэннем !нтэлек- 
туальных здольнасцей, уласц!васцей ! якасцей.

Так!м чынам, лексемы-характарыстык! іптэлектуальных здольнасцей 
І схшьнасцей, за невял!к!м выключэннем, с!метрычна абазначаюць ста- 
ноўчыя ! адмоўныя характарыстык!. Найбольш актыўным спосабам 
матывацы! !нтэлектуальных характарыстык з’яўляюцца ф!з!чныя ! ф!- 
з!ялаг!чныя якасц!, прычым адмысловае месца належыць семантычным 
сферам ’здольнасць успрымаць навакольны свет праз органы пачуццяў’ 
! мозг’.

 ̂ Усе скарачэнні назваў помнікаў старабеларускай мовы дадзены у  адпаведнасці з 
«Гістарычііым слоўііікам беларускай мовы» (М н., 1981. Вып. 1). Лрфаграфія цытуемых 
тэкстау спрошчаная.
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п. п . ШУБА

ПЯСЧАНЫ  Щ  ПЯШЧАНЫ?
(Да праблемы ўпарадкаваііпя беларускай арфаграфіі)

Напісанне гэтага слова з сч замацавана у сучаснай арфаграфічнай 
практыцы ўсімі нарматыўнымі слоўпікамі. Пры абмеркаванні прапаноў 
для арфаграфічнай камісіі Таварыства беларускай мовы вырашыла за- 
мяніць напісанне гэтага слова (і вытворпых ад яго) і пісаць яго з шч: 
пяшчаны, пяшчанік, пяшчынка і іпш. — гэтак жа, як пішчык, вашчаны, 
вашчыць і над. Заканамерна ўзнікае пытаііне: ці ёсць падставы для ана- 
логіі?

Чаргаванпі ск і cm (сц) з шч — гістарычйыя (непазіцыйпыя), 
марфалагізаваныя і нерэгулярпыя. Япы даволі паслядоўпа паглядаюцца 
пры формаўтварэнйі дзеясловаў (паяаскаць — паяашчу, расціць —рашчу, 
масйіць — машчу), a таксама пры словаўтварэппі (густы —гушчар, 
часты — чашчоба, яуска — яушчыць). Гістарычпыя чаргаванпі гэтага 
тыпу адзначаюцца і у сучасных невытворных назоўніках гушча, пяошча, 
пушча, ляшчына (тут узпаўляіоцца корані густы, пяоскі, пусты, яеск 
(ліск) —’арэхавая палка’). Абавязковай умовай чаргаванпя з’яўляецца 
пазіцыя спалучэнняў зычных ск і cm (сц) у капцы кораня, перад ётам 
ці перад галосным пярэдйяга раду (пачатковым гукам флексіі або 
формаўтваральнага афікса дзеяслоўнай формы, напрыклад: хрысщць 
—хрышчу, хрышчоны; пачатковым гукам словаўтваральнага суфікса, 
напрыклад: еашчына, гушчар, хрышчэнне і пад., сіоды ж прымыкае і 
прыметнік дашчаны, матывуючай асновай якога з’яўляецца назоўйік 
дошка — 3 гістарычным корансм desk (dъsk). Аб тым, што гэта чарга- 
ванне не з’яўляецца рэгулярным, сведчаць шматлікія выпадкі захавання 
cm (сц) і ск перад суфіксам, які пачынаецца галосным пярэдняга раду: 
берасирны, шарсцяны, хварасщна, хусцінка, касцяны (хоць ёсць і слова 
кашчавы), выпаласканы, расплясканы і інш.

У сучаснай беларускай мове ёсць некалькі труп слоў, дзе можа 
ўзйікнуць праблема перадачы на пісьме спалучэння зычных [шч]. Як 
вядома, гэта спалучэнне можа перадавацца не толькі літарамі шч, а і жч, 
34, сч: перабежчык, возчык, рэзчык, перапісчык, разносчык, брусчаты, 
брусчатка і пад. У гэтым выпадку асіміляцыйныя працэсы не стрым- 
лшаюцца марфемным швом, якое знаходзіцца перад суфіксальным 
ч, аднак аглушэнне ж і з \ пераход с у шыпячы гук на пісьме, згодна 
3 іспуючымі правіламі арфаграфіі, не перадаюцца. Перадача на пісьме 
асіміляцыі зычных, што знаходзяцца на стыку ўтваральнай асновы і 
суфікса, абмежавана сітуацыямі, калі суфікс пачынаецца зычным с(-ск-, 
-ств-). Пашыраць колькасць выпадкаў такой перадачы асіміляцыйных 
працэсаў на стыку марфем наўрад ці мэтазгодна: вядома, што інфар- 
мацыйная роля зычных пры распазнаванні слова большая, чым роля 
галосных. Вось чаму далейшае пашырэнпе фанетычнага прынцыпу 
Ў перадачы зычных непажадана.

Сярод слоў, дзе спалучэнне сч можа быць памылкова перададзена на 
пісьме літарамі шч — па аналогіі з вашчына, гушчар, плошча, пушча 
І пад., — асаблівай увагі патрабуюць напісанні пясчаны (і вытворныя ад 
яго: пясчанік, супясчаны, супясчанік), брусчаты (і вытворнае ад яго: 
брусчатка). Утваральнай асновай прыметніка пясчаны выступае назоўнік 
пясок, дзе давол! лёгка вылучаецца суфікс -ок і корань пес-!пяс- —у 
радзе звязаных асноў: супесь (параўп, за'вадзь), супесок (параўн. суглі- 
нак). Пры змене склонавай формы і страце беглага о ў суфіксе — узнікае, 
праўда, на марфемным шве суседства с з к (пяску, пяском...), але 
ж зычны к не ўваходзіць у склад кораня. Таму злучэнне ўтваральнай 
асновы пяск- з суфіксам -ян- (пясчаны, параўн. драуляны, вадзяны, 
вераучаны, драцяны, шарсцяны, берасцяны і шмат іншых; дарэчы паралель
на існуіоць І прыметнікі без выпадзеиня беглага галоснага ў суфіксе: 
вяровачны, пясочны) не адпавядае тым умовам, калі спалучэнне ск 
звычайна чаргуецца з шч.

Тое ж самае можна сказаць і пра ііапісанне брусчаты. Утваральнай 
асновай гэтага прыметніка выступае назоўнік брусок, дзе таксама легка 
вылучаецца корань брус- і суфікс -ок. Далучэнне суфікса -am- да асновы
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бруск- (са стратай беглага о) прыводзіць да утварэння прыметніка 
брусчаты; парауи. каробчаты (каробка), трубчаты (трубка), скяадчаты 
(складка), сетчаты (сетка), рашотчаты (рашотка) і пад. У словах гэтага 
словаутваральнага тыпу магчыма і іншае чляпенпе: труб-чат-ы (ад 
труб-а), ступень-чат-ы (ад ступень) і пад., дзе вылучаецца не суфікс 
-am-, а суфікс -чат-. Гэты суфікс набывае актыунасць, і толькі яго 
можна бачыць, напрыклад, у слове сустаучаты. Такім чынам, і у гэ
тым выпадку зпайсці падставы для апраудання перадачы чаргавання ск 
3 шч немагчыма, там^ш то с і /с ва утваральнай аснове (брусок — бруск-) 
знаходзяцца не у складзе каранёвай марфемы, а па розныя бакі мар- 
фемнага шва.

Ніякай аналог!! з нап!сапням! тыпу пішчык (ад пішчаць), вашчына 
прыметн!к! пясчаны, брусчаты не маюць, акрамя х!ба таго, што ! там, 
І тут аднолькава вымауляецца шч. Але  ж тады аналопя пам!ж словам! 
ПІШ ЧЫК  (ад пішчаць) ! перапісчык (ад перапісеаць) — яшчэ больш ая,! тым 
не менш мы працягваем п!саць перапкчык, а не перапішчык, ! гэта 
нашсанне н!як!х цяжкасцей у школе не выкл!кае.

Зроб!м выснову: замяняць нап!санн! пясчаны, пясчанік, брусчаты, 
брусчатка ! пад. на нап!санн! пяшчаны, пяшчанік, брушчаты, брушчатка 
! пад. немэтазгодна, таму што, па-псршае, трэба было б раб!ць дадатковае 
выключэнне з !снуючых прав!л (а кожнае дадатковае выключэнне н!як 
не спрыяе паляпшэнню правап!су!), а па-другое, гэта выключэнне рас- 
х!ствала б марфалапчны прынцып, як! з’яўляецца асноўным ! перава- 
жаючым у правап!се зычных.

г. в  ГАВАРОУСКІ

СЕМАНТЫЧНАЯ СУАДНОСНАСЦЬ ЯКАСНЫХ ПРЫСЛОЎЯЎ 
3 ЯКАСНЫМІ ПРЫМЕТНІКАМІ

Якасныя прыслоў! на -а — найбольш багатая лекс!ка-граматычиая 
група слоў у с!стэме прыслоўяў. Яны адносна легка ! хутка папаўня- 
юцца новым! вытворным! ад якасных прыметіпкаў. У сувяз! з гэтым 
лекс!чпае значэнне кожнага такога прыслоўя выводз!цца з лекс!чнага 
значэння адпаведнага прыметіпка. Аднак валодаючы ўласнай семанты- 
кай, якасныя прыслоў! не могуць уступаць у с!итакс!чныя аднос!ны з 
назоўгпкам! н! атрыбутыуна, н! прэдыкатыўна, дакладней, яны не 
спалучаюцца з назоўшкам!. Гэта прыводз!ць да таго, што прыметн!к! ! 
прыслоў! ўжываюцца тольк! ва ўзаемпавыключалыіых с!нтакс!чных 
умовах. Так!м чынам, якасныя прыслоў!! прыметіпк! аказваюцца вельм! 
бл!зк!м! па будове ! семантыцы, але проціпастаўлены с!нтакс!чна. Такая 
з’ява рэдкая ! выключная для слоў, як!я належаць да розных часц!н 
м овы ,! як бы иагадвае суадноснасць с!птакс!чных форм словазмянення.

Семантыка прыслоўяў ! суадноснасць яе з семантыкай базавых 
прыметіпкаў, па сутнасц!, не был! прадметам спецыяльнага разгляду. 
Пацвярджэпнем таму можа служыць праца Г. А. Клычкова, якая 
спецыяльна прысвечана пол!семп розных часц!н мовы ! семантычнай 
суадноснасц! !х асобных слоў, у якой, аднак, з разгляду выключаюцца 
прыслоў!^. Супастаўленне ж сэнсавых структур суадпаведных прымет- 
нікаў ! прыслоўяў паказвае, што пам!ж !мі !снуюць рознабаковыя 
семантычиыя аднос!ны, хоць значэнне прыслоўя ! вызначаецца значэп- 
ием прыметійка. Так, напрыклад, ТСБМ прыслоўе вільготна падаецца 
наступным чынам: «1. Прысл. да вільготпы. 2. безас. у знач. вык. Пра 
наяўнасць вільгаці, сырасц!. У лесе стала больш глуха, ц!ха ! вшьготпа 
(Колас)». Так!м чынам, значэнне прыслоўя вільготна раскрываецца праз 
значэнпе адпаведнага прыметіпка вільготны, -ая, -ае; як! так тлумачыц- 
ца: «1. Насычаны, пакрыты вшьгаццю; мокры. Плуг шуршэў пад ск!баю, 
раск!даў вшьготную зямлю на крыг!-кавалк! (Баранавых). — Мне 
цёпла, — адказаў хлапец !, зйяўшы вушанку, прыгладз!ў вільготпы чуб 
(Кулакоўск!). / /  У як!м зал!шпе многа вшьгац!; сыры. Вшьготпы 
склеп. Вільготпы кл!мат. Н!зкая в!льготпая мясцовасць змяінлася 
ўзвышанай (В. Вольск!)». Тут мы маем, па сутнасц!, паўтор семы 
Ў адным ! друпм слове. Такая ж з’ява паз!раецца давол! часта пры
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тлумачэнні якасных прыслоўяў, але не заўсёды прыслоўе паутарае 
поўны аб'ём семантыкі прыметніка. Напрыклад, прыметнік вольны, -ая, 
-ае; -лен, -льна у  ТСБМ мае дванаццаць значэнняў: «1. Нікому не 
падпарадкаваны, ні ад кога не залежны, які мае магчымасць адвольна 
распараджацца сваім часам, ажыццяўляць свае жаданні. Каля мяне, як 
цень, Праходзіі(ь да вадапою Вольны лясны алень (Караткевіч). /  /  
Выпупічаны на волю. -  Быў палонны, а цяпер вольны, -  казаў... 
(Васілёк), едучы побач (Маўр). /  /  Які вызваліўся ад якіх-н. абавязкаў. 
Спектакль павінен быў адбыцца ў нядзелю, калі ўсе суседзі вольныя ад 
працы (Бядуля). / / Н е  заняты ніякай работай, які мае час. (Волька;) 
Вера то ўжо скончыла заняткі ў сваёй школе, цэлае лета будзе вольная 
(Чорны). / /  Які мае права, магчымасць дзейнічаць па ўласйаму жа- 
данню. Вольны ўсюды я ляцець (Колас). 2. Свабодны ад сацыяльнага 
І іншага прыгнёту. Вольная праца. Вольнае жыццё. Вольным народам 
сталі вы сёння (Колас). 3._ Нікім, нічым не заняты; пусты, свабодны. 
Яўхім знайшоў каля століка ў кутку два вольныя зашмальцаваныя 
крэслы (Мележ). / /  Нікім не замешчаны, вакантны. Вольная пасада. 
/  /  Н ІЧЫ М  не заняты (пра час). Кожную вольную хвіліну Люба бралася 
за кніжку (Васілевіч). 4. Не абмежаваны якімі-н. перашкодамі, прадме- 
тамі, бязмежны, бяскрайні. Волен свет мне кругом (Колас). / /  Які 
знаходзіцца на свабодзе, не запёрты ў што-н.; нічым не абмежаваны. 
Вунь ля гаспадарскіх тлустых качак Села вольных птахаў чарада (Сер- 
бантовіч). /  /  Пра неабмежаваны нічым pyx, неабмежаванае пашырэнне. 
Даўшы хвалям вольны ход. Прыпадыме бацька Нёман На хрыбце 
магутны лёд (Багдановіч). 5. Нястрыманы, які выходзіць за межы 
прынятых нормаў. Вольныя жарты. Вольнае абыходжанне. / /  3 якога 
знята абмежаванне, дазволены законам. Вольны продаж сельскагаспа- 
дарчых прадуктаў. 6. Уласцівы свабоднаму жыццю. Льецца ў полі песня 
вольная На вясновай паласе (Бядуля). 7. Які заклікае, абуджае імкненне 
да волі; свабодалюбны. Вольнае слова. Вольная думка, натура. 8. Больш 
чым дастатковы па велічыні, прасторны. Вольны касцюм. 9. Які робіцца 
без выкарыстання спартыўных прылад. Вольныя рухі, практыкаванні. 
10. Які адбываецца на свабодзе, не ў памяшканш, не пад наглядам. 
Вольная злучка. Вольнае ўтрыманне жывёлы. 11. У якім не пі|ытрым- 
ліваюцца пэўнага парадку. Людзі рухаліся вольным! шарэнгамі. 12. Не 
заціснуты, не замацаваны ў чым-н. Вольны канец вяроўкі». Прыслоўе 
ж вольна фіксуецца толькі са значэннямі: «1. Прысл. да вольны (у 1, 2, 4, 
5, 6, 8, 10 знач.). 2. Каманда на права трымацца ў страі свабодна. Стаяць 
вольна! -  Вольна! -  скамандаваў ён (Ягораў). Байцы ўскалыхнуліся, 
ІМ перадалося хваляванне камандзіра (Краўчанка). 3. Безас. у знач. вык. 
Аб адчуванні свабоды. Тут так вольна, так цікава, Што толькі тут ён 
І жыве (Колас). Прыслоўе высока: «1. Прысл. да высок!. 2. У знач. вык. 
Аб вялікай адлегласц! ўверх. Сонца было ўжо высока, калі Віця выйшаў 
3 хаты (Чарнышэвіч); не здольна мець сем значэнняў прыметніка высокі, 
-ая, -ае. 1. Працяглы знізу ўверх; проціл. нізкі. Высок! дом. Над нам! 
шушукаюцца высок!я гордыя хво! (Бядуля). / /  Як! знаходзіцца на 
значнай вышын! над узроўнем мора. Высокая мясцовасць. Высок!я 
горы. 2. Значна большы за сярэднюю норму. Высок!я тэмпы развіцця. 
Высок! ўраджай. Высокая тэмпература. Напярэдадні майскага свята 
механічны цэх... узяў самыя высокія абавязацельствы (Шыцік). 3. До
бры па якасці; вьщатны. Высокае майстэрства. Высокая культура. 
Высокая тэхніка. 4. Выдатны па свайму значэнню, вельм! важны; 
пачэсны, шаноўны. Высокая ўзнагарода, пасада. Высок! гонар. Высок! 
госць. .5. Поўны глыбокага значэння, незвычайны па свайму зместу. 
Высок!я ІДЭІ. Высокая мэта. Напоўнены сэрцы Пачуццём высокш ; Нас 
гордасць шугае Патокам глыбокім (Колас). 6. Вытанчаны, рафінаваны. 
Высокае мастацтва. Высокая культура. 7. Тонкі, рэзкі (пра гукі). Высок! 
голас. Высокая нота. 3 дынаміка пачуліся перарывістыя гукі: то высокш, 
то нізкія (Шыцік). 3 кузні ляцеў звон сухі, высок! (Пташнікаў)».

Шэраг прыслоўяў, якія ўжываюцца ў сучасных тэкстах, ТСБМ з-за 
нейкіх прычын не зафіксаваў. Некаторыя з іх адзначаны ў іншых 
беларускіх слоўніках. Так, толькі на літару А ў «Слоўніку беларускай 
мовы» (Мн., 1987) дадаткова пададзена, у параўнанні з ТСБМ, яшчэ 58
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якасных прыслоўяў: абачяіва, абаяяьна, обдумана, аб'ектыўна, абмежа
вана, абразліва, абрывіста, абстрактна, абсурдна, абыходМва, абыякава, 
агідна, агніста, адвечна, аддана, адказна, адметна, адмоўна, адмыслова, 
адхоніста, адчувальна і інш. Усе яны маюць суадносныя якасныя 
прыметнікі. Назіранні паказваюць, што паміж гэтымі суадноснымі 
прыслоўямі і прыметнікамі выяўляюцца ўвогуле ж падобныя семантыч- 
ныя сувязі. Параўн., напрыклад; Кандрат зразумеў, што пакрыўдзілі і яго. 
I зусім не Андрэй. Схапіў брата загрудкі, кінуў цераз нагу на салому. -  
Ты? 3 ёю? Прыціснуў ў кут. -  3 ёю, -  адважна адказаў Паўлюк 
(У. Караткевіч). -  Пойдзеш ты ў свет і людзі Хадою адважнай, Прад 
табою слацца будзе Край наш неабсяжны (Я. Купала); Нехта асцярожна 
ўзяў яго за плячо (У. Караткевіч) -  Старая не спала ад болю ў нагах, 
1 асцярожны стук у шыбу не разбудзіў яе, а проста спалохаў (Я. Брыль); 
3 усмешкай вінавата Папрасіла прабачьщь і паклон зрабіла міла (А. Міц- 
кевіч) -  Ліда спадылба вшаватым позіркам глядзіць на брата (А. Паль- 
чэўскі); У мяне... не выходзіла з галавы прыгожая дзяўчына з мілымі 
вачыма (М. Нікановіч); -  Няхай нятленна Жыве ўспамін аб ім як 
чалавеку! (А. Міцкевіч) -  Літаратурны твор -  гэта не толькі праўдзівы 
дакумент эпохі, а такім ён павінен быць абавязкова, але і нятленны 
помнік мастацтва (У. Юрэвіч); -  Ен вырашыў служыць, але славалюбна, 
аддана, уедліва (У. Караткевіч) -  3 Тамарай стаў праседжваць вечары 
над кнігамі і бацька... учэпісты, уедлівы (Я. Ермаловіч). Хоць значэнне 
прыслоўя і вызначаецца значэннем утваральпага прыметніка, разам 
3 тым неабходна адзначыць, што не любое якаснае значэнне прыметніка 
можа ўзнаўляцца прыслоўем. «Спрацоўваюць» абмежаванш з сферы 
семантычнай спалучальнасці, дакладней, такія сэнсавыя прыметы, якія 
не сумяшчаюцца з катэгарыяльным значэннем дзеяння, прымету якога 
прыслоўе выражае. Словаўтваральныя карэляты тыпу адважны — ад
важна, асцярожны — асцярожна, вільготны —вільготна, вольны —воль
на, высокі — высока, М І Л Ы  — міла, нятленны —нятжнна, уедлівы — 
уедліва і пад. вызначаюцца рознымі катэгарыяльна-граматычнымі зна- 
чэннямі^, таму такія словаўтваральныя пары адносяць да з'яў сінтак- 
січнай дэрывацыі, пад якой часта разумеецца ўтварэнне аднакарэнных 
слоў, якія маюць блізкае лексічнае значэнне, але адносяцца да розных 
часцш мовы. Аднак вядома, што пытанне аб тоеснасці лексічнай семан- 
тыкі роднасных слоў розных часцін мовы вырашаецца неадназначна. 
Калі ўлічыць, што катэгарыяльнае значэнне складае аснову лексічнага 
І абстрагуецца ад апошняга, то трэба будзе прыняць, што блізкасць 
лексічнай семантыкі аднакарэнных слоў розных часцін мовы не можа 
азначаць іх тоеснасці^. У сувязі з гэтым асобнага разгляду патра
буюць такія выпадкі, калі прыслоўі набываюць новыя ў параўнанні 
3 базавымі прыметнікамі значэнні. Выпадкі такія параўнальна 
нешматлікія.

Супастаўленне новых значэнняў з тымі, якія набываюць прыслоўі 
ў параўнанні з семантыкай базавых прыметнікаў, выяўляе, што змест 
прыслоўя вызначаецца не рэчавым, а яго катэгарыяльным кампанентам 
значэння. Так, тыповым для гэтых значэнняў з'яўляецца такое, якое 
служыць для выражэння ступені прыметы дзеяння (параўн., напрыклад, 
прыслоўе здорова са значэннем 'вельмі, гулка, моцна': « -  I здорава ж бу- 
хаюць гарматы, -  ціха прамовіў Раман і сам сабе паківаў галавою 
(Колас). Асабліва здо^ва, зусім па-хатняму, пахла ў зямлянцы цыбуля 
(Брыль); разм. са знач. 'добра, умела, па-майстэрску': Зроблена здорава; 
3 прыметнікам здоровы, -ая, -ае; здароў, здарова, які ўжываецца ў пяці 
значэннях: 1. Які мае добрае здароўе; проціл. хворы. -  Можаце лічыць 
сябе амаль здаровым, таварыш Васілец. На твары слядоў ад апёку ўжо 
і цяпер амаль не відаць (Мележ). / /  У знач. наз. здаровы, -ага, м.; 
здаровая, -ай, ж. Пра чалавека. Аграном глядзеў на... (Крушынскаг^ з 
той нялоўкасцю, з якой -  заўсёды хворы гладзіць на здаровага (Бя- 
дуля). /  /  Непашкоджаны, які правільна дзейнічае (пра органы і часткі 
цела). Ужо як уязджалі ў шпітальны двор, ранены Зыгмунт Асядовіч 
пачау стукаць здароваю рукою ў шкляное акенца да шафера (Чорны). 
/  /  Які выражае здароўе, уласцівы здароваму чалавеку. Здаровы выгляд. 
Здаровы смех. /  /  Прыгодны, не папсаваны. Хто першы клаў грэблі на 
балотах, ніводзін чалавек ў Лонве ўжо не скажа. Кладкі пасля масціліся
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адна на адну: новая на старую, здаровая на гнілуіо, спарахнелую у бало- 
це І высахлую на сопцы (Пташпікаў). / /  Перан. Разважлівы, разумны. 
Галовы Ў нас здаровыя, рукі дужыя, сцяг ііавукі можам моцна трымаць 
(Крапіва). 2. Карысны для здароўя. Здаровае надвор’е. Здаровае харча- 
ванне. 3. Разм. Моцнага целаскладу; дужы. Здаровыя, ружатварыя адзін 
у адзін, гвардзейцы выглядалі спакойпымі (Гартпы). 4. Разм. Вялікі, 
моцны (пра з’явы, прадметы і пад.). Ян Гузік нагпуўся і падняў з зямлі 
здаровы кавалак жалеза (Гартны). 5. У зпач. выкл. здароў (здарова)! 
Разм. (Верхаводка:) Здарова, Марына, здарова! (Марына:) А, здароў, 
Пеця, здароў! (Кучар)». Як відаць з прыкладаў, ніводпае зпачэпне гэтага 
прыметніка не суадпосіцца са зпачэпнем адпаведпага прыслоўя.

Да спецыфічпа прыслоўных значэнпяў адносяцца такія, якія даюць 
ацэнку дзеянніо: станоўчую ці адмоўную. Гэта, напрыклад, словы 
абураяьна ’дрэпна, агідпа’; блізка ў зпачэнііі ’зусім няма, адсутнасць’; 
гладка ’лёТка, без цяжкасцей, добра’; На ўсю з’ездаўскую залу абуралыіа 
і істэрычна крычала ў мікрафон Каракіна (М. Замскі); Сімон, які ведаў, 
што важных дакументаў і блізка няма, цяжка ўздыхпуў (Э. Самуй- 
лёнак); Сумуе Несцярэнка, калі менш становіцца цяжкасцей, калі ўсё 
ідзе гладка (А. Міропчык); Спектакль прайшоў гладка; Мы блізка зпа- 
ёмыя.

У шэрагу выпадкаў новыя прыслоўпыя зпачэппі набываюць якаспы 
характар. Напрыклад, дзіка ’са страхам, спужана’, дорага ’цаной вялікіх 
намаганняў, цяжкасцей, ахвяр’: — Зараз загарыцца наш дом, — сказала 
Марына, дзіка азіраючыся (К. Чорпы); Хачу я, каб пашчадкі не забывалі, 
што пам свабода дасталася дорага (Ю. Свірка); Фон Адлер спыніў 
атакі — надта дорага япы каштавалі (I. Шамякіп).

У цэлым семантычпая структура адііазначпых і мпагазначпых ада- 
д’ектыўных прыслоўяў фарміруецца аспоўпымі зпачэнпямі адназнач- 
ных і мнагазначпых прыметнікаў. Прыслоўі, з’яўляючыся самастойным 
лексіка-граматычным разрядам слоў, пабываюць і выражаюць прыметы 
дзеяння. Гэта пераважпа якаспыя прыметы. У пязпачпай колькасці 
гэтыя прыметы могуць быць прасторавымі, часавымі, узмацняльнымі: 
блізка, бойка, вечна, высока, далёка i іпш. Такім чыпам, у прыслоўяў 
вылучаюцца, галоўпым чыпам, зпачэппі іх утваралыіых прыметнікаў, 
якія знаходзяцца ў розйых адносіііах да аспоўных зпачэпняў вытворпых 
прыслоўяў.

Сярод фактараў, якія ўплываюць на магчымасць утварэпня якасных 
прыслоўяў, трэба назваць асаблівасць рэчыўпага зпачэппя базавых 
прыметнікаў. Гэтая ўмова асабліва характэрпая для такой сітуацыі, калі 
прыметпік, які вызпачаецца ііепаўнатой якаспага значэпня, наогул не 
здольны ўтвараць прыслоўе: гарысіпы, глебавы, гузаваты, зямлісты, 
касщсты, кашчавы, перысты, узгорысты і іпш. Хаця побач са словам! 
ўказанага тыпу трапляюць ! так!я, як!я здолыіы мець прыслоўныя 
ўтварэнн!: вінаваты — вінавата, яршысты — яршыста.

У асобных выпадках у прыслоуяў не ўзпаўляюцца так!я зйачэпп! 
прыметіпкаў, як!я называюць прыметы, уласц!выя жывым !стотам: 
віхрасты, вушасты, галінасты, губасты, скуласты. Прычына адсутнасці 
прыслоўных дэрыватаў ад гэтых прыметіпкаў у лекс!чпым значэнп! 
прыслоўяў, у тых сэпсавых адцеппях, як!я перашкаджаюць !м спалу- 
чацца пават з тымі семаіітычпым! разрядам! пазоўіпкаў, з як!м! магчыма 
спалучэпне прыслоўяў (параўп., йргла старчаком, валасы вожыкам, яйцо 
усмятку, укрутуюу Прадмет жа пашага даследаванпя — прыслоў! з 
фіііалыіым -а. Так, дзеяппе пе можа мець некаторых характарыстык, 
напрыклад, узроставых і некаторых прасторавых. Таму прыметшк! тыпу 
вялікі, новы, гуляшчы, лядашчы ! пад. пе здолыіы стаць базай для 
ўтварэння прыслоўяў на -а.

3 другога боку, лекс!чным зпачэппям міюгіх прыметіпкаў уласщвы 
такія прыметы, якія пе могуць адпос!цца ц!, дакладпей, характарызаваць 
дзеяпне, бо прыметы, што абазначаюцца словам! вальнадумны, віхрасты, 
кульгавы, лупаты, цыбаты ! пад. уласц!вы тольк! чалавеку ц! жывёле 
І пры ўсім гэтым пе абумоўлепы ix дзейнасцю, паводз!пам!, учыикам!. 
Тое ж можна сказаць ! пра шэраг прыметп!каў, як!я характарызуюць 
прадметы: вязкі, гнілы, драхлы, друзлы, закарэлы, запалы, зацяжны, 
клейкі, убогі і пад., бо дзеяппе пе можа быць вязк!м, гн!лым, драхлым.
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Як бамым, у значнай частцы выпадкау немагчымасць утварэння 
прыслоуяу ад прыметнікаў абумоўлена самой прыродай з’яў, якія 
характарызуюцца прыслоўямі, гэта значыць, атрымлівае тлумачэнне на 
дэнататыўным узроўні.

 ̂ Гл.: К л ы ч к о  в Г. С. / /  Вести. МГУ. Сер. истор.-филолог. 1958. № 2.
2 Гл.: Граматыка беларускай мовы. Мн., 1962. Т. 1. С. 162; 419—420; Беларуская 

граматыка. Мн., 1985. Ч. 1. С. 105 і наст.; 1 9 6 -1 9 7 .
 ̂ Гл.: К о л ш а н с к и й  Г. В. Соотнош ение субъективных и объективных факторов 

в языке. М., 1975. С. 102— 103; С о л н ц е в  В. М. Язык как системно-структурное  
образование. М., 1971. С. 302—303.

Т. Р. РАМ ЗА

БЕЗАСАБОВЫЯ СКАЗЫ I IX АДМЕТНЫЯ АДЗНАКІ

Праблема безасабовых сказаў з’яўляецца адной з найбольш спрэчных 
у сінтаксічнай навуцы. Гэта тлумачыцца тым, што сінтаксічная асоба — 
комплексная катэгорыя, якая ахоплівае адначасова розныя ўзроўні 
сказа, а таксама тым, што размежаванне аднасастаўных і двухсастаўных 
сказаў не мае адназначнага рашэния.

Ужывание безасабовых сказаў, шматлікасць і своеасаблівасць ix ты- 
паў даўно прыцягваюць увагу даследчыкаў. Гісторыя вывучэння гэтых 
сказаў у лінгвістычнай літаратуры багатая і пленная. Разам з тым і ў 
агульнай інтэрпрэтацыі прыроды безасабовасці і ў класіфікацыі безаса
бовых сказаў, і іх семантычнай характарыстыцы застаюцца спрэчныя, 
не да канца вырашаныя пытанні.

Як вядома, да безасабовых сказаў адносяцца такія «аднасастаўныя 
сказы, галоўны член якіх абазначае дзеянне ці стан незалежна ад 
вытворцы дзеяння (ці носьбіта прыметы)»і. Такое азначэнне ахоплівае 
фактычна толькі адну групу безасабовых сказаў, у якіх граматычным 
цэнтрам выступаюць уласна безасабовыя дзеясловы ці безасабова-прэ- 
дыкатыўныя словы, якія абазначаюць стан акаляючага асяроддзя. 
Пэўныя групы сказаў, што ўваходзяць у разрад безасабовых, абазнача
юць стан ЦІ прымету, якія ўвогуле не асэнсоўваюцца ў адрыве ад 
суб’екта — ix носьбіта. Назва «безасабовыя» дадзена сказам такога тыпу 
на падставе структурных прымет: гэта аднасастаўныя сказы, якія не 
маюць І не могуць мець незалежиага назоўнага склону імя ў ролі 
дзейніка. Паводле ж значэння яны заўсёды асабовыя, паколькі заўсёды 
абазначаюць душэўны стан якой-небудзь асобы.

Існуюць характарыстык! безасабовых сказаў, як!я абапіраюцца на !х 
граматычныя асаблівасц! ц! на канкрэтызацыю значэння ! граматычных 
якасцей !х галоўнага члена, але ж асноўным паказчыкам безасабовых 
сказаў з’яўляецца немагчымасць абазначэння суб’екта дзеяння ў форме 
назоўнага склону; таму найбольш карэктным уяўляецца азначэнне
Н. С. Валпнай: «Безасабовым! называюцца аднасастаўныя сказы, гало- 
ўны член як!х не дапускае абазначэння суб’екта дзеяння ў форме 
назоўнага склону ! называюць працэс ц! стаи незалежна ад актыўнага 
дзеяча»*.

Прывядзем яшчэ ! дэфініцыю безасабовых сказаў А. М. Гваздзёва, 
каб на аснове яе акрэсліць некальк! спрэчных пытапняў, як!я існуюць 
у цяперашн! час у вывучэнн! безасабовых сказаў: «Безасабовы сказ 
характарызуецца адсутнасцю дзейніка, як! ўвогуле немагчыма ўявіць, ! 
наяўнасцю галоўнага члена, адпаведнага выказніку, але адрознага ад яго 
тым, што ён не падпарадкаваны дзейніку; так! галоўны член выражаецца 
Ў формах 3-й асобы адзіночнага л!ку дзеясловаў, а таксама ў ніякім 
родзе адзіночнага ліку ! ў нязменных словах. (Часам пры маўленн! ў 
якасц! няпэўна абазначанага дзеяча ўжываецца слова яно, якое адпавя
дае нямецкаму es ! французскаму !1 у безасабовых сказах)»^ Пры 
параўнанн! прыведзенага азначэння ! меркаванняў іншых лінгвістаў 
выяўляюцца такія пытанн!: Што стварае прэдыкатыўны цэнтр безаса-
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бовага сказа: выказііік ці галоўпы член? Ці выражае дзеяслоў безаса- 
бовага сказа 3-ю асобу? У якой якасці выступае слова яно ў безасабовых 
сказах?

Услед за А. А. Шахматавым часта робяцца спробы растлумачыць 
аднасастаўнасць сказаў, зыходзячы з суадпесеііасці іх члеііаў з суб’ектам 
І прэдыкатам лагічпага суджэнпя. Пры гэтым у адпых выпадках 
захоўваецца інтэрпрэтацыя, блізкая да пункту гледжаппя Шахматава, і 
адзіны галоўны член адпасастаўных сказаў разглядаецца як выразпік 
адначасова і суб’екта, і прэдыката суджэнпя (з гэтай трактоўкі нярэдка 
вынікае адказ ад граматычмага паняцця «дзейнік» і «выказпік» у адно- 
сінах да аднасастаўнага сказа і выкарыстанме недыферэнцаванага тэр- 
міна «галоўны член аднасастаўнага сказа»): «Член сказа, які адпавядае 
па сваім значэнііі спалучэнню суб’екта з прэдыкатам, мы назавём 
галоўным членам аднасастаўнага сказа»"*. А. А. Шахматаў, які ўпершы- 
ню абгрунтаваў адметнасць аднасастаўных і двухсастаўных сказаў, 
зазначаў: «Галоўны член аднасастаўных сказаў можна фармалыіа атая- 
самліваць ці з дзейнікам, ці з выказнікам, пры гэтым, вядома, не трэба 
забывацца, што такі «выказнік» адрозніваецца ад выказіііка двухсаста- 
ўнага сказа тым, што выклікае ўяўленне аб суЎекце і аб прэдыкаце, 
між тым як выказнік двухсастаўнага сказа адпавядае толькі прэдыкату, 
а таксама і тое, што «дзейнік» аднасастаўнага сказа выклікае ўяўленне 
і аб суб’екце і аб прэдыкаце, між тым як дзейнік дпухсастаўнага сказа 
адпавядае толькі суб’екту»^. Так выказваецца думка, што адзіны галоўны 
член аднасастаўнага сказа (тыпу Восень. Дажджыць) «не з’яўляецца ні 
дзейнікам, ні выказпікам, а арыгіналыіай формай выражэння суб’екта, 
прэдыката і звязкі суджэнпя»*. Разглядаіочы лагічную прыроду безаса- 
бЬвага сказа, Н. Н. Арват падкрэслівае: «У безасабовым сказе тыпу 
«светает» дзве лагічныя катэгорыі — суб’ект і прэдыкат — выражаюцца 
марфалагічна ў адным слове — безасабовым дзеяслове. Невытворная 
аснова такога дзеяслова (ці кораня) з’яўляецца па паходжашно на- 
зоўнікам, яна заключае ў сабе паняцце, якое адпавядае суб’екту». Далей 
даследчыца зазначае, што «ўсе абсалютна безасабовыя дзеясловы ўтва- 
рыліся ад імешіых асноў: вечер — вечереет, метель — метет, полег
чало — легче (легкий), нездоровится — здоровый и т. д.»’. Таму, раскры- 
ваючы змест безасабовых сказаў тыпу «светает» двухсастаўнай канструк- 
цыяй «наступает свет», паняцце лагічнага суб’екта мы выражаем словам, 
якое этымалагічна адпавядае вытворнай аснове безасабовага дзеяслова 
(свет — свет-а-ет, свет-а-л-о). Іншага лагічнага суб’екта ў такіх 
безасабовых сказах не дапускаецца.

А. А. Юдзін, разглядаючы пытанне аб аднасастаўных сказах, усе 
безасабовыя сказы падзяляе на 2 групы: 1) суб’ект і прэдыкат лагічнага 
суджэнпя выражаюцца кожны асобным членам сказа; Яму блага; 2) су
б’ект І прэдыкат лагічнага суджэнпя зліваюцца ў адным члене сказа: 
Святлее^. Падобпай думкі прытрымліваецца і В. Б. Сірацініна. Яна 
вылучае «1) безасабовыя канструкцыі, якія перадаюць адпосіны да асобы 
шляхам выкарыстання дэтэрмінантаў, канструктыўна абумоўленых 
форм давалыіага і вінавалыіага склонаў: Меня знобит; У меня нет денег;
2) безасабовыя канструкцыі, звязаныя з перадачай адмаўлення асобы, 
значэннем не-асобы {Холодает; Рассвело; Тепло)»^. На аснове суаднесе- 
насці агулыіага і адметнага выказніка і адзінага галоўнага члена адна- 
састаўнага сказа з паняццем прэдыкатыўнасці яна вызначае спецыфіку 
безасабовых сказаў, дзе «ёсць прэдыкатыўнасць, але няма прэдыка- 
тыўііых адносіп, гэта значыць суаднесенасці прыметы з дзейнікам». 
Прызнанне ўзаемазалежнасці дзсйніка і выказніка прыводзіць В. Б. Сі- 
рацініну да нсабходнасці выдзялення галоўнага члена аднасастаўнага 
сказа. На яе думку, «гэты член мае шмат агульнага з выказнікам: як 
І выказнік, ён з’яўляецца носьбітам усіх 3-х граматычных катэгорый 
прэдыкатыўнасці; мае тыя ж тыпы. Але ў адрозненпе ад выказнікі 
галоўны член аднасастаўнага сказа з’яўляецца адзіным галоўным чле
нам, які ні 3 якім іншым не каардынуецца». «Выказнікам яго не 
называюць, таму што ён не вызначае дзейніка, а з’яўляецца фармалыіа
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незалежііым членам»'®. Такой жа думкі прытрымліваецца і Б. П. Ардэн- 
таў, які называе галоўііы член намінатыўных сказаў «подлежащным 
членом», а галоўны член бсзасабовага сказа — «сказуемостным членом». 
«Усё ж так! галоўны член намінатыўнага сказа, — п!ша ён, — иельга 
назваць дзейн!кам, а галоўны член безасабовага — выказн!кам, таму што 
дзейн!к ! выказн!к — папарна суадносныя, а наяўнасць аднаго з !х пра
дугледжвае абавязковую наяўнасць другога»". Менав!та ўказанне не 
тольк! на бяздзейн!кавасць безасабовых сказаў (так!м! з’яўляюцца 
пэўна-асабовыя, няпэўна-асабовыя, некаторыя разнавщнасц! агульна- 
асабовых, а таксама няпоўныя асабовыя), а ўказапне на немагчымасць 
граматычнага дзейн!ка пры пэўнай (безасабовай) форме выказіпка дае 
падставу замест тэрм!на «выказіпк» для безасабовых сказаў ужываць 
тэрм!н «галоўны член», як! з’яўляецца адз!ным галоўным членам у 
безасабовым сказе. «Граматычныя паняцц! «дзейіпк» ! «выказн!к» маюць 
свой сэнс тольк! адносна двухсастаўных сказаў»Ч

Іншыя даследчык!, у прыватнасц! В. В. Бабайцава, сцвярджаюць, што 
«галоўны член безасабовых сказаў з’яўляецца выказінкам, ён адпавядае 
прэдыкатыўнаму суджэнню ! з’яўляецца вербальным яго выражэннем». 
Такой жа думк! прытрымл!ваюцца аўтары «Курса сучаснай беларускай 
л!таратурнай мовы» ! «С!нтакс!са сучаснай беларускай мовы».

У радзе выпадкаў у якасц! выразіпкаў суб’екта разглядаюцца даданыя 
члены (дапаўнешп, акал!чнасц!), як!я ўстойл!ва ўжываюцца ў асобных 
в!дах аднасастаўных сказаў. Выіпкам такой трактоўк! звычайпа з’яўля- 
ецца атаясамл!ванне граматычных функцый гэтых даданых членаў з 
функцыям! дзейн!ка двухсастаўных сказаў. Так, Про-Вебер падкрэсл!- 
вае, што традыцыйная «марфалагічная» клас!ф!кацыя простага сказа 
абап!раецца на тэорыю аб членах сказа ! прызнае дзейп!кам тольк! !мя 
ц! !меннае спалучэнне ў назоўным склоне ! !нфін!тыве. Пры анал!зе 
структурна-сэнсавага значэння сказа М. Г!ро-Вебер прыходз!ць да кар- 
дынальна супрацьлеглай высновы: «Ускосная форма !мя ! недапасава- 
нага члена здолыіыя спалучацца прэдыкатыўнай сувяззю, таму што яны 
ЗДОЛЫ1Ы ўтвараць прэдыкатыўны м!н!мум сказа». Адсюль выіпкае, што 
!менны кампанент ва ўскосным склоне «мае ранг галоўнага члена, !накш 
кажучы, з’яўляецца дзейіпкам», прычым дзейіпк гэты можна назваць 
с!нтакс!чным, пакольк! «с!нтакс!чны дзейіпк — гэта !менны кампанент 
у любым склоне, як!, спалучаючыся з выказн!кам, здольиы ўтвараць пры 
дапамозе пэўнай !нтанацы! прав!льпае ! граматычна дастатковае м!н!- 
мальнае выказванне»Ч Даследчык л!чыць неправамерным разглядаць 
іменны кампанент ва ўскоспым склоне ў сказах тыпу Отца не было, 
Мне повезло, С мамой плохо. Дочку тошнит у якасц! пашыралыпкаў, 
спасылаючыся па эксперыментальныя даследаванн! А. М. Мух!на, як! 
разглядаючы безасабовыя адмоўныя канструкцы! з родным склонам, 
устанав!ў, што «сувязь пам!ж гэтым родным ! выказіпкам сказа н!чым 
не адрозшваецца ад с!нтакс!чнай сувяз! традыцыйнага дзейн!ка 
Ў назоўным склоне з выказн!кам: у абодвух выпадках яна ўзн!кае пам!ж 
двума ўзаемнапрадказалыіым! кампанснтам!, здольным! ўтварыць 
сказ»'^.

Ц! выражае дзеяслоў безасабовага сказа 3-ю асобу? Л!чыцца, што 
«флекс!я 3-й асобы адз!ночнага л!ку цяперашняга часу ў л!таратурнай 
мове дапускае два разумснн!, два асэнсаванп!; яна выражае сувязь 
дзеяння 3 пэўнай асобай ! прадметам або ўказвае на л!кв!даванасць асобы 
ц! прадмета са сферы дзеяння, на безасабовасць»'^. В. В. Бабайцава 
ўказвае, што менав!та змешванне граматычнай асобы ! асобы-дзеяча 
прыводз!ць да таго, што ў адных выпадках выказіпк безасабовага сказа 
разглядаецца як дзеяслоў у форме 3-й асобы, а ў друпх — як дзеяслоў, 
як! не мае форм асобы, ц! як дзеяслоў, як! мае форму, адпаведную з 
формай 3-й асобы адз!почнага л!ку, а ў прошлым часе — з формай 
шякага роду адз!ночнага л!ку'®. Сам! па сабе гэтыя формы не змяшчаюць 
н!якай !нфармацы! аб паяўнасц! ц! адсутнасц! суб’скта, але, спалучаючы
ся 3 пэўным! словаформам!, яны с!гнал!зуюць пэўны тып пабудовы
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сказа. «Магчымасць абазпачэпия дзеяпия па-за адііосіпаў да вытворцы 
дзеяипя, як І абазпачэппе дзеяпия пэўііай асобы ці прадмета, —падк- 
рэсдівае В. А. Кірылава, — патэпцыяльпа закладзепа ў гэтых дзеяс- 
лоўных формах, але пе рэалізаваііа як у формах 1-й і 2-й асобаў, якія 
дапускаюць толькі асабовае ўжываііпе»і’. Калі такія дзеясловы ўжыва- 
юцца ў безасабовым зпачэіпіі, то япы выкліочаюцца з сістэмы супраць- 
пастаўлепня па асобах. На думку Ц. П. Ломцева, «гэтыя дзеясловы 
можна назваць формай 3-й асобы толькі з пункту гледжапия марфемпага 
саставу, але пе з пункту гледжапия катэгорый асобы, таму што яны 
выключаны 3 супрацьпастаўлеппя форм па асобах»^*. Мепавіта гэта 
«своеасаблівая сінтаксічпая амапімія» перашкаджае вылучэппіо бсзаса- 
бовых сказаў толькі па спосабу выражэппя галоўпага члена.

Такім чыпам, безасабовыя дзеясловы маюць граматычпую катэго- 
рыю асобы, бо япы, як і асабовыя, выражаюць дзеяпне ў адпосіпах да 
суб’екта. «Дзеяпне ва ўласпым сэпсе пемагчыма ўявіць без асобы-дзе- 
яча: ёсць дзеяпне — ёсць, зпачыцца, і тое, што дзейііічае, гэта значыць 
асоба. Мы хочам сказаць гэтым, што без абазпачэпия асобы, хаця б 
самага агульнага, самага пяпэўпага абазпачэпия, дзеяслоў пе можа быць 
дзеясловам»!^ Але калі асабовыя дзеясловы ўказваюць на паяўпасць 
суб’екта, то безасабовыя — па яго адсутпасць. Таму дзсяслоўпыя формы 
Ў безасабовым ужыванпі можпа лічыць застыўшымі ў форме 3-й асобы 
адзіпочнага ліку ці ў форме прошлага часу піякага роду, якія з’яўляюцца 
амонімамі тоесных асабовых форм дзеяслова. Значыць, у безасабовым 
сказе галоўны член можа быць выражапы дзеясловам у форме, апала- 
гічпай форме 3-й асобы, але гэта форма 3-й асобы пе суадпосіцца з 
формам! 1-й ! 2-й асобы, пагэтаму яс иельга л!чыць формай 3-й асобы.

Спрэчным з’яўлясцца ! стаўлеппе даследчыкаў да слова яно, якое 
ўжываецца ў безасабовых капструкцыях. Ц. П. Ломцеў услед за Па- 
табнёй ! Шахматавым л!чыць ужываппе яио, воно, оно ў безасабовых 
канструкцыях у фупкцы! «местоименного подлежащего» ! квал!ф!куе 
так!я капструкцы! «двухсастаўным! безасабовым! з дзейпікам яно»^. 
Супрацьлеглы пункт погляду выказваў яшчэ А. М. Пяшкоуск!:« ...пры- 
сутнасць у мпопх безасабовых капструкцыях слоўца яно не парушае 
базасабовасц! звароту, таму што з’яўляецца хутчэй за ўсё службовым 
словам для абазпачэпия самоіі безасабовасц!, а пе дзейіпкам»^^. Надоб
ную пазіцыю займае ! Е. С. Істрыпа: [займспіпк япо] «паўрад ц! можна 
прызнаць суб’ектам сказа, а таму ! дзейпікам; з !м пе звязваецца іпякага 
кольк!-небудзь рэальпага ўяўлеппя аб тым, што характарызуецца прэ- 
дыкатам-выказпікам. Слова гэта хутчэй трэба адпесц! да экспрэс!ўтіых 
слоў, да як!х адпосяцца, напрыклад, хаця, уіу, вось, раз ! !пш. Япо пе мае 
! чыста капструктыўпага зпачэппя, якое палежыць займеппіку ў без
асабовых сказах заходпееўрапейск!х моў, як фрапцузскае !1 faif chaud, 
нямецкае es regnct; прычым ! ў гэтых мовах !1, es пельга прызнаць 
дзейіпкам, пакольк! япы пе адпавядаюць суб’екту сказа»^^. В. В. Бабай- 
цава л!чыць, што структуры са словам яно адпосяцца «да псраходпых 
тыпаў, як!я сумяшчаюць якасц! асабовых ! безасабовых сказаў»Ч

Асобпыя заўваг! аб паяўпасці фармалыіага дзейпіка яно зпаходз!м 
! Ў В. С. Юрчапк!, як! адзпачае, што ў «рускай мове фармальпы дзейіпк 
оно ўжываецца вельм! рэдка ! да таго ж падае сказу асабл!вае стыл!- 
стычпае адцеппе пародпай гаворк!» '̂*. У «Граматыцы беларускай мовы» 
(1966) ! Ў «Беларускай граматыцы» (1986) гэтае пытаппе пе зпайшло 
адлюстравапня. Тольк! ў «Курсе сучаспай беларускай л!таратурпай мо
вы» маецца заўвага, бл!зкая па сэпсу да пункту гледжапия А. М. 
Пяшкоўскага: «У радзе выпадкаў безасабовыя сказы могуць мець у сва!м 
складзе слова яно, дзякуючы якому япы пагадваюць двухсастаўпыя 
сказы; Так яно і было: Рыгор / Піліп сябравалі даўно (Т. Хад.). Аднак 
тут слова яно пе парушае безасабовасц! звароту, бо з’яўляецца хутчэй 
за ўсё службовым словам для абазпачэпия самой безасабовасц!, а пе 
дзейп!кам»2*.

Такім чыпам, граматычпая прырода безасабовых сказаў пакуль што 
не мае адпазпачпага тлумачэппя ! яшчэ чакае груптоўпага вырашэппя.
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Д . А . АРЛОУСКІ

СЕМАНТЫЧНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА СУЧАСНАЙ 
БЕЛАРУСКАЙ АБСТРАКТНАЙ ЛЕКСІКІ

Тэматычную трупу абстрактных пазоўнікаў можпа разглядаць, зы 
ходзячы 3 выпрацапапай у сучаснай лінгвістыцы канцэпцыі, як лексіч- 
ную падсістэму. Пры гэтым сістэма ўяўляецца нам у выглядзе сукуп- 
насці элементаў, што маюць унутраныя сувязі, якія ператвараюць тэту 
сукупнасць у цэласны аб’скт, якасці якога не зводзяцца да сумы якасцей 
яго кампанентаў.

Словы 3 абстрактным значэннем займаюць важнае месца у лексічнай 
сістэме мовы. Менавіта абстрактная лексіка адлюстроўвае ўзровень 
інтэлектуальнасці мовы, яе здолыіасць перадаваць складаныя (тэарэтыч- 
ныя, навуковыя) паняцці.

Абстрактная лексіка беларускай мовы вывучана вельмі слаба. Нека- 
торыя пытанні, звязаныя з развіццём гэтага лексічнага пласта, закрануты 
ў артыкулах У. А. Бобрык, Т. I. Салавянчык і некаторых іншых’. Але 
пакуль што няма адназначнага вырашэння пытанняў аб складзе аб- 
страктнай лексікі, яе структурна-семантычных асаблівасцях і заканамер- 
насцях ужывання. Больш таго, да нашага часу наогул не вызначаны 
дастаткова выразныя крытэрыі размсжавання канкрэтнай і абстрактнай 
лексікі, што, безумоўна, ускладняе вылучэнне адпаведных слоў з агуль
нага лексічнага складу мовы.

Абстрактнасць як семантычная катэгорыя ўласціва ў рознай ступені 
словам усіх часцін мовы. Звычайна пад абстрактным разумсюць тое, што 
не нясе ў сабе матэрыяльнага напаўнсння. Згодна з іэтым, да абстракт
ных назоўнікаў можна аднссці тыя, што абазначаюць разнастайныя 
ўласцівасці, дзсянні, працэсы, якасці, пачуцці, стан, паняцці меры, 
памеру І ІНШЫЯ з’явы аб’ектыўнай рэчаіснасці, што, як правіла, не 
ўспрымаюцца органам! пачуццяў.
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Агульнай фармальнай рысай абстрактных назоўнікаў з’яўляецца тое, 
што яны, у пераважнай большасці, ужываюцца толькі ў форме адзіноч- 
нага ліку, напрыклад; аб’ектыунасць, даугавечнасць, магічнасць, перакана- 
учасщ>, тактоунасць і да т. п. Некаторыя з ix могуць ужывацца ў миожна- 
лікавай форме: абавязак, выпадак, довод, перамога і да т. п., аднак гэта 
звычайна адбываецца тады, калі значэнне абстрактнага назоўніка ў 
пэўнай ступені канкрэтызуецца. Яшчэ адпым фармальным паказчыкам 
абстрактных назоўшкаў з’яўляецца іх йеспалучальнасць з лічэбнікамі 
(у абсалютнай большасці выпадкаў). Нельга, напрыклад, прызнаць 
нарматыўнымі словазлучэпні тыпу сё'мая абсалютнасць, тры душэўнасці, 
ПЯЩ, раптоўнасцей і г. д.

Пласт абстрактнай лексікі фарміраваўся на працягу многіх стагод- 
дзяў. У «Тлумачальным слоўніку беларускай мовы» намі выяўлена каля 
3500 назоўнікаў, якія можна аднесці да катэгорыі абстрактных. Гэта 
прыблізна 4 % агульнай колькасці, змешчаных у ім слоў.

У вялікай колькасці выпадкаў мяжу паміж абстрактным і канкрэт- 
ным можна правесці, толькі калі разглядаць слова ў каіітэксце. Разг- 
ледзім, напрыклад, слова абавязак. Як вядома, гэта тое, што хто-иебудзь 
павінен выконваць у адпаведнасці з пэўнымі пат^іабаваннямі. Параўн. 
наступныя сказы: Прыбыушы у  ваш город, я паяічыу абавязкам засведчыць 
вам маю пашану (К. Крапіва). Свае старшынскія абавязкі Люба здаяа 
Міхалу (А. Васілевіч). Як бачиа з прыкладаў, у другім сказе гэта слова 
мае канкрэтную напоўненасць, таму ў даным выпадку яно ўжываецца 
Ў множналікавай форме.

Ёсць шэраг назоўнікаў, што ляжаць на мяжы паміж абстрактным! 
! канкрэтным!, ! менавіта !х наяўнасць не дазваляе рэзка размяжаваць 
назоўнік! на гэтыя два класы. Гэта ў першую чаргу адносіцца да тых 
пол!сем!чных назоўнікаў, што побач з абстрактным маюць ! канкрэтнае 
значэнне, прычым наяўнасць у адным слове абстрактных ! канкрэтных 
значэнняў можна растлумачыць тольк! з гістарычнага пункту гледжаи- 
ня. Разгледзім, напрыклад, лексему вяршыня. У «Тлумачальным слоўш- 
ку беларускай мовы» падаюцца два значэин! гэтага слова: 1. Самы высок! 
пункт, верхняя частка чаго-н. Празрыста-зялёнымірабіліся вяршыні бяроз 
у  блізкім парку (М. Лынькоў). 2. Вышэйшая ступень чаго-н. Вяршыня 
творчасщ пісьменніка. Вяршыня славы. Відавочна, што першае значэнне 
слова суаднесена з пэўнай рэаліяй, а значыць, канкрэтызавана, другое 
ж значэнне не мае так!х суадносін, а значыць, яно абстрактнае.

Нам здаецца мэтазгодным пры семантычнай класіфікацы! абстракт
ных назоўнікаў выкарыстаць палявы падыход, як! патрабуе ўлічваць 
наступныя фактары: 1) агулышсць семаптыка-с!итакс!чнай функцы! 
разнародных сродкаў выражэння моўнай катэгоры!; 2) узаемасувязь 
мноства адзінак розных узроўняў мовы — кампанентаў поля; 3) струк
туру, асноўным! праяўленням! якой з’яўляюцца: а) чляиенне цэнтр — 
перыферыя, б) паступовыя пераходы, частковыя перасячэнн!^. Для нас 
найбольш істотнай з’яўляецца фактар проціпастаўлення цэитр — 
перыферыя.

3 вылучаных у л!нгв!стычнай літаратуры фактараў гэтага проціпа- 
стаўлення для вывучэння семаитычных палёў !, у прыватнасц!, поля 
абстрактпасц!, мы прапануем выкарыстаць наступныя:

«1. Уласцівасць кампактнасц!, канцэнтрацы!, прымет, як!я характэрны 
для дадзенай сукупнасц! (цэнтр), — уласцівасць дыфузнасц!, разрэд- 
жанасц! так!х прымет (перыферыя).

2. Найбольшая спецыялізаванасць пэўпага сродку або сродкаў для 
выражэння значэння лексіка-граматычнай катэгоры! (цэнтр) — меншая 
ступень спецыялізаванасц!, пабочная роля ў рэалізацы! дадзенага зна
чэння ( перыферыя)»®.

Пры выбары абстрактных назоўнікаў з агульнага складу лексем ! !х 
цэнтральнай частк! (ядра) мы ўлічвал! як семантычиыя асаблівасц! 
пералічаных падгруп слоў (абазпачэнне адцягненых уласцівасцей, якас
цей, пачуццяў, стану ! г. д.), так ! фармальна-граматычныя. Да л!ку 
апошніх перш за ўсё адносяцца неўжывалыіасць у множналікавай 
форме ! неспалучальнасць з лічэбіпкам!.
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Паводле значэния выяўленыя намі мазоўйікі вельмі разйастайныя. 
Прытрымліваючыся вышэйзгаданых крытэрыяў вылучэііня, да ядра 
абстрактных назоўнікаў можпа адпесці назоўнікі некалькіх семантыч- 
ных падгруп. У колькаспых адносінах пазоўнікі гэтых падгруп істотна 
адрозпіваюцца. Пераважная большасць назоўпікаў, што адносяцца да 
ядра поля абстрактпасці, аб’ядпапа ў першай падгрупе. Астатнія 
назоўнікі, што аб’яднаны ў падгрупы са зпачэішямі адцягненых паняц- 
цяў працэсу, пачуцця, размеркаваны прыблізна раўнамерпа.

1. Назоўнікі са значэннем адцягнеиага папяцця ўласцівасці, якасці: 
абаяльнасць, адкрытасць, бясформенасць, вертыкальнасць, гарманічнасць, 
дакладнасць, дасведчанасць, жадлівасць, жыватворнасць, запавожнасць, 
значымасць, шертнасць, лаканічтсць, мужнасць, пахучасць, пашыранасць, 
рущншсць, спеласць, умеранасць, чароунасць, шчасяівасць, экзатычнасць, 
ядранасць і да т. п.

2. Назоўпікі са значэннем адцягпепага паняцця працэсу, дзеяпия: 
абнадзейванне, бытаванне, гасцяванне, непрыманне, пакаранне, самакіраван- 
не, узнікненне, яснабачанне і да т. п. Сюды ж уваходзяць і назоўнікі двух 
асобных семаитычпых разрадаў: а) што абазначаюць паводзіпы: адшча- 
пенства, буянства, вераяомства, гулыпайства, дзікунства, зухаватасць, 
каварства, неслухмянства, панікёрства, рвацтва, сібарыцпіва, угодніцтва 
і да т. п.; б) 3 агульнай семаптыкай пэўпага віду дзейпасці: аматарства, 
байбаірпва, грабёжніцтва, жульніцтва, пасрэдніцтва, сабатажніцтва, фі- 
лантротя, шэфства, эпігонства і да т. п.

3. Назоўнікі, што абазначаюць пачуцці: антыпатыя, боязь, гнеў, 
журба, злосць, любоў, млосць, нялоўкасць, прыемнасць, радасць, сарамата, 
туга, удзячнасць, шкадоба і да т. п. Да іх далучаюцца назоўнікі^ са 
значэннем адпосін: братэрства, варожасць, недавер’е, панібрацтва, раўна- 
душша, сваяцтва, халатнасць, чуласць і да т. п.

Словам пералічапых вышэй падгруп уласцівы аспоўпыя прыметы 
проціпастаўлення цэптр — перыферыя. У прыватпасці, кампактнасць, 
канцэнтрацыя адзнак дадзепай сукуппасці выражаецца ў спалучэнні як 
семантычных, так і фармалыіых паказчыкаў абстрактнасці лексікі. 
Найбольшая спецыялізавапасць гэтых слоў праяўляецца ў тым, што 
яны звычайна маюць толькі абстрактпае зпачэппе, у адрозйенне ад тых 
мнагазначных слоў, што маюць як абстрактпае, так і канкрэтнае зйа- 
чэнні. Наступныя падгрупы аб’ядпоўваюць словы, якія ляжаць на 
сумежжы паміж ядром і перыферыяй абстрактных назоўнікаў.

1. Назоўнікі са зпачэппем адцягпепага дзеяипя. Сярод ix вылучаецца 
некалькі семантычных падгруп: а) пазоўпікі са значэннем фізічпага 
дзеяння: абрабаванне, бегание, выкраданне, забойства, змаганне, наведванне 
І да т. п.; б) назвы пэўных псіхічпых працэсаў: абагаўленне, выдумванне, 
гіпнатызаванне, думанне, нерваванне, раўнаванне, фантазіраванне^ і да 
т. п.; в) назвы ірэалыіых дзеяппяў: абуджэнне, адлйранне, ажыўленне, 
ператварэнне, пераўвасабленне, увасабленне, уваскрэсенне і да т. п.; г) назвы 
пэўных інтэлектуалыіых дзеяппяў: абліеркаванне, выкладанне, даказван- 
не, навучанне, паясненне і да т. п.

2. Назоўнікі са зпачэппем стану: азлабленне, бяспаліяцтва, вар’яцтва, 
галеча, задулілівасць, лілявасць, недаліаганне, пакутніцтва, раз’юшанасць, 
сашйвасщг, таліленне, узвінчанасць, хаос, цэласнасць, шалёнасць, экстаз і 
да т. п.

3. Назоўнікі 3 памеравым зпачэнпем (адлегласць, мера, велічыня, 
колькасць): абсяг, аграллада, адіцнак, безліч, высь, граліада, далеч, норліа, 
прастора, працягласць, разлегласць, шырыня і да т. п.

4. Назоўнікі са зпачэппем часавага прамежку: адвечнасць, будучыня, 
вокалігненне, даўнасць, ілігненне, ліаладосць, прошласць, старасць, час, 
юнацтва і да т. п.

Уласцівасць канцэптрацыі адзнак дадзенай сукуппасці ў словах блоку 
выражаецца непаслядоўпа: пры наяўпасці семантычных паказчыкаў 
адзначаецца непаслядоўпасць у выражэппі фармалыіых прымет, што 
знаходзіць сваё адлюстраванпе ва ўжываппі пекаторых пазоўнікаў у 
множналікавай форме і іх спалучальпасці з лічэбпікамі. Пэўпая спецы-
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ялізаванасць гэтых назоўііікаў для выражэння значэння абстрактнасці 
выражаецца ў тым, што яны нясуць толькі абстрактнае значэнне у 
адрозненпе ад вялікай колькасці назоўнікаў наступнага блока. Ен ук- 
лючае падгрупы, якія па сваіх адзпаках падпадаюць пад паняцце пе- 
рыферыі.

1. Назоўнікі, што абазначаюць розныя культавыя паняцці. Сюды 
ўваходзяць назвы звышнатуральных істот, а таксама рытуалаў і абрадаў: 
абрад, анёл, бажаство, бог, д’ябал, закляцце, лясун, магія, нячысіцк і да 
т. п.

2. Назоўнікі, што абазначаюць уяўленні грамадства аб дабры і зле, 
а таксама ўвасабляюць у сабе маральна-этычныя нормы народа і яго 
адносіны да жыцця: бясслауе, героіка, грэх, загуба, заслуга, злыбеда, ілжа, 
ісціна, краса, крыуда, мараль, мярзота, пашана, прыгоства, хвала, чэсць 
І да т. п.

3. Назоўнікі 3 агульнай семантыкай разумовых паняццяў: вопыт, 
замысел, інтэжкт, клёк, меркаванне, розулі, розулшзаключэнне, талент, 
фантазія і да т. п.

4. Назоўнікі, што абазначаюць з’явы, у тым ліку якія ўспрымаюцца 
органам! пачуццяў: адсвет, вецер, водар, водгалас, воогук, гром, змрок, 
кур’ёз, міраж, мода, навіна, иуда ! да т. п.

5. Назоўн!к! з грамадска-пал!тычнай семантыкай: агрэсія, анархія, 
гегемонія, дэліагогія, інтэрнацыяналізлі, народаўладдзе, светапогляд, улада 
! да т. п.

6. Назоўіпк! 3 навукова-тэрм!налаг!чнай семантыкай: абстракцыя, 
асвета, генезіс, існасць, канцэпцыя, ліетад, праблема, прынцып, рэзулыпат, 
сутнасць, тэндэнцыя, фактар і да т. п.

Да перыферы! перал!чаныя падгрупы мы аднеслі таму, што для 
!х уласц!ва разрэджанасць, дыфузнасць прымет, як!я характарызуюць 
усю сукупнасць абстрактных назоўн!каў. Пераважная большасць на- 
зоўн!каў перыферыйных падгруп ужываецца ў множнал!кавай форме ! 
спалучаецца з л!чэбн!кам!. Для !х таксама характэрпа меншая ступень 
спецыял!заванасц! ў рэал!зацы! дадзенага значэння з-за наяўнасц! побач
3 а б с т р а к т н ы м  к а н к р э т н а г а  зн а ч э н н я .

Так!м чынам, да цэнтра лекс!ка-семантычнага поля абстрактнасц! 
можна аднесц! назоўіпк! са значэнням! адцягненага паняцця ўласц!васц!, 
якасц!, працэсу, дзеяння, пачуцця, як!я поўнасцю адпавядаюць вышэй- 
названым крытэрыям вылучэння. Асобныя падгрупы (назоўінк! са 
значэнням! адцягненага дзеяння, стану, памеру, часу) адносяцца да 
цэнтра часткова, пакольк! не ва ўс!х паз!цыях яны падпадаюць пад 
клас!ф!кацыю (асобныя з !х могуць ужывацца ў множнал!кавай форме 
або спалучаюцца з л!чэбн!кам!). Некаторыя падгрупы аб’ядноўваюць 
словы, як!я знаходзяцца на перыферы! лексіка-семаптычнага поля аб
страктнасц!, напрыклад, так!я, як назоўіпкі, што абазначаюць культавыя 
паняцц!, пэўныя з’явы ! !нш.

Так!м чынам, распаўсюджаііае ў л!таратуры адиясепие да абстракт
ных назоўн!каў тых, якія не маюць канкрэтна-матэрыяльнага зместу, 
абазначаюць адцягненыя ўласіцвасці, якасц!, дзеянн!, працэсы, пачуцц!, 
стан, паняцц! меры, памеру, колькасц! ! !ншыя з’явы, што не маюць 
канкрэтнага ўвасаблення ў аб’ектыўнай рэча!снасц!, ужываюцца звычай
на тольк! Ў форме адз!ночнага л!ку ! не спалучаюцца з л!чэби!кам!, можна 
аднесц! цалкам тольк! да цэнтральных кампанентаў лекс!ка-семаитыч- 
нага поля абстрактнасц!.

Гл.: Б о б р ы к  У. А. / /  Беларуская лінгвістыка. 1989. Вып. 22; С а л а в я н-
4  ы к Т . I. / /  Беларуская лінгвістыка. 1986. Вып. 30. *

’ А н т а н ю к  Л. А. Станавыя значэнні сумесііасці і ўзаеммасці ў беларускай мове. 
М н., 1981. С. 26.

3 Там жа. С. 28, 29, 30. /

4 Зак. 239 49



ЗА НАЦЫЯНАЛЬНАЕ АБЛІЧЧА МОВЫ 
(Тэарэтычііая спадчыііа і творчая практыка У. Дубоўкі)

Развіццё беларускай літаратурйай мовы ў 20-я гады XX ст. супала 
3 перыядам найбольшай увагі і найбольшай актыўнасці грамадства 
ў адносінах да яе і ў той жа час з перыядам сваеасаблівага раздарожжа 
ў гісторыі моўпай нормы. Хаця ў стуктурпых адносіпах як сродак 
камунікацыі беларуская мова ўжо тады набыла амаль усе сучасныя 
рысы, аднак эканамічнае становішча, інтэнсіўнае грамадска-палітычнае 
жыццё, пашырэнне сферы выкарыстання патрабавалі неадкладнага ўда- 
сканалення лексічнага складу, грамадска-палітычнай і навукова-тэхніч- 
най тэрміналогіі, графічпых і правапісна-граматычных сродкаў. Прычым 
вырашэнне гэтых задач неабходна было весці комплексна, без падзелу 
на першасныя і другасныя,

Бадай, галоўііым правадніком моўнай палітыкі на Беларусі ў той час 
быў Інстытут беларускай культуры, рэарганізаваны ў 1928 г. ў Акадэмію 
навук БССР. Менавіта з дзейнасцю гэтай установы, дзе працавалі М. 
Байкоў, Ц. Гартны, У. Ігнатоўскі, Я. Карскі, Я. Колас, Я. Купала, Я. 
Лёсік, С. Некрашэвіч і іншыя выдатныя дзеячы беларускай культуры, 
звязаны найбольшыя поспехі ў справе нармалізацыі тагачаснай белару
скай літаратурнай мовы.

Але, каб поўнасцю ацаніць зробленае ў 20-я гады, даўно наспела 
патрэба звярнуць увагу на суб’ектыўна творчы пачатак у гэтай рабоце, 
бо сённяшняя мадэль нарматыўна-стылістычнай сістэмы складвалася 
не толькі навуковымі цэнтрамі, а і асобнымі таленавітымі пісьменнікамі, 
работнікамі культуры.

Мы ж спынімся на той мадэлі, якую прапанаваў, тэарэтычна асэн- 
саваў і паслядоўна ажыццяўляў у творчай дзейнасці вядомы паэт, 
перакладчык, шчыры прыхілыіік беларускай культуры У. Дубоўка. 
Распачатая ім работа па зберажэнню сінанімічнага багацця беларускай 
мовы, захаванне яе иацыянальных асаблівасцей і сягоння прыцягвае 
ўвагу сваёй падзённасцю і актуальнасцю.

Нармальнае развіццё любой літаратурнай мовы звязана ў першую 
чаргу 3 вырашэннем практычных задач пашырэння літаратурнага слоў- 
ніка і ўпарадкавання яго набыткаў.

Беларуская мова ў гэтых адносінах не выключэнне. Мастацкія творы, 
публіцыстычныя і навуковыя тэксты, якія друкаваліся на ёй у 20-я гады 
нашага стагоддзя, былі літаральна перанасычаны вялікай колькасцю 
дыялектызмаў, паланізмаў, дублетаў-русізмаў, штучных наватвораў, 
што замаруджвала і без таго складаныя працэсы яе нармалізацыі. 
Акрамя таго, як адзначаў У. Дубоўка, менавіта такія творы знеахвочвалі 
беларускага чытача ад чытання беларускай літаратуры, давалі недабра- 
якасны матэрыял таму, хто імкнецца вывучаць беларускую мову, ад- 
моўнае і няправільнае ўяўленне пра сучасную беларускую мову'. А гэ
та, ў сваю чаргу, адмоўна ўплывала на далейшае развіццё ўсёй нацы- 
япальнай культуры, на рост нацыянальнай свядомасці. Таму, каб пра- 
духіліць многія пегатыўныя вынікі палітыкі беларусізацыі, неабходна 
была строгая навукова абгрунтаваная праграма ўдасканалення літаратур- 
най мовы, якая ў той жа час не супярэчыла б аб’ектыўным законам 
развіцця яе ўнутранай структуры. Праграма, у якой знайшлі б адлюстра- 
ванне ўзгодненыя прынцыпы, на падставе якіх дыялектызмы, наватво- 
ры І запазычанні ўзбагачалі б, а не засмечвалі літаратурную мову.

Да складання такой праграмы і меў пэўнае дачыненне У. Дубоўка 
падчас дыскусіі, выкліканай абмеркаваннем пытанняў культуры бела
рускай мовы.

Згодна 3 меркаваннямі пісьменніка, літаратурпая мова павінна ўзба- 
гачацца за кошт розных пластоў лексікі: паветалізмаў (г. зн. дыялек- 
тызмаў), запазычанняў, вытворча-прафесійнай і навуковай тэрміналогіі, 
старажытных слоў, наватвораў, абавязковай умовай для ўвядзення якіх 
з’яўляецца выкананне шэрагу прыватных і агульных патрабаванняў. 
Менавіта яны, на яго думку, павінны абмяжоўваць удзельную вагу 
кожнай асобнай групы лексем, рэгуляваць іх колькасць.

у. I. КУЛІКОВІЧ
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Сярод усіх пералічаных лексічных пластоў асноўную ролю ў працэсе 
папаўнення літаратурнага слоўніка У, Дубоўка адводзіць народнай мове, 
так званым паветалізмам. Прыватнае патрабаванне да такіх слоў адзі- 
нае— тэрытарыяльная распаўсюджанасць.

«Кожнае слова жывой народнай мовы, якое спатыкаецца на ўсім 
этнаграфічным абшары, можна і трэба ўжываць у літаратурнай мове. 
Сюды ж адносяцца і такія словы, якія з якой-небудзь прычыны зніклі 
ў асяродку. Скажам, слова спатыкаецца на Гарадзеншчыне і Магілёўш- 
чыне або на Віцебшчыне і на Палессі, але не ўжываецца на Меншчыне,— 
такое слрва таксама мае ўсе падставы быць у літаратурнай мове»’.

Практыка пацвердзіла жыццядзейнасць гэтых назіранняў У. Дубоўкі. 
А 3 60-х гадоў атрымалі яны належную ацэнку і ў беларускім мова- 
знаўстве’. Непрыняцце іх у 20-я гады часткова можна растлумачыць 
сацыяльна-эканамічнымі і палітычнымі ўмовамі развіцця беларускай 
культуры, меркаваннямі многіх майстроў слова абмежаваць ужыванне 
дыялектызмаў у мастацкіх творах, непаслядоўнасцю выкаііання агуль- 
ных патрабаванняў да зиойдзеиага слова самім пісьменнікам. Напрык
лад, адзшай падставай для увядзення ў літаратурную мову слоў жось, 
сутока (для абазначэння збегу галосных), турэц, чмарііасць, нажутка, 
хлуд, шчамлёткі, дойлід і іншых было катэгарычнае сцверджанне У. 
Дубоўкі, што ўжываюцца яны на ўсім этнаграфічйым абшары БеларусЙ. 
А гэта іншы раз не адпавядала рэальнасці.

Праўда, ў далейшай сваёй творчай дзейнасці паэт неаднаразова 
вяртаўся да такіх слоў, правяраючы іх на мілагучнасць, знітаванасць з 
асноўнай слоўнікавай масай, прад’яўляіочы іншыя агульныя патраба- 
ванні, акрэсленыя ўласнай праграмай.

Вось толькі адзін прыклад з верша ў розных рэдакцыях;

Прамерыць гоні шмат разоў араты, па- Прамерыць гоні шмат разоў араты, па
куль даручыць зерне ^пухкай глебе; ня куль даручыць зерне пухкай глебе; не
раз вачыма павартуе ў  небе збытэчнай раз вачыма павартуе в небе спарііейшай
хмары для засмаглай шаты. хмары для засмаглай шаты.

(Узвышша. 1927. № 4. С. 3) (Выбр. тв. Мн., 1965, Т. 1. С. 143.)

Спрэчным І складаным было ў 20-я гады і пытанне аб запазычаннях. 
Адсутнасць адзіных падыходаў садзейпічала таму, што ў друк трапля- 
юць шматлікія іншамоўныя словы пераважна з рускай і польскай моў^ 
якія не спрыялі нармалізацыі літаратурнай мовы. Сустракаюцца яны і 
ў творах У. Дубоўкі. «Каля левага вуха закапала кроў. Гэта паддало 
пэііду...» (Аршанскі Маладняк. 1925. № 1. С. 5); «Пачоўпасць ^ыхтык 
у лазні распарылася летам...» (там жа С. 7); «Хваля мкнецца імпэтна 
на скалы...» (Т. 1. С. 71); «Адкуль да нас каснуўся гэты сум...» (Т. 1. 
С. 153); «... бежанства і звязаныя з ім нэидза, галадоўкі не спрыялі ні 
ў якім памеры творчай працы» (Узвышша. 1927. № 3. С. \А9).

Напэўна, гэтыя спробы іншамоўнай лексікі ў кантэксте і абумовілі 
шэраг прыватных тэарэтычных разважанняў адносна іх ужывання. «Я 
не праціўнік, а прыхільнік запазычанняў з суседніх моваў, — заяўляе 
У. Дубоўка, — але толькі ў тым выпадку, калі гэта вымагаецца 
неабходнасцю»*. Узбагачацца ж лексіка беларускай мовы, на яго думку, 
павінна толькі за кошт інтэрнацыянальных слоў, за кошт безэквівалент- 
най лексікі, якая павінпа пераносіцца ў беларускія тэксты ў марфала- 
гічна нязменнай форме. «Мы не павінны, бо гэта не мэтазгодна, замя- 
няць беларускімі словам! тыя !ншакраёвыя словы, як!я нельга перадаць 
дакладна нашым! словам!. Так, напрыклад, у дзе-як!м «слоўн!ку» гібрыд 
! гермаф])адыт аб’ядианы адным словам мяшапец»*. Тыя ж лексемы, 
як!я ўносяць у справу блытаіпну, з’яўляюцца праяўленнем неахайнасц!, 
трэба заўсёды ! рашуча выкщваць з ужытку. Да л!ку так!х слоў, 
напрыклад, у рэцэнз!! на ки!гу вершаў Я. Журбы «Заранкі» (Мн., 1924) 
аднос!ць ён мал ! стар, май (травень), стапкох (варштатах), скаваў 
лапцугам! (закаваў у ланцуг!)Л

Аднак яскравым сведчаннем пазіцы! У. Дубоўк! да запазычанняў 
служыць прапанова аб замене л!нгв!стычных тэрмінаў дыфтопг ! аф- 
рыката, ЯК1Я ўжо ў праекце «Слоўіпка граматычиа-л!нгв!стычнай тэр- 
м!налог!!» (Мн., 1927) падавал!ся без дублетных пар, беларуск!м словам 
згук*. Сутнасць гэтай пазіцы! можна вытлумачыць не !накш як !мкнен-
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нем паэта пры любым зручиым моманце пазбауляцца «іншакраёвых» 
слоў, аддаючы перавагу ўласным моўным рэсурсам, Стварэнню ж тэрмі- 
налагічных матэрыялаў, павелічэнню слоўніка і замацаванню дасягнен- 
няў роднай мовы найлепшым чынам, згодна з далейшымі разважаннямі 
У. Дубоўкі, будуць спрыяць словы рамесніцкія і навуковыя, калі яны 
не адносяцца да вузкай спецыяльнасці. Іх скарыстанне павшна быць 
абумоўлена ў першую чаргу неабходнасцю поўнага адлюстравання 
назіранняў за жыццём, а па-другое, стварэннем літаратурнай мовы 
максімальна набліжанай да мовы працоўпых мае®.

У гэтым жа кантэксце асабліва заўзята падтрымліваў У. Дубоўка і 
ідэю звароту да лексікі старабеларускай мовы. Прычым у адрозненне ад 
МНОГІХ навукоўцаў знаходзіў магчымым выкарыстоўвать не толькі 
старажытную тэрміналогію. Але адсутнасць гістарычнага слоўніка, тэ- 
арэтычнай распрацаванасці прыватных праблем у гэтым напрамку 
стрымлівалі натуральную пераемнасць лексічных сродкаў дзвюх не такіх 
ужо І далёкіх моўных сістэм. Таму, як першасны крок, разглядаў ён 
толькі тую старажытную лексіку, якая мела карэнную еувязь з жывой 
народнай мовай. Аднак і ў праграме У. Дубоўкі иамечаныя ім падыходы 
да старабеларускай лексікі ие атрымалі належнага развіцця. Старабела- 
рускія словы павінны былі ўжывацца толькі з тым значэннем, якое 
развілося ў ix падчас бытавання ў народнай мове^®.

Разумеючы абмежаванасць канкрэтнага спосабу, неабходнасць новых 
пошукаў, ён заклікае больш даследаваць і вывучаць традыцыі старой 
кніжнай мовы. А работу па ўнармаванню лексікі сучаспай мовы пра- 
цягваць стварэпнем наватвораў.

Але і тут за аснову У. Дубоўка прапануе ўзяць найбольш распаўсюд- 
жаныя спосабы ўтварэння слоў з народнай мовы: злучэнне назоўніка 
3 дзеясловам, утварэнне дзеясловаў ад назоўнікаў, утварэнне складаных 
эпітэтаў, таўталогію^. Уласная творчасць — выдатны прыклад, наколькі 
былі пашыраны і дапоўнены гэтыя спосабы. Вось толькі невялікі пералік 
слоў, прапанаваных пісьменнікам у той час для ўжытку: ажыццяўлепне, 
акрынічылі, ападаткаваппе, арфазвоппасць, апека-патоля, вядомка, 
выпламяпешіе, гарацешпая, гойкпулі-крыкнулі, дабрабыт, далявед- 
ныя, двузлотка, дубэльты, дынаміць, завядомвае, мілагучпы, цемра- 
шал і іншыя.

Паказчыкам вартасці і неабходнасці іх быў так званы «естественный 
отбор», які з’яўляўся, бадай, найважнейшым фактарам ва ўсёй пісьмен- 
ніцкай праграме-мадэлі нармалізацыі лексічнага фонду.

Мова ствараецца народам і для народа. Калі тое ці іншае слова 
ўжываецца большасцю — значыць япо адзінае і патрэбнае, лічыць У. 
Дубоўка. «Калі якое-небудзь слова, ужытае ў паэтычным творы, другімі 
не ўжываецца, — яго трэба адкідаць, прабуючы новае»^2

Зважаючы на тыя ўказанні і рэкамендацыі, якія найбольш часта 
сустракаюцца ў артыкулах У. Дубоўкі, менавіта яны складаюць тры 
пункты важнейшых агульных патрабаванняў да слова, перш чым уво- 
дзіць яго Ў літаратурны слоўнік.

1. Любы наватвор павінен быць выкліканы ў жыццё арганічнай 
патрэбнасцю, якая вынікае са спецыфікі развіцця беларускай літаратур- 
най мовы. Пошукі ж новай адзінкі неабходна весці ў першую чаргу для 
выражэння паняцця, на якое няма адпаведнага слова ў літаратурнай 
мове ЦІ ўзбагачэння гэтага паняцця новым адценнем. Па-другое, для 
павелічэння ліку назоўнікаў. Па-трэцяе, для таго, каб пазбегнуць непа- 
жаданай аманіміі.

2. Знойдзенае ці створаиае слова павінна быць лёгкім для ўспрыман- 
ня ўсімі носьбітамі мовы.

3. Акрамя гэтага, яно павінна быць знітаваным з асноўнай слоўні- 
кавай масай і не парушаць прыроднай уласцівасці мовы, яе мілагучнасці.

На жаль, не ўсе гэтыя прынцыпы, дзякуючы якім жыве літаратурная 
мова, былі належным чынам распрацаваны, абгрунтаваны самім пісь- 
меннікам, а некаторыя доўгі час не браліся пад увагу нашымі мова- 
знаўцамі. Ды і многія цікавыя словы, што паспяхова прайшлі праз сіта 
прыватных І дтульных патрабаванняў, якімі часта карыстаўся пісьмен- 
HiK i яго калегі, альбо забараняліся, альбо служылі падручным матэры- 
ялам пры абвінавачанні ў нацдэмаўшчыне.
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Такім чынам, за аснову стварэння мадэлі нарматыўма-стылістычнай 
сістэмы У. Дубоўкам былі ўзяты рэсурсы жывой народнай мовы, якія 
не бяздумна ўводзіліся ў літаратурны ўжытак, а абавязкова павійны 
былі адпавядаць пэўным латрабаванням, пакіраваным на замацаванне 
спецыфічных асаблівасцей беларускай мовы.

Далейшы ход развіцця пацвердзіў слушнасць многіх назіранняў 
пісьменніка. Сёння ўсё часцей і часцей чуіоцца заклікі звяртацца да 
нявыкарыстаных яе багаццяў. Так, П. Сцяцко гаворыць: «Час адраджэн- 
ня нацыянальнай культуры і мовы патрабуе надта ўважлівых клопатаў 
пра роднае слова. Тут патрэбна зберагаць усё роднае, а не бяздумна 
пазбаўляцца так званых «дыялектных рысаў»'®.

' Д у б о ў к а  У. / /  Узвышша. 1927. № 2. С. 170.
J Там жа. С. 174.
® Гл.: К р а м к о I. I., Ю р э в і ч А. К., Я н о в і ч А. I. Гісторыя беларускай 

літаратурнай мовы. Мн., 1968. Т. 2. С. 241— 242.
I  Узвышша. 1927. № 2. С. 175.
f  Там жа. С. 169.
® Там жа. 1928. N5 4. С.  164.
I  Гл.: Маладняк. 1924. № 5. С. 111.
* Гл.: Узвышша. 1928. № 4. С. 164.
9 Там жа. 1927. № 2. С. 178.
“  Там жа.
^  Там жа. С. 179.

Савецкая Беларусь. 1925. 25 ліст.
 ̂ С ц Я ц К О п . / /  Беларуская мова і літаратура у школе. 1991. № 1. С. 11.

П. У. СУШКЕВІЧ

БЕЗЭКВШАЛЕНТНАЯ ЛЕКСІКА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 
Ў ПЕРАКЛАДЗЕ ТВОРАЎ 

ВАСІЛЯ БЫКАВА НА РУСКУЮ МОВУ

Лексіка кожнай мовы — гэта не тольк! сродак нам!нацы!, захавання 
І перадачы !нфармацы!, але таксама адз!н са сродкаў назапашвання ! 
адлюстравання пстарычнага вопыту народа, асабл!васцей яго бытавога 
ўкладу, вераванняў ! звычаяў, культуры. Ў прадмове да «Рас!йска-крыў- 
скага (беларускага) слоўіпка» В. Ластоўск! зазначаў; «Слова, гэта не 
ўмоўны знак для выражэньня мысьл!, але мастацк! абраз, вызваны 
найжывейшым! пачуваньням!, як!я прырода ! жыцьцё выклікал! ў перва- 
бытным чалавеку. Яно знаходз!цца ў цесным зьвязку з народным 
бытам, яго сьветаглядам, псторыяй, звычаям! ! абычаям!...»'

Зразумела, што пры перакладзе важна не тольк! адэкватна адлюстра- 
ваць с!стэму вобразаў ! паняццяў твора, але ! перадаць яго нацыяналь- 
на-культурную спецыф!ку, што ўвасабляецца ў мове, на якой ён 
нап!саны. «Мастацк! пераклад — гэта не тольк! «пераклад» твора з адной 
мовы на !ншую, але ! «пераклад» яго з адной нацыянальнай культуры 
Ў !ншую, — падкрэсл!вае В. П. Рагойша. — Падчас перакладу супастаў- 
ляюцца, актыўна ўзаемадзейінчаюць не тольк! дзве мовы, але ! дзве 
нацыянальныя культуры, л!таратуры»^

Пстарычиая супольнасць лёсаў беларускага ! рускага народаў, гене- 
тычиая бл!зкасць ! падабенства с!стэм беларускай i рускай моў стварае 
перакладчыку шэраг спецыф!чных праблем. Да так!х спецыф!чных праб- 
лем належыць, у прыватнасц!, !спаванне так званых «!лжывых сяброў» 
перакладчыка. Гэта словы, што «здольпыя памылкова атаясамл!вацца 
Ў працэсе перакладу ... як щэнтычныя па форме, так ! падобныя, што 
маюць некаторыя адрознеин! у сва!м графіка-фанетычным афармлен- 
н!»^ Да !х перш за ўсё належаць м!жмоўныя амоінмы ! м!жмоўныя па- 
рон!мы.

Аднак спецыф!ка перакладу з бл!зкароднасных моў не акрэсл!ваецца 
адным! цяжкасцям!. «Больш поўнай перадачы ўс!х в!даў інфармацы! 
арыпнала, — адзначае даследчык, — у немалой ступен! садзейіпчае 
лекс!чная ! нават щыяматычная бл!зкасць роднасных моў, а таксама 
з’явы канвергенцы!, як!я тлумачацца шэрагам экстрал!нгв!стычных фак- 
тараў, супольнасцю культуры, падабенствам шмат як!х паняццяў !
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ўяўленняў, што з’яўляюцца выійкам працяглых моўпых і культурных 
кантактаў і пастаяшіай сувязі носьбітаў мoў»^

Такім чыііам, пры перакладзе з адпой блізкай мовы на іншую, як 
трапна заўважыў В. П. Рагойша, «рэальная палёгка перакладу ў адным 
месцы ... паварочваецца неверагоднай цяжкасціо ў іншым»*. Гэтая 
сітуацыя патрабуе ад перакладчыка асаблівай рупнасці і карпатлівасці, 
каб пазбегчы інтэрферэнтнага ўплыву як на ўзроўні формы, так і на 
ўзроўні зместу.

Аналіз перакладу аповесці В. Быкава «Аблава», апавяданняў «Адна 
ноч», «Эстафета», «Ранак-світанак» на рускую мову паказвае, што струк- 
турна-сістэмныя разыходжаініі, якія існуюць паміж беларускай і рускай 
мовамі, знаходзяць адлюстраванне ў тэксце перакладу. Спынімся больш 
падрабязна на такім аспекце гэтага пытання, як пераклад безэквівалент- 
най лексікі.

Неабходна адзначыць, што ў выніку перакладу аповесці «Аблава» на 
рускую мову не супадаюць колькасныя параметры двух тэкстаў. 1х 
хістанні Ў нашым выпадку выходзяць за рамкі дванаццаціпрацэнтнага 
павелічэння даўжыні рускага тэксту пры перакладзе з беларускай, якое 
адзначаецца В. П. Рагойшам*. У перакладзе аповссці В. Быкава «Аблава» 
назіраецца скарачэнне рускага тэксту, якое складае прыблізйа 11 %. Гэта 
можна растлумачыць асаблівасцямі творчай манеры, індывідуальпага 
стылю перакладчыка.

Адной 3 умоў хістанняў працягласці тэксту з’яўляецца пераклад так 
званай безэквівалентнай лексікі, гэта значыць лексікі, якая не мае 
аднаслоўных адпаведпікаў у мове перакладу. Гаворачы пра безэквіва- 
лентиую лексіку, Я. М. Верашчагін і В. Р. Кастамараў адзначаюць, што 
гэтыя словы, план зместу якіх немагчыма супаставіць з якімі-небудзь 
лексічнымі паняццямі іншай мовы, у строгім сэнсе з’яўляюцца непе- 
ракладалыіымі. «Калі безэквпзалентнае слова нельга перадаць на замеж- 
най мове пры дапамозе дакладнага адпаведніка, аднаслоўнага перакладу, 
то лексічныя паняцці даводзіцца апісваць»*.

Пры перакладзе безэквівалентнай лексікі ў аповесці В. Быкава «Аб
лава», апавяданнях «Адна ноч», «Эстафета», «Ранак-світанак» магчыма 
выявіць наступныя асноўныя групы. Назвы прыродных з’яў: балацявіпа 
’нізкае забалочанае месца’ перакладаецца як дальняя пойма; імшарыііа 
’мохавае балота’ — у перакладзе луговая пойма, ссііокоспые угодья і 
інш.; глыж ’камяк ссохлай або змёрзлай зямлі, звычайна гліны’ пера- 
кладзена як комья земли. Назвы з’яў, што маюць дачыненне да сельскай 
гаспадаркі: бульбянішча ’месца, дзе расла бульба’ йеракладаецца як 
картофельное поле. Да гэтай жа групы можна аднесці і слова расцяробы 
’месца, дзе расцерабілі лес, кусты’. У перакладзе ўжываецца словазлу- 
чэнне усыпанная старыми пнями делянка. Назвы жывёл: дзік — у 
перакладзе дикий кабан. Назвы дэталей адзення: матузы ’скручаная 
вузкая палоска тканіны, шнурочак для завязкі’ перакладаецца як лоску
ты  одежды. Назвы прадпрыемстваў, вытворчасцей: цагельпя — перак- 
ладзена як кирпичный завод. Назвы пары сутак: падвячоркам ’перад 
самым надыходам вечара’ — у перакладзе па исходе дня. Некаторыя 
дзеясловы, што маюць значэнне ментальнай дзейнасці: иазаляць (пра 
думку) ’часта прыставаць да каго-н., турбаваць каго-н., дакучаць ка- 
му-н.’ перакладаецца як назойливо сверлить. Назвы будынкаў, дэталей 
будыпкау: скляпенпс ’дугападобнае псракрыцце, якое злучае сцены, 
апоры пэўнага збудавання’ — у перакладзе своды подъезда. НаЗвы 
некаторых працэсаў, дзеянняў: калатнсча ’бойка, вайна, мітусня, нераз- 
бярыха, перапалох’ перакладзена як громыхание боя.

Не заўсёды безэквівалентная лексіка перакладаецца словазлучэннямі, 
у шэрагу выпадкаў яна перадаецца адным словам, напрыклад; імшарыііа 
перакладаецца як околица, пойма, бульбяііішча — картофель і г. д.

Нацыянальпа-кўльтурная спецыфіка гэтай беларускай лексікі вы- 
яўляецца не толькі ў яе фармальна-структурных адрозненнях ад лексікі 
рускай. У шэрагу выпадкау з’яўляецца важным таксама і змястоўны 
нацыяналыіа-культурны кампанент. Гэта падкрэсліваецца не' заўсёды 
адэкватным перакладам безэквівалентных слоў на рускую мовў, у якой 
змястоўная інтэрпрэтацыя дадзеных рэалій атрымлівае шырокі спектр, 
часта неўласцівы іх зместу ў беларускай мове. Напрыклад, у беларускай
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мове слова імшарыііа азначае перш за усё ’мохавае балота’. Пераклад
чык пашырае семантыку гэтага слова і перадае яго як пойма, луговая 
пойма, сенокосшііе угодья, мшаник, боровой мшапик. Назва першага 
раздзела «Чалавек на імшарыне» перакладаецца як «Человек на околице». 
Так! пераклад нельга л!чыць удалым, пакольк! імшарьша ! околица 
абазначаюць розныя рэал!!. Апрача гэтага, беларуская назва раздзела, як 
нам здаецца, здольная выкл!каць у беларускага (! не тольк! беларускага) 
чытача л!таратурныя асацыяцы!, звязаныя з !ншым! творам! беларускай 
л!таратуры — раманам I. Мележа «Людз! на балоце»! аповесцю Я. Коласа 
«Дрыгва».

Такім чынам, пераклад твораў В. Быкава на рускую мову сведчыць 
пра тое, што безэкв!валентная лекс!ка беларускай мовы стварае пэўныя 
цяжкасц! пры яе перакладзе на рускую мову. У фармальна-структурным 
плане яна падаўжае тэкст перакладу, у змястоупым — з’яўляецца адной 
3  крыніц нацыянальна-культурнай своеасаблівасц! твора.

' Л а с т о ў с к і  В. Расійска-крыўскі (беларускі) слоўнік. К оўна, 1924. С. 1.
^ Р а г о й ш а  В. П. Проблемы перевода с близкородственных языков. Мн., 1980. 

С. 12.
^ Р о в д о И .  С. О межъязыковых паронимах//Русский язык. Мн., 1982. Вып. 2. С. 59.
■ ' Г о л ь ц е к е р  Ю. П. Некоторые особенности перевода с родственных языков 

/ /  Славянская филология. Л., 1975. Вып. 3. С. 127.
® Р а г о й ш а  В. П. Указ. твор. С. 50.
® В е р е щ а г и н  Е.  М.,  К о с т о м а р о в  В. Г. Язык и культура. М., 1990. С. 16.

I. Э. РАТНІКАВА

ДВУХКАМПАНЕНТНЫ КВАЗІАНТРАПОНІМ: 
ЭКСПРЭСІЎНЫЯ МАГЧЫМАСЩ МАДЭЛІ 
I ПРАДУКТЫЎНЫЯ ТЫПЫ РЭАЛІЗАЦЫІ

Адной 3 праяў гульн! агульнамоўным! анамастычным! нормам! 
з’яўляецца ўтварэнне кваз!антрапан!м!чиых нам!нацый мадэл! «асабовае 
ІМЯ + !мя па бацьку», функцыянальна разнастайных у мастацкай ! 
гутарковай мове. Сярод !х вылучаюцца тры вял!к!я групы форм; най- 
менн! персанажаў мастацк!х твораў, ацэначна-характарызуючыя ўлас- 
ныя найменн!, персан!ф!куючыя нам!нацы! аб’ектаў ! з’яў прыроды 
альбо рэал!й ! паняццяў, звязаиых з чалавечай дзейнасцю. Назіраюцца 
некаторыя тэндэнцы! ў выкарыстанн! тых ц! !ншых семаитычных 
мадэлей пры ўтварэнн! гетэранім!чных' форм, як!я належаць да гэтых 
груп найменняў. Так, у радзе антрапаморфных нам!нацый (як!я, як 
вядома, з’яўляюцна адным са сродкаў персан!ф!каванага ўяўлення 
называемых рэал!й) на пярэдн! план вылучаецца сувязь патран!м!чнага 
кампанента з матывуючым уласным альбо апелятыўным !менем —су
вязь, што ўплывае ! на характар сэнсавых аднос!н пам!ж кампанентам! 
наймення. Падабенства семаитычных аднос!н асноў кампанентаў (се- 
мантычны !нварыянт) уяўляецца прыметай, на падставе якой можна 
вылучыць дзве разнавідііасц! мастацк!х антрапон!маў ! ўтварэнняў 
гэтага тыпу, заўважаных у гутарковай мове.

I. Антрапан!м!чныя формы, у як!х адлюстраваны аднос!ны пам!ж 
творам мастацтва ! яго аўтарам, устаиовай ! яе заспавалыпкам ! т. 
п., гэта значыць, так!я сувяз! пам!ж нейк!м! рэал!ям!, як!я могуць быць 
метафарычиа пераасэнсаваны як патран!м!чныя: Напишите Владимиру 
Петровичу, что ему и его детишу Пьесе Владимировне я желаю всяческих 
успехов (А. П. Чехов — М. В. Киселевой. 29 октября 1886 г.); Особенно 
лю блю  название «Веспа Викторовна». Так! Так! баловницу этакую, 
Виктор Фед(юович, правильно! Кто же она вам, как не родная дочь?! (Л. 
Васильева. Весь поэт); Наш театр — детище Райкина. Его можно 
называть «Сатирикон Аркадьевич» (Советская культура. 1989.13 июля); 
Мы вспоминаем о педагогах, когда наступает звездный час ученика — он 
получает премию. Оскара Давыдовича или Нику Юльевну (Новая газета. 
1993. 16 декабря).

II. Семантычна бл!зк!я да атрыбутыўных словазлучэнняў антрапа- 
н!м!чныя формы, у як!х азначальны кампанент (у тым л!ку метафары
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і эпітэты) мае форму патранімічнай лексемы, а тое, што азначаецца (і не- 
пасрэдна абазначае аб’ект намінацыі), займае пазіцыю асабовага імя: 
Камень Петрович стал Камнем Перловичем; камни и крыши испрыска- 
лись дождичком (А. Белый. Москва под ударом); Сипь-Озеровпа, Высь- 
Ястребовна, Глыбь-Яхоптовпа (М. Цветаева. Переулочки); пар. таксама 
'аналагічныя ўтварэнні, якія займаюць прамежнае месца паміж квазіоні- 
мамі і апелятывамі: лист сутулыч, лист осепиич (А. Вознесенский. 
Портрет Хуциева).

У адрозненне ад персаніфікуючых намінацый, першы кампаиент якіх 
звычайна нейтральны з пунк'^ гледжання ацэнкі абазначаемай рэаліі, 
найменні персанажаў мастацкіх твораў і гутарковыя ацэначна-характа- 
рызуючыя квазіантрапопімы дэманструюць значна больш разнастайны 
набор мадэлей семантычных суадносін асноў кампанентаў. Семантыч
ныя інварыянты, якія змяшчаіоцца ў значэнні форм такога тыпу, 
дазваляюць аб’яднаць апошнія ў некалькі парадыгм.

1. Квазіантрапанімічпыя намінацыі, якія ўключаіоць лексемы адной 
альбо дзвіох блізкіх лексіка-семантычных груп і эмацыянальна-экспрэ- 
сіўная афарбоўка якіх забяспечваецца, у прыватнасці, узаемадзеяннем 
асацыятыўна звязаных папяццяў: Не жалел я потом и генерала Раннен- 
кампфа, как не жалел и его Гильзу Патроповпу — эту М ^ и ю  Соррель! 
(Б. Пикуль. Честь имею); Новокаин Кодеипович, Кодеин Валидолович, 
Сморчок Шампиньопович (В. Шефнер. Отметатель Невзгод, или Сампо 
XX века); За богатый опыт и знания в области телевидения коллеги 
прозвали его Пал Секамыч (Собеседник. 1989. № 44); Все двадцатые, все 
тридцатые, все сороковые годы мы. Укропы Помидоровичи и Фан 
Фанычи, /... /  мы держали себя перед ворами как персонажи юмо
ристические (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ).

2. Формы, у склад якіх таксама ўваходзяць асацыятыўна звязаныя 
лексемы, аднак у адрознен]^іе ад першай групы гэтыя лексемы высту- 
паюць у пэўных сінтаксічнк абумоўлепых узуальных ці аказіянальных 
лексіка-семантычных варыяптах: Известная вам Скорпиона Аспидовпа 
сочла нужным подать на вас прошение (М. Салтыков-Щедрин. Губерн
ские оцерки); Вам хорошо острить как пожилому Ослу Козлевичу в 
замшелых брюках (В. Аксёнов. Ожог); Погоди, Изюм Марципанович, 
с судьбой шутить — ие барьеры брать (С. Черный. Катись горошком); 
Л, ботвинья лимоповпа, откуда тебя принесло? /... /  Она, кажется, 
воображает, что с ней можно говорить серьезно (А. Островский. Не 
сошлись характерами!); А  уж это прозвище такое дадено: Сахар Медович 
(В. Ардов. Сахар Медович)^.

І . Квазіантрапанімічныя намінацыі, асновы кампанентаў якіх 
уяўляюць сабой асацыатыўна звязаныя онімы аднаго ці двух функцы- 
Днальна блізкіх падкласаў уласных імён: Саваоф Бааловйч Один (А. 
Стругацкий, Б. Стругацкий. Понедельник начинается в субботу); Набив- 
ной-надувной красавец, весь из себя благоухающе-прекрасный, на которого 
непременно хотелось наклеить этикетку «Ив Кардснович Сен-Лоран» (Г. 
Вайнер. Бес в ребро).

4.>Нзмінацыі, створаныя з онімаў і апелятыўных лексем, семантыч- 
ная сувязь ЯКІХ у рамках дадзеных квазіантрапонімаў падтрымліваецца 
лексічным фонам уласных імён: Чкалов Самолет Аэроплапович (В. 
Аксёнов. Ожог); Геморрой Диоскорович (А. Чехов. Визитные карточки).

5. Квазіантрапанімічныя формы, складзеныя з кампанентаў, маты- 
ваваных апелятыўнымі лексемамі (фрагментам! лексем) альбо онімамі, 
ЯКІЯ функцыяніруюць у складзе вядомых узуальных комплексных най- 
менняу (складаных слоў, артыонімаў, бібліонімаў) і, значыць, звязаны 
сінтагматычнымі адносінамі ў рамках гэтых найменняў: Сестра, ведав
шая сероводородными ваннами и ласково прозванная Серочка Водородов- 
на, раздобыла мне гимнастерку (Д. Самойлов. Люди одного варианта); 
Он / . . . /  пугал всех некоей руководящей личностью Гибель Помпеичем 
(Советская культура. 1989. 28 февраля); Руслан Людмилыч (/^гум енты  
и факты. 1992. № 14); Ромео Джульетыч (В. Драгунский. Сегодня и 
ежедневно).

6. У 5-ю парадыгму можна ўключыць асобную парадыгму квазіант- 
рапанімічных намінацый, для якіх у якасці ўтвараючых выступаюць 
асновы двухкампанентных найменпяў гістарычных асоб альбо міфаант-
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рапонімаў: Эразм Роттердамович, Александр Македонович (В. Аксёнов. 
Ожог); Юлий Цсзаревич (С. Черный. Млечный руть); Павел Апосто- 
лович (М. Булгаков. Адам и Ева).

Відавочна, што асабліва ак-^альнай з пункту гледжання экспрэсіўнас- 
ЦІ пералічаных квазіантрапанімічных форм з’яўляецца сінтагматычная 
сувязь ix кампанентаў. Экспрэсіўная функцыя форм у прыкладах 5—6 
забяспечваецца ў значнай ступені змененым, анамальным характарам 
сінтагматычных адносін паміж асновамі ix кампднентаў у параўнанні 
3 узуальным! намінацыямі. У прыкладах 1—4 сінтагматычнае ўзаема- 
дзеянне кампанентаў, якія характарызуюцца альбо прыналежнасцю да 
аднаго семантычнага поля, альбо падабенствам інфармацыі, заложанай 
у ІХ лексічным фоне, прыводзіць да таго, што ўсё утварэнне ўяўляецца 
разнавіднасцю ўзмацняльнага семантычнага паўтору з экспрэсіўным 
ускладненнем асноўнай характарыстычнай функцыі (пар. з формамі 
таўтанімічнага тыпу: Прокурор я! Прокурор Прокурорыч, самый допод
линный работник надзора! (̂ Ю. Домбровский. Факультет ненужных ве
щей); Юдофоб Юдофобович (А. Чехов. Визитные карточки); Михалков 
первый в нашем кино отказался от модной тогда типажности, вновь 
увидел в актере Актера Актерыча, актера в квадрате (Искусство кино. 
1992. № 4).

Сярод рэалізацый мадэлі «асабовае імя -t- імя па бацьку», якія 
належаць да перыферыі нарматыўных фактаў антрапаніміі альбо пару- 
шаюць моўныя нормы, вылучаюцца два тыпы ўтварэнняў з неаднарод- 
ным саставам частак: антрапонімна-апелятыўныя і апелятыўна-антра- 
понімныя. 3 аднаго боку, экспрэсіўная і ацэначная фукцыі найменняў 
першага тыпу забяспечваецца канататыўнай семантыкай апелятыва, які 
матывуе квазіантрапанімічны кампанент, з другога боку, экспрэсіўнасць 
такіх найменняў з’яўляецца вынікам ужо самога факта парушэння 
антрапанімічнай нормы: Зоя Идоловпа проявила недостаточную гиб
кость (И. Ильф, Е. Петров. Клооп); Антон Павлович рассказывал, что 
у  него издавна было страшное искушение назвать какого-нибудь бедного, 
захудалого чиновника «Матвей Сортирович» (А. Бахрах. Разговоры с 
Буниным); зав. птицефермой Анисья Иероглифовпа (В. Ардов. Листы 
познания); Анна Мехапизмовпа (В. Друк. НИИ Друк). Эматыўная 
значнасць форм гэтага тыпу ў некаторых выпадках падтрымліваецца 
таксама лексічным фонам першага, парматыўнага антрапанімічнага 
кампанента: Один другому, к примеру, говорит: ты, Сидор Матрасыч 
(естественно, по-партийному «на ты», но с отчеством), ты — старый 
партократ, коррупционер (А. Кабаков. Режут); пар.; сидор — 1. ’Мешок 
с вещами, продуктами’. 2. ’Дворник’ (жарг.)®. Да такіх утварэнняў 
набліжаюцца двухкампанентныя літаратурныя антрапонімы, у якіх на- 
зіраецца другаразовая анімізацыя дэаііімічнай асновы ў складзе патра- 
німічнага кампанента: Кто бы мог подумать, Клара Иудовпа, такая 
скромница (Литературная газета. 1989. 17 мая). Больш частотный ў ^ -  
тарковай мове і мастацкай літаратуры рэалізацыі падтыпу найменняў з 
нарматыўным патронімам і апелятывам у пазіцыі першага кампанента: 
Эротика Митрофановна, Экватор Олегович (В. Шефнер. Лачуга должни
ка); Свинина Петровна (Молдавия литературная. 1990. № 1). Асабліва 
актыўна гэтая мадэль выкарыстоўваецца пры ўтварэнні ацэначна-харак- 
тарызуючых асабовых найменняў, функцыянальна найбольш значныя 
кампаненты якіх (часта словаўтваралыіыя альбо семантычиыя аказіяна- 
лізмы) займаюць пазіцыю асабовага імя: Но сидела там\ не штаб-офи
церша, а какая-то Подстега Сидоровпа и, салю собой разуліеется, не знала 
не только чичиковского асфеса, но и своего собственного (М. Булгаков. 
Похождения Чичикова). Першаму кампаненту такіх намінацый уласці- 
вы лексічны сінкрэтызм, які праяўляецца ў сумяшчэнні Црамога ці 
пераноснага апелятыўнага значэння лексемы і аказіянальнага анама- 
стычнага. Антрапанімічная семантыка другога кампанента такіх форм, 
г. зн. нарматыўнага патранімічнага імені, сціраецца; апошні, як знак 
пэўнай антрапанімічнай мадэлі, набывае іншую функцыю — надае 
ўсяму ўтварэнню форму антрапоніма, узмацняюч|ы тым самым эксп- 
рэсіўны эфект, абумоўлены семантыкай аказіянальнага (альбо аказі- 
янальна ўжытага) апелятыва. Формы дадзенага падтыпу часта ўжыва- 
юцца Ў вакатыўнай функцыі: [Аграфена Кондратьевна] Молчи, молчи,
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таранта Егоровна! Уступи верх матери! (А. Островский. Свои люди 
—сочтемся); Виноват. Напоролся!.. Куда ж это вы, Хризантема Агафь- 
евна, так поздно? (С. Черный. Корнет-лунатик).

Асаблівую ўвагу звяртае на сябе кола апелятыўна-антрапанімічных 
утварэнняу 3 патранімічнымі дэрыватамі ад імя Іван, у семантычнай 
структуры якога выяўляюцца сэнсавыя кампаненты, уласцівыя апеля- 
тывам. Так, у выніку спецыфікі лексічнага фону ўтвараючага імя 
патранімічныя формы Иванович, Ивановна набываюць асобую стылі- 
стычную функцыю — этнанімізуючага знака, г. зн. канстатуюць ўклю- 
чанасць ао’екта намінацыі ў рускую культурную прастору: — Ведь вы 
знаете, кто такие гунны были? Это были наши — головотяпы, гужееды 
российские / . .. /  Да и Аттила был русский. Аттила одно из названий 
Волги. — Вы это так и напишете? — Конечно! Аттила Иваныч (К. 
Чуковский. Из дневника). Да найменняў названай групы адносіцца 
большая частка экспрэсіўна-ацэначных асабовых найменняў, шырока 
распаўсюджаных у прастамоўі (Балда Ивановна, Черт Иванович) і 
адлюстраваных у мастацкай літаратуры: — Ну, вот уж и дело! уж и 
выдумал! А х ты Оподелдок Иванович! (Н. Гоголь. Мертвые души); 
Чудак Иванович (С. Черный. Изобретатели); Танцуешь с какой-нибудь 
кривулей Ивановной, улыбаешься по-дурацки (А. Чехов. Один из мно
гих). Аднак гэтыя шматлікія і функцыянальна разнастайныя формы 
будуць разгледжаны нам! па-за рамкам! дадзенага артыкула, пакольк! 
патрабуюць асобнага даследавання як спецыф!чныя ! арыпнальныя 
моўныя ўтварэнн!.

У гутарковай мове ! мастацкай л!таратуры адзначаюцца таксама 
асабовыя ацэначныя нам!нацы! апелятыўна-антрапан!м!чнага падтыпу, 
асабл!васць як!х заключаецца у  тым, што яны ўтвараюцца на базе 
узуальных дв>гхкампанентных антрапон!маў пэўных рэферэнтаў ! функ
цыянальна бл!зк!я да мянушак як неаф!цыйных !мён, дадзеных па так!х 
матывах, як, напрыклад, характэрная рыса чалавека, нейк!я акал!чнасц! 
яго жыцця, якая-небудзь аналопя ! г. д. Агульная схема, па якой 
мадэл!руюцца гэтыя нам!нацы! (!мя па бацьку рэферэнта -  канстанта, 
у пазщы! асабовага !мя — пераменпы кампанент), можа мець наступныя 
мадыф!кацы!:

а) у паз!цы! першага кампанента кваз!антрапан!м!чнай формы «аса- 
бовае 1МЯ + !мя па бацьку» — аказ!янальны дэрыват ад апелятыўнай 
щ прапрыяльнай лексемы ў метафарычным значэнн!, як! выконвае 
ўласна характарыстычную функцыю !, як прав!ла, вылучаецца фанетыч
ным падабенствам з зыходным узуальным асабовым !мем (што пра- 
яўляецца ў рыфме, у тым л!ку ўнутранай, ал!тэрацы!, анафары): Без 
Валентины Андреевны (про себя дед Мефодий называл невестку «()атанина 
Андреевна».) он жил тверже (Ю. Герман. Дело, которому ты служишь);

б) асабовае !мя ў спалучэнн! «!мя + !мя па бацьку» замешчана 
апелятывам у пераносным значэнн! метан!м!чнага альбо метафарычнага 
тыпу: Учительницу, которая обожает читать нотации, дети вместо 
Натальи называли: «Нотация Николаевна» (В. Ардов. Почки); Никифор, 
по моему мнению, был более прав, величая Калерию Ивановну шлюхой 
и Кавалерией Ивановной (А. Чехов. Цветы запоздалые);

в) замест асабовага !мя, якое выкл!кае пэўныя моўныя ! экстрал!нг- 
в!стычныя асацыяцы!, ужываецца асацыятыўна звязаная з !м лексема: 
Валериан Тимофеевич — Валидол Тимофеевич, Аспирин Тимофеевич (В. 
Шефнер. Отметатель Невзгод, или Сампо XX века);

г) паз!цыю асабовага !мя займае метаи!м!чная мянушка (лекс!ка-се- 
мантычный дэрыват ад адпаведнага апелятыва) альбо эматыўна-ацэнач- 
ны апелятыў: В глазах «блейзера» замелькали огоньки, словно цифры 
фондовой биржи / . .. /  Бедный, бедный ты наш Блейзер Сергеевич 
Мухачев-Багратионский!» (В. Аксенов. Ожог); Меня вот Гришей назвали, 
а что получилось? Кем я вырос? Алкашом... Алкаш Николаич Кузин (С. 
Довлатов. Юбилейный мальчик);

д) узуальнае спалучэнне «асабовае !мя + !мя па бацьку» трансфар- 
муецца на аснове прыёму выкарыстання «чужога !мя», з першаносьбітам 
якога па той ц! !ншай прымеце суадносяць рэферэнта: Её развлекал 
разговорами Аркадий Иванович Грай-Переперзенко, сын коммерсанта, ху
дожник /.../; он себя называл Ботичелли Иванычем: ну — и его 
называли они Ботичелли Иванычем (А. Белый. Московский чудак);
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е) гукавы склад асабовага імя дэфармуецца пад уплывам фанетыч- 
ных асацыяцый, што можа з’явіцца, напрыклад, рэакцыяй на нестан- 
дартнае альбо рарытэтнае імя, «бытавой рэфлексіяй па слова»^, і таму 
пераутворанае наймеппе мае выгляд «апелятыу + узуальнае імя па 
бацьку рэферэнта»: Капитан перевела мои слова генералу, тот засмеялся 
и объяснил, что некоторые подчиненные действительно зовут его за глаза 
Кому-пе-Иванович, хотя па самом деле оп пе Кому-не, а Коммупий 
Иванович (В. Войнович. Москва 2042).

Радзей пры ўтварэнні такога тыпу мянушак рэалізуецца таксама 
мадэль «асабовае імя рэферэнта = капстанта; імя па бацьку — перамен- 
ны кампанент» (у імені па бацьку узуальная антрапааспова замяшчаецца 
апелятыўнай альбо анімічііай з ацэначным значэннем): И  наверное, 
сегодня же Потапов заглянет поздороваться с кадровиком, отставным 
службистом Михал Михалычем, которого за огромность кличут  Михал 
Медведичем (С. Иванов. Из жизни Потапова).

У сатырычных тэкстах і публіцыстыцы шырока прадстаўлены ака- 
зіянальна-аўтарскія наймепні, якія адліостроўваіоць асаблівасці антра- 
паніміі рапняга савецкага перыяду, у прыватнасці моцную тэпдэмцыю 
да антрапанімізацыі апелятываў пэўных лексіка-семантычных груп, а 
таксама да называиня ў гонар папулярпых гістарычных асоб з выка- 
рыстаннем як ix асабовых іме'й, так і прозвішч: Но в отличие от 
советских загсов 20—30-х годов, где наряду с бесчисленныиш Владленами, 
Ревмирами, Авангардами и т. д. наверняка были зарегистрированы какие- 
нибудь Диамат Степанович и Диалектика Ивановна, — роддом совре
менной науки выдавал младенцев с какилш-то совсем иными философ
скими именами (Новый мир. 1990. № 8).

Асаблівую ролю ў структуры сатырычнага твора выконваюць пара- 
дыйныя антрапанімічныя формы, якія адлюстроўваюць рэалізуемы ў 
апавяданні мастацкі прыём давядзення да мяжы абсурду парадыруемых 
рэалій. Экспрэсіўнасць гэтых форм узмацняецца, па-першае, у сувязі з 
кантрастным! стылістычнымі і экстраліпгвістычііымі характарыстыкамі 
аказіянальнага асабовага імя і нарматыўнага імя па бацьку, па-другое, 
дзякуючы адпаведнаму мікракантэксту, напрыклад, лексеме, якая назы
вав пасаду, род заняткаў і г. д.: генерал-лшйор БЕЗО Сиромахин Дзержип 
Гаврилович, геренал-лшйор политической службы Коровяк Пропаганда 
Парамоновна, руководитель отряда кослюнавтов Прогресс Анисимович 
Миловидов (В. Войнович. Москва 2042); советский разведчик Октябрь 
Петрович Огородников (В. Аксёнов. Скажи Изюм!).

Антрапанімія сатырычных твораў парадыруе яшчэ адну спецыфічную 
асаблівасць прысваенпя імя ў гэты перыяд — выклікапую экстраліпг- 
вістычнымі прычынамі тэпдэпцыю да перайменавання, альбо паўторна- 
га называния. Асаблівай камічнай экспрэсіяй вылучаюцца формы з 
аказіянальным патранімічным дэрыватам, паколькі захавайне ў імені па 
бацьку прымет патранімічнай матываванасці абумоўлівае стылістычную 
значнасць ізаморфных яму утварэппяў, у якіх гэтыя прыметы адсутні- 
чаюць; — Фалшлйя? — Карцер. — Который? — Валерий Чкалович. Папа 
изменил мое отчество в знак уважения к великому летчику (Ю. Алеш
ковский. Кенгуру); — Ты, наверно, Кузьминична?! — догадывался Умри- 
щев. — Нет, батюшка, — я  Федератогаіа. Кузьминичной я  уже была (А. 
Платонов. Ювенильное море).

У заключэине трэба адзначыць, што разгледжаныя ў гэтым артыкуле 
тыпы двухкампанентных квазіантрапанімічных намінацый не вычэрп- 
ваюць усёй разнастайнасці экспрэсіўных патэнцый мадэлі «асабовае імя 
+ імя па бацьку», што рэалізуецца ва ўласпа аптрапанімічнай, ацэначнай 

І персаніфікуючай функцыях. Пар., напрыклад, індывідуалыіа-аўтарскі 
стылістычпы прыём — метатэзу антрапаасноў кампапентаў спалучэния 
«ІМЯ + імя па бацьку», якая адлюстроўвае перастаноўку кампанентаў 
нейкага іншага роду, у прыватнасці філасофскіх тэрмінаў: В результате 
мы будем йліеть дело с псевдодиалектическими определениями типа; 
«субъектом познания выступает общество как индивид и индивид как 
общество», т. е. этакий Левиафан Робипзоповнч, он же — Робинзон 
Левиафанович (В. Лапицкий. Структура и функции субъекта познания). 
Такім чынам, апрача рэалізацыі стылістычпых патэнцый у прадуктыў- 
ных узорах гутарковых і паэтычных антрапаморфных намінацый мадэль
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«імя + імя па бацьку» дапускае ў індывідуалыіым стылі і іншыя 
малапрадуктыўныя спосабы выяўлеііня эматыўна-ацэпачных капа- 
тацый.

’  А. Б. Пянькоўскі прапанаваў гэты тэрмін для абазначэння двухкампанентных 
антрапонімаў, якія ўключаюць рознакаранёвыя лексемы. Для абазііачэння намінацый, якія 
характарызуюцца тоеснасцю асноў асабовага і патранімічнага ім ён , ужываецца яго ж  тэр- 
мін «таутонімы », альбо «таўтанімічныя формы».

’  Апош нес спалучэнне мае узуальны характар і па сваіх стуктурных і семантычных 
прыметах блізкае да фразеалапчпага. Розныя кампаненты яго семантыкі адзначаюцца 
тлумачальнымі слоўнікамі: ’человек негодный, мот і пройдоха’ (Д  а л ь В. И. Толковый 
словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1978— 1980. Т . 4. С. 142); ’о  льстивом, 
вкрадчивом, сладко говорящем человеке’ (Толковый словарь русского языка /  Под ред. 
Д . Н. Ушакова: В 4 т. М., 1 9 3 5 -1 9 4 0 . Т. 4. С. 56.

’  Гл.: Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона (речевой и графический портрет 
советской тюрьмы ). Авторы-составители Д . С. Балдаев и др. М., 1992. С. 223.

' В и н о к у р  Г. О. О языке художественной литературы. М., 1991. С. 402.

А. В. ЗІНКЕВІЧ

АРТЫКЛЬ I ПРЫНАЛЕЖНЫ ЗАЙМЕННІК 
У БАЛГАРСКАЙ I ФРАНЦУЗСКАЙ МОВАХ

У гэтым артыкуле прасочваюцца асаблівасці і месца артыкля, пасе- 
сіўнага займенніка і іх узаемадзеяіпіе ў балгарскай і фрапцузскай мовах. 
Супастаўленне менавіта дадзеных моў выклікана тым, што яны маюць 
даволі значныя адрозненпі як у сістэмах прыналежных займеннікаў 
(далей П З), так і ў наборы артыкляў. Гэта дазваляе меркаваць, што 
кожная 3 названых моў мае і  пэўны тын адііосін паміж катэгорыямі 
пасесіўнасці і азначальнасці/неазначалыіасці. Заўважым, што нас ці- 
кавіць тут толькі пасесіўнасць, выражаная ПЗ, і азначальнасць, фарма- 
лізаваная артыклем, ці яго значымай адсутнасцю. Дапусцім, у гаворачых 
маецца агульная прэсупазіцыя «У Пятра ёсць кніга». Сітуацыя «Алеся 
бярэ кнігу Пятра» у балгарскай мове можа быць апісана наступным 
чынам: (1) Тя взема кнйгата му. (2) Тя взема ііеговата книга. (3) Тя 
взема негова книга. (4) Тя взсма кіійгата (иегова). Нагадаем, што 
болгарская мова аднаартыклевая, у якасці неазначальнага артыкля 
выкарыстоўваецца яго значымая адсутнасць. Сістэма ПЗ складаецца з 
поўных форм (гл. 2, 3) І форм кароткіх (1). Поўныя формы могуць 
ужывацца як з артыклем, так і без яго, кароткія заўсёды без артыкля, 
але, як правіла, патрабуюць ад назоўніка, да якога адносяцца, азначаль- 
най формы (1). Французская мова, дзе значэнне азначальнасці /  неаз- 
начальнасці таксама мае граматычны статус, супрацьстаіць балгарскай 
па наяўнасці яшчэ і неазначальнага артыкля (т. зв. частковага артыкля 
du, які экспліцыруе значэнне колькаснай дэтэрмінацыі, мы не прыцяг- 
ваем да аналізу, абмяжоўваючыся толькі якаснай дэтэрмінацыяй). Сі- 
стэма ПЗ у французскай мове, разам з пэўнымі асаблівасцямі, выказвае 
і шэраг агулыіых рыс з балгарскай: наяўнасць аўтаномных і неаўтаном- 
ных форм, падобныя абмежаванні пры ўжыванні кароткіх (неаўтаном- 
ных) займеннікаў і г. д. Вышэйазпачаная сітуацыя ў французскай можа 
быць апісана такімі канструкцыямі: (5) ЕІІе prend son Livre. (6) Elle prend 
le Livre. Такім чынам, у гэтых прыкладах бачна пэўная ўзаемазамяняль- 
насць азначальнага артыкля і ПЗ: абодва маркіруюць інфармацыю, якая 
ўваходзіць у прэсупазіцыю. Узаемазамяняльнасць гэта грунтуецца на 
тым, што ПЗ тут, акрамя іншага, выконваюць функцыю нідывідуалі- 
зацыі аб’екта, якая ўласціва артыклю. Балгарскі даследчык П. Пашоў, 
назіраючы за ўжыванпем кароткіх форм ПЗ, заўважыў: «У некаторых 
выпадках гэтыя займеннікі выконваюць як бы ролю артыкля, пар., напр., 
«На Иван ссстрата» і «На Иван сестра му», якія супрацьпастаўляюцца 
як азначальиыя выразам тыпу «На Иван сестра». У такіх выпадках ва 
ўсходніх балгарскіх дыялектах націск можа падаць на займеннікавую 
энклітыку, як на артыклевую марфему: сипът, сип мй»’.

Выконваючы функцыю індывідуалізацыі, ПЗ як сродак эксплікацыі 
азначалыіасці павніны былі б супрацьстаяць неазиачальным артыклям. 
Паназіраем, як можа мяняцца сэнс сказа пры замене ПЗ неазначальным
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артыклем: (7). Tu manges tes huitrcs «Ты ясі сваіх вустрыц», (8) Tu 
manges des huitrcs. «Ты ясі вустрыц». (9) Ям своите пълиени пиперки». 
Я ем (як звычайна) фаршыравапыя перцы», (10) Ям пълпепи пиперки. 
«Я ем фаршыравапыя перцы». Адрознеппе фраз (7), (9) ад (8), (10), 
перш за усё, у тым, што у першых гаворыцца пра чарговае дзеянне ў шэ
рагу такіх жа звычайных для суб’екта дзеяпняу (т. зв. прэсупазіцыя 
пастаяннага дзеяння), а канструкцыі другога тыпу такой інфармацыі не 
нясуць і паведамляюць, хутчэй, пра асобпае, часта выпадковае здарэнне. 
У балгарскай, як між іншым і у рускай, беларускай, у дадзенай функцыі 
нарматыуным з’яуляецца выкарыстанне толькі зваротна-прыналежнага 
займенніка, а у французскай — любога ПЗ, які супадае з дзейнікам па 
асобе і ліку.

Пэўная падобнасць ПЗ і артыкля як сродкау дэтэрмінацыі тлума
чыць І тое, што Ў розных мовах норма дапускае ужыванне на адным 
І тым жа месцы то артыкля, то ПЗ; у партугальскай нельга ужываць 
пасэсіў, калі гаворка щзе пра родных гаворачага, — толькі артыкль, а 
Ў іспанскай на гэтым жа месцы — ПЗ^.

Гаворачы пра агульныя для ПЗ і артыкляў функцыі, трэба дадаць 
яшчэ ІХ анафарычнасць (адсылка да папярэдняй фразы, кантэксту) і 
магчымасць выконваць эматыўную функцыю: (11) La ЬсПе nuit! «Якая 
цудоўная ноч!» (12) Моята звезда! У сказах (11), (12) азначальны 
артыкль І пасэсіў уводзяць у сферу суб’екта з’явы рэчаіснасці, якія не 
могуць уваходзіць у адйосіны прыналежнасці з чалавекам. Гэта і дазва
ляе пераасэнсоўваць дадзеныя канструкцыі як эмацыяпальныя (пра 
прыклад (И )  У. Г. Гак сказаў, што тут азначальны артыкль «падкрэс- 
лшае паўнату якасці»®). Яшчэ больш дакладная адпаведнасць Лункцый 
артыкля І ПЗ бачна на наступным прыкладзе: (13) ЕНе admire beaucoup 
Rodin. Се n’cst pas «un grand sculpteur» pour elle, c’est «Le» sculpteur. «Яна 
вельмі любіць Радэна. Для яе гэта не проста «нейкі вялікі скульптар», 
гэта «яе» скульптар»^. У такіх выпадках пры перакладзе на безартыкле- 
вую мову найбольш дакладным адпаведнікам артыклю будзе ПЗ.

Але, зразумела, замена пасэсіва артыклем, а таксама адваротная 
сітуацыя, не заўсёды раўнацэнны, а вельмі часта проста некарэктны. 
Паспрабуем у аднолькавых кантэкстах падставіць ПЗ, азначальны ар
тыкль, артыкль неазначальны. Вызначым, як мяняецца інтэрпрэтацыя 
канструкцый у выніку замен; (14) II tombc dc la pluie. Sa bruit me reveille. 
«Ідзе дождж. Яго шум мяне будзіць». (15) II tombe de la pluie. Le bruit 
me reveille. «Ідзе дождж. Шум мяне будзіць». (16) II tombe de la 
pluie. Un bruit me reveille. «Ідзе дождж. Нейкі шум мяне будзіць». (17) 
Нощем градушка изби посевите. Нсйното чукапе (чукапето и) тае 
разбуди. «Ноччу град пабіў пасевы. Яго стук мяне разбудзіў» (18) 
Нощем градушка изби посевите. Чукапето ме разбуди» «Ноччу град 
пабіў пасевы. Стук мяне разбудзіў» (19) «Нощем градушка изби пасст 
вите. Чукапе ме разбуди. «Ноччу град пабіў пасевы. Нейкі стук мяне 
разбудзіў». Французскі і балгарскі блокі аб’ядноўвае вельмі падобная 
дынаміка змянення сэнсу сказаў пры падстаноўцы розных фармантаў: 
сказы (14), (17) 3 пасэсівамі разумеіоцца адназначна, дзякуючы анафа- 
рычным адносінам паміж элементам! «дождж» — «яго» («град» — «яго»). 
Канструкцыі (15), (18) з назоўнікам у азначалыіай форме можна было 
б назваць сказамі з «плаваючым» зместам, бо азначальны артыкль 
маркіруе назоўнік, указваючы на магчымасць яго сувязь з папярэднім 
выказваннем і у той жа час не робіць тэту сувязь абавязковай: (20) 
Нощем градушка изби посевите. Чукапето ме разбуди. Това с пощад- 
жията. «Ноччу град пабіў пасевы. Мяне разбудзіў стук. Гэта — паш- 
тальён». I, нарэшце, ужыванне неазначальнага артыкля (значымая 
адсутнасць артыкля ў балгарскай мове) у фразах (16), (19) часцей за 
ўсё ўводзіць новы кампанент у каптэкст.

Такім чынам, можна сказаць, што ПЗ і азначальныя артыклі, з’яў- 
ляючыся анафарычнымі элементам!, могуць выконваць аднолькавыя 
функцыі (індывідуалізацыі, эматыўнасці, эмфазы), але наяўнасць лек- 
січнага значэння ў пасэсіваў робіць прыналежную азначальнасць менш 
універсальнай і больш «глыбокай»; артыкль як спецыяльна прыстаса- 
ваны для выражэння дэтэрмінацыі сродак — больш універсальны, але 
дэсемантызаваны дэтэрмінатар. Вышэй было заўважана, што можна

61



знайсці шмат выпадкаў, дзе замена пасэсіва артыклем некарэктиа. Што 
ўплывае на магчымасць /  немагчымасць такой замены? Сярод разна- 
стайных умоў гэтай трапсфармацыі нам хацелася б вызпачыць наступ
ныя: па-першае, уплывае капкрэтнасць /  абстрактпасць назоўніка, да 
якога дапасуецца ПЗ. Пасэсіў, які адгіосіцца да абстрактпага субстанты- 
ва, вельмі часта з’яўляецца аблігаторным элементам сказа: (21) Купя 
прасковите. Големипата им ме учуди. «Я купляю персікі. Ix велічыня 
мяне здзіўляе». Па-другое, на ўзаемазамяняльнасць артыкля і ПЗ можа 
ўплываць І наяўнасць /  адсутнасць агульных сем у карэферэнтных 
словах: (22) L’auto stoppe. Le (sa) motcur cst cassc. «Машына спыняецца. 
(Яе) рухавік заклініла». У прыкладзе (22) ПЗ можа быць апушчаны, 
таму што сувязь слоў «машына» і «рухавік» відавочна.

Пакуль мы разглядалі толькі непрэдыкатыўныя ўжыванні ПЗ. Функ- 
цыянаванне прэдыкатыўных (аўтаномных) ПЗ у балгарскай і, асабліва, 
ў французскай мове значна адрозпіваецца ад непрэдыкатыўных ужы- 
ванняў ПЗ. Па-першае, гэта датычыць немагчымасці выканання прэды- 
катыўнай функцыі кароткімі формамі пасэсіваў у  балгарскай: Къща е 
моя (та), але не *Къща е ми. У французскай такія ж абмежаванні для 
неаўтаномных форм: у фупкцыі іменпай часткі выказніка могуць вы
ступаць толькі аўтапомпыя формы: (23) C’cst votre avis, ce n’est pas le 
mien. «Гэта ваша меркаванне, a пе мае». Па-другое, неаўтапомпыя 
пасэсівы і артыкль у французскай знаходзяцца ў адносінах дадатковай 
дыстрыбуцыі (або пасэсіў, або артыкль), а аўтапомныя формы абавяз- 
кова ужываюцца з артыклем (часцей азначалыіым). У балгарскай 
фармальна поўныя ПЗ у атрыбутыўпым ужыванні не адрозніваюцца ад 
форм, якія з’яўляюцца іменпымі часткамі выказніка, а ў прэдыкатыў- 
най функцыі часцей ужываецца агульная форма ПЗ (без артыкля). 
Паглядзім, чым адрозніваюцца па сэпсу наступныя сказы: (24) Тази 
къща е моя, (25) Тази къща е моята, (26) Cette maison est la micnne. 
У (24) на першым месцы — іпфармацыя аб прыналежпасці, пасэсіў тут
— рэма, інфармацыя, якая не ўваходзіць у прэсупазіцыю. Такая кан- 
струкцыя можа быць адказам па пытаппе «Чия е тази къща?» — «Чый 
гэта дом?» Сказы (25), (26) можна лічыць даволі дакладнымі адпавед- 
нікамі, бо азначалыіая форма ПЗ і ў балгарскай, і ў французскай мовах 
выконвае функцыю ідэнтыфікацыі, іншымі словамі, чалавек, які задае 
пытанне, ужо ведае, што суразмоўца мае дом, але пе бачыў яго, не ведае 
ЯКІ ён, дзе знаходзіцца i г. д. ПЗ тут, хутчэй, тэма, інфармацыя з 
прэсупазіцыі (адказ на пытанне «Коя къща е твоя?» — «Які дом твой?»). 
Канструкцыі (25), (26) можна перакласці на беларускую як «Гэта і ёсць 
мой дом», ЦІ «Гэты дом І ёсць мой дом». Падобную розніцу ў значэнні 
сказаў 3 азначальнай і неазначалыіай формай пасэсіва-выказніка можна 
заўважыць і ў іпшых мовах, напр., у іспанскай* (27) Esta casa es mia
— Esta casa es la mia. Як бачна, у прэдыкатыўным ужыванні ПЗ 
паводзіць сябе як імя: патрабуе пастаноўкі артыкля, амаль не мае 
абмежаванняў, якія датычаць месца яго ў сказе, набывае паўнацэннае 
лексічнае значэнне (фр. Les miens «мае родныя», Lcs micnnes «глупствы» 
i г. д.). Toe ж, пэўна, можна сказаць і пра непрэдыкатыўнае ўжыванне 
ПЗ без назоўніка (балг. Мойте пътуват за София. «Мае (родныя) едуць 
у Сафію»).

Падагульняючы сказанае, трэба зазначыць, што разглядаць суадно- 
СІНЫ ПЗ 1 артыкля ў мовах розпага тыпу трэба з улікам значнай розніцы 
паміж прэдыкатыўным /  непрэдыкатыўным ужываннем і сінтаксічным 
значэннем поўных (аўтаномных) ці кароткіх (неаўтапомных) форм ПЗ 
(зразумела, у тых мовах, дзе гэта супрацьпастаўленне існуе). Высновы, 
ЯК1Я можна зрабіць з нашых назіранняў над, суадносінамі артыкляў і 
ПЗ (якаснай і пасэсіўнай дэтэрмінацый) наступныя:

1. Артыклі і ПЗ могуць выконваць аднолькавыя функцыі: па-першае, 
з’яўляцца сродкамі дэтэрмінацыі, па-другое, выконваць ролю анафарыч- 
ных элементаў, падтрымліваючы звязнасць тэксту, па-трэцяе, і артыкль, 
'і пасэсіў могуць уплываць на эмацыянальную афарбоўку сказа, выкон
ваць эмфатычную функцыю.

2. Падобнасць ПЗ і артыкля можа пашырацца ад амаль поўнага 
супадзенпя, да поўнага песупадзення, што экспліцыруецца рэлевантнас- 
цю ці нерэлевантнасцю іх узаемазамянялыіасці.
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3. ПЗ у прэдыкатыўным ужыванпі не можа выконваць функцыю 
дэтэрмінацыі, што тлумачыцца актывізацыяй яго лексічнага значэння 
Ў гэтай сінтаксічнай пазіцыі.

4. Найбольш блізкія функцыянальна да артыкля — неаўтаномныя 
формы пасэсіва ў французскай і кароткія ПЗ у балгарскай, якія знахо
дзяцца у  адносінах дадатковай дыстрыбуцыі з артыклем (французская 
мова) Ц1, наогул, могуць набываць нават фармальныя паказчыкі артык
ля (выпадкі тыпу «На Иван сестра му») у некаторых балгарскіх ды
ялектах.

5. Існаванне ў балгарскай мове поўных артыклевых форм ПЗ ставіць 
заканамернае пытанне: «Ці можна гаварыць пра поўныя формы ПЗ у 
непрэдыкатыўным ужыванні як пра дэтэрмінатывы?» У свой час асобае 
палажэнне гэтых балгарскіх форм было заўважана Р. Ніцолавай: «Пры
належных займеннікаў з артыклем няма ні ў адной славянскай мове, 
няма І Ў шэрагу і.-е. моў, у якіх ёсць артыкль (напр., у нямецкай і 
англійскай), таму што ў іх прыналежныя займеннікі яшчэ з’яўляюцца 
і дэтэрмінатывамі. У раманскіх мовах, акрамя таго, назіраецца спалу- 
чальнасць азначальнага артыкля і прыналежнага займенніка: у парту- 
гальскай о т е о  amiga, італ. La mia casa, a таксама у французскай, дзе 
спалучэнні гэтыя субстайтывіраваліся. На Балканскім паўвостраве ар
тыкль спалучаецца з прыналежнымі займеннікамі ў грэчаскай і румын- 
скай (т. зв. пасэсіўны артыкль)*».

На наш погляд, магчымасць су^меснага ўжывання ПЗ і артыкля 
ў кантэксце пытання аб статусе ПЗ можна трактаваць, па-першае, як 
аднесенасць ПЗ да субстантывіраваных форм. У гэтым выпадку трэба 
прыняць той пункт погляду, што дэтэрмінатывы, як правіла, не могуць 
адносіцца адначасова да аднаго і таго ж слова, як у французскай мове, 
дзе немагчымы адначасова якасная і ўказальная, якасная і пасэсіўная, 
колькасная і якасная дэтэрмінацыі, што праяўляецца у заб^оне ўжы- 
вання побач, напр., артыкля і ПЗ, указальпага займенпіка і ПЗ і г. д. У 
тым выпадку, калі дадзеная форма камбініруе з дэтэрмінатывам, яна 
інтэрпрэтуецца як імя. Па-другое, можна сказаць, што балгарская мова 
дапускае адначасовую розную дэтэрмінацыю аднаго і таго ж слова, напр., 
пасэсіўную І якасную.

Прыцягванне лагічнага націску, адиолькавыя з прыметнікамі правілы 
пастаноўкі артыкля для ПЗ у аднародным прыметнікавым радзе, маг
чымасць набыцця паўнацэннага лексічнага значэння — усе гэтыя 
фактары таксама гавораць пра ад’ектыўную сутнасць поўных форм ПЗ. 
Адсутнасць названых рыс у кароткіх форм ПЗ, пэўнае абавязковае месца 
Ў сказе І іншыя асаблівасці дазваляюць аднесці іх да класа дэтэрміна- 
тываў. Ужыванне разам з кароткімі формамі ПЗ назоўнікаў у азначаль- 
най форме можна разглядаць ці як дэсемантызаванае, аўтаматычнае 
правіла, ці як характэрную асаблівасць балгарскай мовы, дзе магчымы 
адначасова розныя віды дэтэрмінацыі: якаснай і пасэсіўнай (прыклады 
1, 17), колькаснай і пасэсіўнай (Всичките мои приятели идват на кино) 
І г. д. Цікава, што тэндэнцыя сумяшчэння розных відаў дэтэрмінацыі 
ў балгарскай можа дзейнічаць і там, дзе ў літаратурнай мове існуе 
абсалютная забарона на функцыянаванне побач розных дэтэрмінатываў: 
зафіксаваны выпадкі ў балгарскіх дыялектах, дзе разам ужываюцца 
ўказальны займеннік і артыкль’.

6. Артыклевая і неартыклевая (у нашым выпадку пасэсіўная) азна
чальнасць маюць розную іптэнсіўнасць, глыбіню. Калі артыклевая 
дэтэрмінацыя вызначае рэч ці з’яву як раней вядомую, названую ў папя- 
рэдшм кантэксце, вылучаную сярод іншых падобных аб’ектаў, але не 
дае звестак, па якому прызнаку яна дэтэрмінавана, то пасэсіўная дэтэр- 
мінацыя вылучае аб’екты па іх прыналсжнасці, нейкаму дачыненню да 
пасэсара. Гэта розніца выклікана, як ужо адзначалася, поўнай граматы- 
калізацыяй артыкля і наяўнасцю лексічнага значэння ў ПЗ. Таму, 
параўноўваючы колькасць шфармацыі, што нясе артыкль і пасэсіў (у 
выпадках, калі ён супастаўны з артыклем), пасэсіуную дэтэрмінацыю 
можна назваць моцнай (ці грапічнай), а артыклевую — слабай (негра- 
нічнай). Акрамя пасэсіўнай, у якасці гранічнай мы маглі б прывесці 
колькасную, указалыіую, неазначалыіую займеннікавую дэтэрмінацыю; 
негранічная дэтэрмінацыя ўключае артыклевую азначальную і артык-
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левую неазначальную дэтэрміііацыю. Адрозненне моцнай і слабай не- 
азначальнай дэтэрмінацыі можна прасачыць па прыкладзе (28), дзе 
неазначальнасць выражана-займепнікам (моцны варыяит), і (29). тое 
ж значэнне перададзена з дапамогай неазначальнага артыкля: (28) Un 
certain homme m’a accoste dans la rue, (29) Un homme m’a accoste dans 
la rue. Значэнне неазначальнасці ў (28) больш інтэнсіўнае, экспліцыт- 
нае, чым у (29). У безартыклевай беларускай мове гэта адрозненне 
можна перадаць толькі прыкладна: «Нейкі чалавек падышоў да мяне на 
вуліцы» І «На вуліцы да мяне падышоў чалавек».

Такім чынам, суадносіны артыкля і форм ПЗ, якія могуць выконваць 
функцыю дэтэрмінатыва, нам уяўляюцца як апазіцыя моциых /  слабых 
дэтэрмінатараў, якія выражаюць адпаведна гранічную /  негранічную 
дэтэрмінатыўнасць. Калі прыцягнуць для пабудовы агульнай карціны 
і іншыя сродкі дэтэрмінацыі — розныя тыпы займеннікаў, паўартык- 
левыя элементы (напр., бал г. един) і г. д., то сістэма фармальных 
сродкаў дэтэрмінацыі артыклевых моў будзе выглядаць як палявая 
структура, ядром якой з ’яўляецца спецыяльна прызначаны, граматыка- 
лізаваны элемент (артыкль), а перыферыяй — элементы, якія маюць 
лексічнае значэнне, а значыць, утрымлшаюць акрамя значэння дэтэр- 
мінацыі дадатковую інфармацыю. Такой схеме адпавядаюць артыклевыя 
мовы розных тыпаў (напр, французская і балгарская). Мовы безартык- 
левыя не маюць палявой структуры суадносін сродкаў выражэння 
значэння дэтэрмінацыі, бо пе маюць ядра — рэгулярнага монафункцы- 
янальнага кампанента для эксплікацыі гэтага значэння. У такіх мовах, 
напр., беларускай, адносіны паміж рознымі сродкамі выказвання дэтэр- 
мінацыі неіерархічны, бо ўсе яны маюць поліфункцыянальны і нерэ- 
гулярны характар.

'  П  а ш о  в П. / /  П омагало по българска морфология. И мена. София, 1978. С. 420.
 ̂ Гл.: В о л ь ф  Е. М. / /  Категория бытия и обладания в языке. М ., 1977. С. 188.
 ̂ Г а к В. Г. Теоретическая грамматика ф ранцузского языка. М орф ология. М ., 1979. 

С. 104.
* Там жа. С. 102.
’  Гл.: В о л ь ф  Е. М . / /  Категория бытия... С. 160.
® Н и ц о л о в а  Р. Българските местоим ения. София, 1986. С. 7 4 —75.
' Гл.: Ц  ы X у н Г. А . Синтаксис местоименны х клитик в ю жно-славянских языках 

(Балканославянская м одель). М н., 1968. С. 69.



Журналістыка

ЛЕШ АК РАТАЙЧАК (Р П )

ПОЛЬСКАМОЎНЫ ДРУК НА БЕЛАРУСІ 
Ў ДАСАВЕЦКІ ПЕРЫЯД 

(да 1917 г.)

Польскамоўны друк па беларускіх землях атрымаў сваё развіццё ў 
гады першай сусветпай вайпы. Адпак спробы распачаць выпуск перы- 
ядычпых выдаііііяў па польскай мове былі яшчэ ў пачатку XIX ст. Так, 
3 ліпепя па лістапад 1812 г. у Міпску выдавалася «Tymczasowa Gazeta 
Minska». Яе выпуск быў дазволены французскай ваеннай цэнзурай. 
Матэрыялы, ЯКІЯ друкаваліся па старонках гэтай газеты, мелі пераважна 
інфармацыйііы характар. Даволі вялікі аб’ём займалі карэспаіідэнцыі, 
нататкі з-за мяжы, што публікаваліся на аснове заходніх перыядычпых 
выданняў. Але асноўную ўвагу рэдактары звярталі на навіны мясцовага 
характару. I гэта не выпадкова, бо мснавіта ў той час «рашаўся лёс» 
гэтага рэгіёпа.

3 1818 г. у Полацкай езуіцкай акадэміі, створанай Аляксандрам I у 
1812 г. на базе езуіцкага калегіума, пачаў выдавацца «Miesi^cznik Роіоскі». 
Першы нумар газеты ўбачыў свет 31 студзеня 1818 г. Рэдактары новага 
выдання заяўлялі, што ўвесь свой вольны час будуць імкнуцца прыс- 
вяціць сваім землякам. Газета павіппа была прыносіць карысць будучым 
чытачам. Каб дасягнуць гэтага, выдаўцам «недастаткова быць вучопымі. 
ІМ неабходна быць перакананымі ў праўдзівасці апісваемага і да ўсіх 
з’яў адносіцца добразычліва»і. Рэдактары абяцалі быць справядлівымі 
і аб’ектыўнымі ў сваіх мсркаваннях. Матэрыял штомесячніка размяш- 
чаўся ў шасці раздзелах: літаратура і так званыя «свабодныя навукі» 
—паэзія, проза, пераклады; працы маралыіа-філасофскага характару; 
фізіка-матэматычныя тэорыі; навіны літаратуры, навукі, мастацтва; п- 
сторыя.

ІПтомесячнік іпфармаваў чытачоў аб тэматыцы і змесце лекцый у 
Полацкай езуіцкай акадэміі. Адносна лекцый завязалася вострая дыску- 
сія. Паколькі тэалогія, метафізіка і дыялектыка былі накіраваны супраць 
філасофіі XVIII ст. і, у прыватнасці, супраць поглядаў Вальтэра, Русо 
і інш., таму выдапне неаднаразова крытыкавалася з боку прадстаўпікоў 
польскай інтэлектуалыіай эліты (напр., I. Спядэцкага). У адказ на 
крытычныя выступленііі ў студзеньскім пумары за 1820 г. «Полацкі 
штомесячнік» абвінаваціў практычпа ўсю польскую літаратуру ў пра- 
пагапдзе бязбожжа і неталерантпасці^. Закрыта гэта езуіцкае выданне 
было ў 1820 г. адпачасова з забаронай дзейнасці манаскага ордэна на 
тэрыторыі Расійскай імперыі.

Натуральна, адзначапыя газеты з-за нядоўгага існавання не адыгралі 
значнай ролі ў культурным развіцці польскага паселыііцтва Беларусі. 
Сціплыя запатрабаваніп польскай шляхты ў друкаваным слове поўнас- 
цю задавальняла Вілыія. Акрамя таго, дыскрымінацыйная палітыка 
царскага ўрада жорстка абмяжоўвала ўжыванне польскай мовы ў «за- 
ходніх губернях». I пасля паражэння студзеньскага паўстання 1863 
г. адзіным упамінаннем аб ёй сталі падпісы ў дзяржаўных установах: 
«выкарыстанне польскай мовы забараняецца». 3 пагоды гэтых прычын 
даволі працяглы час арганізаваць выпуск пастаянпага перыядычнага
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выдаиия на польскай мове было немагчыма. Рэформа заканадаўства, 
праведзеная ў лістападзе 1905 г., гараптавала раўнапраўе ўсім выданням 
незалежна ад мовы, на якой яны выходзілі. Але моцнага ажыўлення 
Ў развіцці польскамоўпай перые'дыкі на тэрыторыі Беларусі не aj -̂ 
былося.

Толькі 3 1908 г. пачаў выдавацца штомесячііік «Gwiazda Zaranna» 
(«Ранішняя зорка»), які па тэматыцы і стыліо матэрыялаў можна 
аднесці да «рэлігійна-маралыіых» выданняў. Асноўная ідэя рэдактараў 
заключалася ў «праслаўлепні імя Багамацеры і прапаведаванні біблей- 
скай ісціны на зямлі»^ Згодпа з гэтай дакладпа вызпачанай мэтай, 
асноўнае месца ў штомесячніку займалі тэксты царкоўнага характару: 
падрабязнае апісаііне хрысціяііскіх абрадаў і святау, тлумачэнне запа- 
ведзяў, пісьмы епіскапаў мінскім католікам. Выданне змяшчала таксама 
актуальную інфармацыю з краіны і з-за мяжы. Даволі шмат месца 
адводзілася і «культурнай хроінцы», упамінанням пра важнейшыя падзеі 
гісторыі Польшчы, дзейнасць вядомых прадстаўнікоў польскай і сусвет- 
най культуры (напр., М. Канаппіцкай, Л. Талстога). Штомесячнік 
знаёміў таксама з аглядамі айчыннага друку і даваў інфармацыю пра 
новыя выданні на рэлігійпыя тэмы.

Акрамя «Ранішпяй зоркі», у Міпску не было іншага пастаяннага 
перыядычнага выдання на польскай мове да, 1912 г., калі Уладзімеж 
Дворжачак пачаў выпускаць бюлетэнь «Nad Swistocz^» («Над Свіслач- 
чу»). Выданне імкнулася адлюстраваць усю шматграпнасць сучаснага 
жыцця польскага паселыііцтва ў Мінску і Мінскай губерні. Рэдактар і 
вьщавец звярнуўся да чытачоў з заклікам дасылаць у рэдакцыю пісьмы, 
дзяліцца сваімі праблемамі, абгрунтоўваў неабходііасць існавання мяс- 
цовага друкаванага органа. Але ён разумеў, што ў дадзены момант 
польская суполка яшчэ не гатова ўтрымліваць пастаяішае друкаванае 
выданне^. Таму кампрамісам было выданне асобных брашур (3—4 разы 
Ў год) у сувяз! 3 важпейшымі падзеямі, у якіх прымалі ўдзел прадстаў- 
нікі польскага населыііцтва. У першым нумары «Над Свіслаччу» дадзены 
агляд польскіх культурных і асветіііцкіх арганізацый у Мінску, гісторыя 
горада і каталіцкай царквы (у Міпскай губерні жыло тады 290 тыс. ка- 
толікаў У.

Асноўную ўваі7  аўтар-рэдактар удзяляў пытапням актывізацыі ^ а -  
мадскай дзейпасці палякаў, выступаў за развіццё нацыянальнай аўта- 
номіі, указваў на неабходнасць удзелу прадстаўнікоў польскай суполкі 
ў дзейпасці органаў улады горада і губерпі. Найбольш актыўна публі- 
каваліся ў газеце Хелепа Ваньковіч, Юзэф Івашкевіч, Зігмунт Гандлеў- 
скі-Газдава, граф Друцкі-Любецкі.

Праз два гады Уладзімеж Дворжачак псраўтварыў бюлетэнь у рэгу- 
лярпае перыядычпае выданпе. Матэрыялыіыя сродкі выдавец назапасіў 
за кошт рэкламы, якая змяшчалася на старонках .газеты з першых 
нумароў. У кастрычніку 1914 г. штомесячпік «Nad Swistoczq» ператва- 
рыўся ў штотыдйёвік. Але іншыя прадстаўнікі польскай інтэлігенцыі 
на Беларусі не праяўлялі ні журііалісцкай, ні выдавецкай актыўнасці.

Аб’ектыўпай прычынай зацішша ў сферы выдапня польскай перы- 
ёдыкі было тое, што адразу пасля рэформы 1905 г. актывізавалася работа 
журналісцкага цэнтра ў Вілыіі. Большасць газет, якія выдаваліся там, 
мелі сваіх карэспандэнтаў у Мінску і лічылі гэту тэрыторыю сферай 
сваёй дзейнасці.

Сітуацыя карэішым чынам змянілася ў час першай сусветнай вайны. 
Пасля акупацыі нямецкімі войскамі польскіх зямель значная частка 
ваеішых перасяленцаў часова абаспавалася ў паваколлі Мінска. Гэта 
актывізавала цікавасць польскага населыпцтва да ўсіх грамадска-палі- 
тычных ініцыятыў. Вялікую ролю адыграла і тое, што сярод выгнан- 
нікаў знаходзіліся цэлыя рэдакцыйпыя калектывы, якія адразу ж і з 
ахвотай прыступілі да журналісцкай дзейнасці.

3 самога пачатку свайго існаваппя на Беларусі польская прэса 
дакладна выражала інтарэсы пэўных партый і грамадскіх арганізацый. 
Усе рэлігійныя, асветніцкія і нават навуковыя выданпі, нягледзячы на 
дэкларуемую незалежнасць, былі звязаны з рознымі палітычнымі на- 
прамкамі. Так, з 1915 г. развіццё польскага друку праходзіла пад 
значным уплывам нацыянал-дэмакратыі («эндэнцы»). Менавіта гэта 
палітычная партыя імкнулася стварыць выгпапнікам «духоўную апору».
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у  кастрычніку 1915 г. у Міііску група эвакуіраваііых з Вілыіі польскіх 
журналістаў пачала выдаваць першы па дадзенай тэрыторыі інфарма- 
цыйна-палітычны штодзённік «Nowy Kurier Litewski» («Новы кур’ер 
літоўскі»). Выдаўцом і рэдактарам газеты стаў Казімеж Прухнік. Крыху 
раней у Мінску пачаў выходзіць і літаратурна-грамадскі штотыднёвік 
«Роеоп» («Пагоня»), Рэдагавала яго Марыя Дворжачак. Штотыднёвік 
асаблівую ўвагу ўдзяляў рэгіяпалыіаму мастацтву, актуальным праб- 
лемам Мінскай і Магілёўскай губерняў.

Фінансаваліся гэтыя выданні апякунскімі арганізацыямі. Супрацоўні- 
кі рэдакцый першапачаткова прытрымліваліся поглядаў «эндэцы», але 
паступова «Пагоня» і «Новы кур’ер літоўскі» пачалі выступаць за ўтва- 
рэнне польскай аўтаноміі на тэрыторыі Расійскай імперыі. Але мінскія 
вьвданні былі вымушаны ўлічваць погляды мясцовых польскіх земле- 
ўладальнікаў і таму вельмі асцярожна адносіліся да крытыкі палітыкі 
царызму, а таксама да праяўлення ўзрастаючых сімпатый да Германіі.

«Новы кур’ер літоўскі», акрамя таго, што даваў багатую панараму 
навін з-за мяжы і наваколля Мінска, асобую ўцагу звяртаў на ахову 
помнікаў старажытнасці, гістарычнай спадчыны. Ен распачаў акцыю, у 
час якой журналісты заклікалі ўсіх гараджан, перш за ўсё прадстаўнікоў 
інтэлігенцыі, захоўваць старыя малюнкі, фотаздымкі, на аснове якіх 
будзе магчыма аднавіць разбураныя ў час вайны помнікі архітэктуры. 
Для каардынавання гэтых дзеяпняў ў Мінску была створана спецыяль- 
ная арганізацыя — Аддзел аховы помнікаў польскай культуры і мастац
тва на чале з графіняй Марыяй Чапскай.

«Пагоня», якая прыняла на сябе абавязкі ў адносінах да падпісчыкаў 
ліквідаванага штотьвднёвіка «Над Свіслаччу», ужо ў першым нумары 
(7/20 сакавіка 1915 г.) абвясціла, што хоча стаць тыпова польскім і 
каталіцкім вьщаннем. Рэдакцыя прызнавала надзвычайную важнасць і 
неабходнасць эканамічнага развіцця, а таму рашуча падтрымлівала ўсе 
праявы гаспадарчай актыўнасці польскага насельніцтва. Газета інфар- 
міравала аб стварэнні польскіх банкаў, сельскагаспадарчых кааператы- 
ваў, магазінаў і майстэрняў рамеснікаў-палякаў. Шмат месца адводзі- 
лася прэзентацыі літаратурнай і мастацкай творчасці польскіх паэтаў і 
пісьменнікаў. На старонках выдання свае творы друкавалі Херанім 
Друцкі-Любецкі і Станіслаў Юзеф Вяжбіцкі.

Рубрыкі, якія былі прысвечаны лакальным навінам, змяшчалі пад- 
рабязнае апісанне дзейнасці польскіх арганізацый, сярод якіх выдзяля- 
ліся спартыўная суполка «Сокал» і Польскае аграрнае таварыства на чале 
3 Эдвардам Вайнілавічам — фундатарам касцёла Святых Алены і Сы- 
мона®.

Нягледзячы на тое, што змест штотыднёвіка кантралявала ваенная 
цэнзура, часта на яго старонках з’яўляліся матэрыялы аб жыцці і 
эканамічным становішчы палякаў на тэрыторыі Германіі і Аўстра-Венг- 
рыі, што садзейнічала актывізацыі памкненняў за адзінства польскай 
нацыі і ўзнаўленне незалежнай дзяржавы.

Новы перыяд у развіцці польскамоўнай прэсы пачаўся пасля Лютаў- 
скай рэвалюцыі 1917 г. Пасля эпохі таталітарызму настаў перыяд 
шырокіх буржуазна-дэмакратычных свабод. Да таго ж вясною 1917 г. 
была скасавана цэнзура, што выклікала бурны ўсплёск выпуску палі- 
тычнай прэсы І паяўленне новых выданняў на замежных мовах. Поль
ская журналістыка ў Расіі яшчэ глыбей тэматычна і палітычна дыфе- 
рэнцыравалася, што было звязана з утварэнием новых і рэарганізацыяй 
старых партый і арганізацый. Практычна ўсе яны мелі свае друкаваиыя 
вьвданні. На працягу дзевяці месяцаў (люты — кастрычнік 1917 г.) на 
тэрыторыі былой Расійскай імперыі выходзіла каля 90 польскіх друка- 
ваных выданняў.

На Беларусі прыблізна да сярэдзіны 1917 г. колькасны рост польска- 
моўнай прэсы не назіраўся. Цэнтрамі палітычнага і культурнага жыцця 
палякаў па-ранейшаму заставаліся Украіна і Расія. Але змянілася тэма- 
тычная і палітычная пакіраванасць выданняў. У сувязі з падзеннем у 
гэты перыяд аўтарытэту нацыянал-дэмакратычиай партыі летам 1917 г. 
былі ліквідаваны рэдакцыі «Новага кур’ера літоўскага» і «Пагоні». На 
змену ім прыйшлі «Dziennik Minski» («Дзённік Мінскі») і «Wies і 
Zascianek» («Вёска і сядзіба») — штотыднёвік, прызначаны для сельскіх
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жыхароў; выдаваўся Польскім саветам міпскай зямлі, абараняў інтарэсы 
мясцовых памешчыцкіх і буржуазных арганізацый. У рэдакцыях гэтых 
газет працавалі дэмакраты, якія на іх староііках прапагандавалі свае, 
яшчэ дакладна нявызначаныя грамадска-палітычныя погляды, выступа- 
лі за навагу нацыянальных правоў другіх народаў. Польскія землеўла- 
дальнікі апасаліся рэвалюцыйпых перамен у Расіі, а таму адкрыта 
выражалі пранямецкія сімпатыі. Менавіта гэтых напрамкаў прытрым- 
ліваўся «Дзённік Мінскі», рэдактарамі якога былі Фелікс Гільхен і 
Марыян Масонюс, затым (з 20 нумара) Тадэуш Яворскі.

Газета імкнулася аб’ядпаць усіх палякаў незалежна ад іх поглядаў 
і партыйнай прыналежнасці. Пагэтаму выдавец Э. Івашкевіч-Рудашынскі 
абвясціў «Дзённік Міііскі» беспартыйпай газетай. На думку выдаўца, 
нацыянальнае адзінства важнейшае за партыйііыя інтарэсы асобнай 
групоўкі. Толькі сумесныя дзеянні на карысць дабрабыту народа з’яў- 
ляюцца ўмовай яго нармальнага развіцця.

Што ж датычыцца абвяшчэння правоў іншых нацый на захаванне 
сваёй культурнай і моўнай аўтаноміі, то тут рэдактары мелі на ўвазе 
перш за ўсё беларусаў — спрадвечпых жыхароў гэтых земляў. Палякаў 
3 беларусамі аб’ядпоўвала не толькі адзіііства гістарычнага лёсу, але і 
адзінства крыві. Таму асноўнай мэтай «Дзённіка Мніскага» стала ўтва- 
рэнне на беларускіх землях аргапізаванага, свядомага польскага грамад
ства’. Рэдактары марылі аб тым, каб разбудзіць грамадзянскія пачуцці 
ў дробнашляхецкіх і дробнамяшчанскіх масах. У рубрыках, прысвечаных 
лакальным навіпам, шмат месца займалі матэрыялы, звязаныя з пад- 
рыхтоўкай да выбараў у Мінскую гарадскуіо думу. На старонках 
«Дзёпніка Мінскага» свае праграмы прадстаўлялі розныя польскія па- 
літычныя партыі (нават такія супрацьлеглыя, як Хрысціянская дэмак- 
ратычная партыя і Польскае сацыялістычііае аб’яднанне). Садзейнічаць 
IX яднанню павінна было святкаванне гістарычных гадавін у розных 
частках польскіх зямель. Так, у сувязі з 100-й гадавінай з дня смерці 
кіраўніка паўстапня 1794 г. Тадэвуша Касцюшкі некалькі нумароў 
газеты поўнасцю прысвячаліся асвятленню гэтай падзеі*.

Журналісты «Дзённіка Міпскага» адкрыта выступалі з патрабаваннем 
аб’яднання ўсіх польскіх земляў і ўтварэння адзінай дзяржавы. Галоўны 
рэдактар газеты, доктар Тадэвуш Яворскі, адзначаў, што польскае пы
танне з’явілася адной з прычын пачатку першай сусветнай вайны і 
абавязкова павінна быць вырашапа, інакш яно можа стаць ачагом 
міжнароднага капфлікту.

Пра падзеі, якія адбываліся на палітычнай арэне Расіі 1917 г., 
журналісты «Дзёнпіка» пісалі, што рэваліоцыя нясе з сабою ўсялякае 
разбурэнне, у тым ліку — помнікаў архітэктуры, старажытных пабудоў. 
Назіранні за «новым жыццём» Pacii ўсё часцей і часцей прыводзілі 
польскіх журналістаў да выспоў, што на змену царскаму самадзяржаўю 
прыйшоў бальшавіцкі «чырвоны тэрор», накіраваны супраць усіх інша- 
думпых грамадзян.

Акрамя рэдактараў і супрацоўнікаў у «Дзённіку Мінскім» публікавалі 
матэрыялы прадстаўнікі Грамадства польскіх літаратараў і журналістаў 
у Мінску: Стэфан Кляджыньскі, Уладзімеж Альшыньскі, Аляксандр Л.

3 сярэдзіны 1917 г. пачалі выдавацца газеты для вайскоўцаў на 
польскай мове. Мяркуючы па друкавапых у ix матэрыялах, у задачу гэтай 
прэсы ўваходзіла не дапусціць рэвалюцыяпізацыі салдат. Прапаганда- 
валася ідэя стварэння самастойпай польскай арміі, якая ў будучым 
павінна была абараняць інтарэсы правых сіл.

Такім чынам, менавіта ў дарэваліоцыйны перыяд закладваюцца 
асновы для стварэння сістэмы польскамоўнай прэсы на Беларусі, назі- 
раецца ў пэўнай ступені яе колькасны і якасны рост. Польскамоўная 
журналістыка дарэвалюцыйнага перыяду характарызуецца высокай сту- 
пенню палітызацыі. Часцей за ўсё яма выражала інтарэсы пэўных 
партый і арганізацый. Аднак барацьба за чытачоў, жаданне ісці насустрач 
запатрабаванням менавіта сваёй аўдыторыі прыводзіла да значнай ды- 
ферэнцыяцыі і рознабаковасці выдайняў.
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® Гл.: Pogon. 1915. № 1. 7 /20 .03 . S. 4.
I  Гл.: Dziennik M inski. 1917. 1 /14 . 07.
* Гл.: Там жа. 07/20.08.

A. У. МАСЬКОВА  

ЖАНР ЭСЭ У СВЯТЛЕ ТЭОРЫІ

У сучаснай беларускай i рускай мовах слова «эсэ» («эссе») з’яуляецца 
калькай з французскага «essai» («дослед»), узыходзячага, у сваю чаргу, 
да лацінскага «exaqium», што азначае «узважванне». У XVIII—XIX стст. 
у Pacii быў прыняты пераклад «дослед», «эсэй». I «нешта» («Нешта аб...») 
ад англійскага «essay».

На Захадзе тэрмінам «эсэ» характарызуюць самыя розныя творы —ад 
дарожпых нататкаў да літаратурна-крытычных трактатаў. Гэта шырокае 
выкарыстанне тэрміна склалася гістарычна; у заходнееўрапейскай літа- 
ратуры не было, па сутнасці, паняцця «публіцыстыка», яго замяняла 
«эсэістыка».

У нашым разуменні эсэ часта атаясамліваецца з нарысам, чаму 
таксама ёсць пстарычныя прычыны. Але эсэ не адпавядае шмат у чым 
нарысавай мадэлі, таму лагічпа будзе разглядаць яго як самастойны 
жанр мастацкай публіцыстыкі. У такім выпадку эсэ павінна мець 
канкрэтнае вызначэнне, падобна любому іншаму самастойнаму жанру.

Жанр эсэ стаіць вельмі блізка да асобы. Паняцце «асоба» прадугледж
вае наяунасць у індывіда пэўнага ўзроўпю свядомасці і самасвядомасці. 
Эсэ склалася як форма, цалкам адпавядаючая такому разумению і 
самаўсведамленню асобы. Асабістасць, суб’ектыўнасць, інтымнасць, 
свабода самавыяўлення з’яўляюцца самымі істотнымі для жанру эсэ 
рысамі, і хаця яны належаць не толькі эсэ, ix унутраная сувязь —аба- 
вязковая прымета жанру. Гэта не сума якасцей, што запазычаны ў ін- 
шых жанраў, а стрыжнёвыя элементы сістэмы. Ix канцэнтрацыя i 
арганізацыя адрозніваюць эсэ ад іпшых жанраў, у тым ліку і ад нарыса.

3 дапамогай эсэ асоба публіцыста далучаёцца да натуральнага для 
яе як грамадскага, культуриага, эрудзіраванага, творчага чалавека спо- 
сабу ўпарадкавання жыццёвых уражапняў, спосабу зразумення жыцце- 
вых з’яў, як знешніх, так і ўнутрапых, г. зн. авалоданню ўласным 
вопытам, уключаючы унутраиы вопыт, і суб’ектыўнае прачытанне і 
адлюстраванне вопыту іншых людзей і иавакольнай рэчаіснасці иаогул.

Нарэшце, эсэіст нярэдка піша без акрэслена сфармуляванай тэмы і 
пэўнага сюжэта. Дакладней, сюжэтам становіцца яго ўласнае «Я», тое 
пачуццё, якое валодае ім і вызначае яго адносіны да навакольнага свету. 
Эсэісцкая манера пісьма ўключае цэлы дыяпазон душэўных хваляван- 
няў, нечаканых думак, якія пераплятаюцца і нават супярэчаць адно 
другому, ствараючы мноства адценняў значэнняў. Складана, напрыклад, 
успомніць які-небудзь канкрэтны ход думкі Мантэня ў яго «Essais». 
Засталося толькі мноства асацыяцый і нечаканых адкрыццяў.

Эсэісцкі стыль пісьма, па сутнасці, вельмі натуральны. Нават калі мы 
проста чытаем кнігу, то бачым скрозь яе ўласнае жыццё. У працэсе 
чытання мы вольна ці нявольна супастаўляем сэнс кпіжнай старонкі з 
тым, што Ў нас на душы. Праз такое супастаўленне нярэдка і адкры- 
ваецца ўласнае «Я». Пры пісьме адбываецца адваротны працэс, зноў жа 
зусім натуральны.

Шырокія магчымасці эсэіста ў свабодпым выяўленні сваіх поглядаў, 
эмоцый, сімпатый і антыпатый даюць падставу некаторым даследчыкам 
называць эсэ «свабодным» жанрам. Але ж эсэ, безумоўна, не можа быць 
свабодным ад найбольш значных патрабаванняў, якія прад’яўляюцца да 
твора любога жанру. Яго свобода — гэта непрымапне аўтарам выпра- 
баваных і надзейных метадаў і імкменне знайсці сваю дарогу да чытача, 
імкненне да выбранасці, элітарнасці.
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Прызнапая элітарпасць эсэ — выпік рэдкага дару эсэіста. Гэта жанр 
дасціпных, эрудзіраваных, бліскучых літаратараў, якія дзеляцца сваім 
інтэлектуалыіым багаццем, назіралыіасцю, учэпістай памяццю, вялікім 
жыццёвым вопытам, Прынята гаварыць нават пра «кабінетнасць» тален- 
ту эсэіста. Успомнім, што «Разважанні» Марка Аўрэлія — аднаго з 
першых у гісторыі эсэістаў — не што іншае, як «кабінетная» апрацоўка 
вядомых філасофскіх тэорый.

Свабодны, не абмежаваны строгімі рэгламентацыямі і стыль эсэ. 
Самыя разнастайныя пласты лексікі — ад зніжана-размоўнай да паэтыч- 
най — спалучаюцца ў эсэ з гібкімі сінтаксічнымі канструкцыямі. 
Асноўныя характарыстыкі эсэісцкага стылю — экспрэсіўнасць і вобраз- 
насць, значнае праяўлешіе настрою, думак і пачуццяў. Свабодную 
эсэісцкую манеру пісьма нельга аддзяліць ад адточанасці, «элегантнасці», 
дасканаласці стылю. Гэта, нараўне з незалежпасцю думкі, агульнапры- 
нятая аснова эсэ. Калі падабраны слушныя словы і ўстаноўлена дак- 
ладная інтанацыя, стыль становіцца другім «Я» пішучага.

Так нараджаецца эсэ — мастацка-публіцыстычны жанр, у якім, 
глыбокая задума арганічна спалучаецца са свабоднай, натуральнай ма- 
нерай выкладання, і якому ўласцівы аўтарская адкрытасць і суб’ектыў- 
насць, экспрэсіўнасць і вобразнасць, папярэдпасць і эмпірычнасць, ла- 
канічнасць і вытанчанасць стылю.

Менавіта наш складаны час асабліва вылучыў жанр эсэ, зрабіў яго 
папулярным. У апошнія гады на фоне светапогляднага крызісу ў кра- 
іне адбываецца актывізацыя грамадскай свядомасці, развщцё самасвя- 
домасці асобы, публіцыста перш за ўсё. Як справядліва заўважыў В. Г. 
Бялінскі, «калі ёсць ідэі часу, то ёсць і формы часу».

к. п. ЮРОЙЦЬ
СУЧАСНЫ ЗМЕСТ ГАЗЕТНАЙ РУБРЫКІ «НА ТЭМЫ МАРАЛІ»

3 усёй сукупнасці праблем грамадзяпскага жыцця, якія асвятляюцца 
Ў друку, маральная праблематыка найменш даследаваная. Зразумець 
прыроду сённяшніх перамен у жыцці иашага грамадства, прааналізаваць 
сацыяльны змест маральных паводзін людзей у новых умовах, убачыць 
ІХ у  штодзёиных буднях, у працоўных здзяйспеннях і побыце, дакладна 
намаляваць вобраз сапраўднага героя нашых дзён — адзін з актуальных 
напрамкаў беларускага друку.

Удалае адлюстраванне жыцця ў яго тыповых праявах — творчая 
удача журналіста. I наадварот, няўвага да прыярытэтиых жыццёвых 
арыенціраў, павярхоўны погляд на справы і ўнутраны свет сучасніка 
спараджае дробнатэм’е, недакладнасць аўтарскай пазіцыі. Цесная сувязь 
паміж прафесійным майстэрствам і чуйнасцю да ідэй нашага часу 
надаюць журналісцкай працы сэнс і грамадскую значнасць.

Галоўны аб’ект даследавання журналіста-апалітыка, публіцыста— 
чалавек. Аналіз свету чалавечай асобы павінен адбывацца не на павяр- 
хоўным праўдападабенстве, не на бесстароннім рэгістраванні фактаў, а 
на раскрыцці сутнасці працэсаў руху жыцця, падзей і з’яў сённяшняга 
дня.

Hi дабрабыт, ні адукаванасць, ні выхаванне не ідуць у абавязковым 
парадку побач з высокай чалавечай духоўнасцю. Пакуль чалавек не 
сутыкнуўся 3 другім чалавекам, пакуль не прайшоў праз школу працоў- 
пага выхавання, ні праз якую яго сталую мараль наогул нельга гаварыць. 
Толькі ў калектыве, ва ўзаемаадносінах з іншымі людзьмі чалавек 
выяўляе сябе.

Сёння ў падыходзе рэдакцый да асвятлення ролі калектываў у 
фарміраванні маралі, пры яўнай тэматычнай перарывістасці, праглядва- 
ецца імкненне паказаць сітуацыі ў непарыўнай сувязі ўсіх сфер грамад- 
скага жыцця — эканамічпых, сацыялыіа-палітычных, духоўных. Аб’ек- 
там журналісцкаггг аналізу становяцца маральныя адносіны, якія раст 
крываюцца ў сацыяльнай практыцы праз паводзійы-людзей, іх учынкі. 
Таму аб’ектам этычнага даследавання журналістыкі павінны быць рэ- 
альныя, вынікаючыя з паяўных умоў існавання людзей практычйыя
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м а р а л ь н ы я  а д н о с ін ы , ж ы в ы  в о п ы т  м а р а л ь н а г а  у з а е м а д з е я н н я  і су в я з і. 
У ч ы н к і л ю д зе й , ix  в а р т а с н ы я  я к а с ц і, я к  п а з іт ы ў н ы я ,  т а к  і н е г а т ы ў н ы я ,  
а  т а к с а м а  ін д ы в ід у а л ь н ы я  і к а л е к т ы ў н ы я  д з е я п н і г э т ы х  л ю д зе й  ж у р н а -  
л іс т ы  а ц э н ь в а ю ц ь  п р аз  п р ы з м у  д з е ю ч ы х  у  гр а м а д с т в е  м а р а л ы іы х  п р ы н -  
ц ы п а ў ,  ЗБ Ы ч аяў , т р а д ы ц ы й . П р ы ч ы м  ч а с т а , к а л і ў ч ы н а к  с л у ж ы ц ь  
п а д с т а в а й  д л я  а н а л із у  м а р а л ь н а й  м а т ы в а ц ы і ,  ж у р н а л іс т  д а е  а ц э н к у  і 
с а ц ы я л ь н а й  с іт у а ц ы і, я к а я  з р а б іл а  ў п л ы ў  н а  в ы б а р  ч а л а в е к а м  с п о с а б у  
р э а л із а ц ы і я г о  а с а б іс т а й  а к т ы ў н а с ц і .

Так, фактычнай асновай карэспандэнцыі У, Чарнова «Запозненае 
раскайванне», надрукаванай у газеце «Советская Белоруссия» (1991. 27 
ліпеня), сталі дзеянні былога дырэктара магазіна № 15 «Вільнюс» г. Мін- 
ска А. Сталярскага, які распараджаўся дзяржаўнай маёмасцю і таварамі 
як уласнымі. I хоць журналіст падрабязна выпісаў гісторыю жыцця і 
грэхападзення менавіта А. Сталярскага, ён меў на ўвазе больш значную 
мэту: раскрыць сацыяльныя карані злачынства, створаныя самім гра- 
мадствам умовы для распаўсюджання гэтай заганы.

Пералік знойдзеных і канфіскаваных па дачы А. Сталярскага тавараў 
уражвае. I натуральна, заўважае аўтар, суд цікавіла стаўленне калектыву 
магазіна да дзеянняў былога дырэктара. Апыталі ўсіх работнікаў. I 
амаль што ўсе яны ў адзін голас абаранялі А. Сталярскага, называлі 
яго цудоўным кіраўніком, які заўсёды мог забяспечыць выкананне 
плана, быў строгі да падначаленых, але не забываў і пра іх патрэбы. 
Хіба чытачу не ясна, чаму ў ходзе суда работнікі магазіна так высока 
ацэньвалі дзелавыя якасці дырэктара-злодзея і спекулянта: таму што 
дэфіцытныя тавары, якія паступалі ў магазін, даставаліся і ім. I калі ў іх 
пыталіся, ці былі ў дырэктара парушэнні правілаў продажу, маўчалі, 
альбо адказвалі, што ім пра гэта невядома.

Аўтар не толькі раскрыў іу<аральную сутпасць прадстаўніка «марадзё- 
раў гандлю» А. Сталярскага. Ен стварыў партрэт спекулянта, свайго роду 
тып, які сфарміраваўся ва ўмовах першапачатковага накаплення к ат - 
талу, калі зпачная частка камерсантаў не прызнае ў бізнесе ніякіх 
маральных нормаў. Журналіст звяртаецца непасрэдна да жыццёвага 
вопыту чытача, нібы запрашаючы яго спраецыраваць прапанавануіо 
сітуацыю на акаляіочае асяроддзе і знайсці ў ёй аналагі. Тэты прыём 
дапамагае выкрыць адну з прычын жывучасці спекуляцыі і масавых 
крадзяжоў — пасіўнае ўспрыманне іх тымі, хто карыстаецца паслугамі 
легальных рабаўнікоў.

Але галоўная прычына з’явы, даказвае журналіст, не ў звычайнай 
псіхалогіі абывацеля, а ў эканамічнай сітуацыі, якая разбурае як сацы
яльныя адносіны ў грамадстве, так і яго маральиую аснову. У гэтым 
сцвярджэнні змяшчаецца ядро палемікі, якая распачалася на старонках 
«Советской Белоруссии» пасля надрукавания карэспандэнцыі. Да таго ж 
узнік новы аспект тэмы: пакуль не перакрыем незаконный каналы 
забеспячэння, будуць тлусцець спекулянт і злодзей (комплексная рас- 
працоўка тэмы ў сацыялыіа-эканамічпым і маральна-прававым ас
пектах).

Прыведзены прыклад дастаткова характэрны з пункту гледжання 
дыялектычнага падыходу журналістаў да ацэнкі маральнай сутнасці 
чалавечай актыўнасці (пазітыўнай і негатыўнай), калі за паводзінамі 
асоб выразна праглядваецца другі план, дзе ў полі зроку журналіст 
трымае тыповую з’яву эканамічнага ці сацыяльнага жыцця грамадства, 
вывучае яго прыроду, узаемасувязь з іншымі з’явамі рэчаіснасці.

Ацэнка журналістам маральнага зместу чалавечай дзейнасці падклю- 
чае чытача да абдумвання маштабных праяў аналагічнага плану і 
ў вогуле маральнага стану грамадства. I гэта, бадай, адно з галоўных 
прызначэнняў журналісцкай дзейнасці — актывізаваць чытацкае мыс- 
ленне. Чалавек, які думае, прыходзіць да пэўных высноў, фарміруе ў са
бе належныя перакананні.

Публіцыстычпыя тэксты — гэта творы, у якіх аператыўна даследу- 
юцца жыццёвыя сітуацыі, абагульняюцца актуальный факты і з’явы, 
аргументуецца пункт гледжання аўтара з мэтай уздзеяння на грамадскую 
думку, грамадскую памяць і аказання пэўнай сацыяльна-практычнай 
дапамогі тым, да каго звернуты аўтарскі маналог. Пры гэтым журналіст 
прыбягае да свосасаблівага спалучэння логіка-абстрактнага і канкрэтна-
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вобразнага мысления, уздзеяипя на розум і пачуцці чалавека, фарміру- 
ючы яго ІДЭЙНЫЯ перакананні.

Эмацыянальная рэакцыя чытача на публіцыстычны твор, у якім 
адлюстраваны сацыяльна-значныя сітуацыі рэчаіснасці, з’яуляецца важ
най часткай ацэиачна-маральиага мехаііізму і грунтоўпа ўплывае на 
актыўнае стаўленне чалавека да грамадскай практыкі. Гэта ў першую 
чаргу І прымушае журналіста ацэньваць агульпую дзейнасць індывідаў 
І прэпарыраваць маральную сітуацыю ў пэўнай сферы ці на канкрэтным 
участку чалавечай дзейнасці ў форме эмацыянальна-вобразнага ма- 
налогу.

Маральная ацэнка журналістам праяў чалавечай жыццядзейнасці 
ёсць сацыяльная ацэнка, таму што аб’ект маральнай ацэнкі — чалавек, 
у ЯКІМ канцэнтруецца сутнасць усіх грамадскіх адносін і форм існавання. 
Прычым маральная ацэнка можа быць выказана не адкрыта, а дадзена 
Ў падтэксце, праз дэталь-сімвал, адпаведиы асацыятыўны кампанент і 
да т. п.

Друк Рэспублікі Беларусь, абапіраючыся на ўстойлівыя народныя 
традыцыі, не зважаючы на крызісныя з’явы, працягвае распрацоўваць 
эканамічную, сацыяльна-бытавую, палітычную, культурную і іншую 
праблематыку комплексна — з улікам ix адпаведйасці маралыіым 
крытэрыям грамадства, якія абумоўліваюць шматгранную дзейнасць 
людзей, ix фарміраванняў і аб’яднанняў у самых розных сітуацыях.



Педагопка, 
псіхалогія

Н. I. PATHIKABA

РАЗВЩЦЁ НАВЫКАЎ АЎДЗІРАВАННЯ Ў ЗАМЕЖНЫХ 
СТУДЭНТАЎ ПАДРЫХТОЎЧАГА ФАКУЛЬТЭТА

Вядома, што зместам навучання рускай мове на падрыхтоўчым 
факультэце з’яўляецца фарміраванне навыкаў моўнай дзейнасці, прак- 
тычнае авалоданне мовай у бытавой і прафесійнай сферах зносін. 
Фарміраванне навыкаў гаварэнпя (маналагічная і дыялагічная мовы), 
чытання, аўдзіравання і пісьма ажыццяўляецца на практычных запят
ках, дзе вывучаюцца дзве стылявыя разнавіднасці рускай мовы: агульна- 
літаратурная і навуковая. Ва ўмовах падрыхтоўчых факультэтаў тэхніч- 
нага профіліо прапануецца скаардынаванае вывучэнне агульналітаратур- 
нага і навуковага стыляў на запятках па рускай мове паралельна з 
вывучэннем агульнатэарэтычных дысцыплін. Комплексны характар на
вучання рускай мове на падрыхтоўчым факультэце прадугледжвае па- 
ралельнае і ўзаемазвязаігае навучание ўсім відам моунай дзейнасці.

Аўдзіраванне (успрымаине і разумение мовы, якая гучыць) уяўляе 
сабой актыўны творчы працэс. Гэты працэс суправаджаецца складанай 
мысліцельнай дзейнасцю, напружанай работай памяці, Аўдзіраванне 
з’яўляецца найбольш складапым відам моўнай дзейнасці ў параўнанні 
3 гаварэннем і чытаннем. Прапускная здолыіасць слыхавога аналізатара 
ў 5—6 разоў ніжэй за прапускную здольнасць зрокавага. Вядома, што 
замежная мова ўспрымаецца на слых значна цяжэй, чым родная.

Зрокавая памяць у большасці людзей діазвіта значна лепш, чым 
слыхавая. I менавіта таму мэтазгодным уяуляецца выкарыстанне зро
кавага падмацавання, асабліва на пачатковым этапе иавучания аўдзіра- 
ванню, а таксама пры слуханні такіх складаных відаў аўдыятэкстаў, як 
лекцыя.

Хаця навыкі гаварэння і аўдзіраванмя ўзаемазвязаныя, дабіцца ix 
раўнамернага развіцця магчыма, толькі прьімяняючы спецыяльныя 
градуіраваныя па ступені нарастания цяжкасці практыкаванні па развіц- 
цю здольнасцей разумець вусную мову ў розных умовах зносін. Аўдзі- 
тыўныя навыкі могуць адпрацоўвацца на матэрыяле асобных сказаў, 
словазлучэнняў і нават слоў. Пры навучанні аўдзіраванню як віду 
моўнай дзейнасці асноўнай адзінкай навучання становіцца аўдыятэкст.

Дакладная матывацыя вывучэння мовы дазволіць выкладчыку фік- 
саваць аб’ём і спецыфіку ведаў, якімі павінны авалодаць навучэнцы. 
Далей на гэтай падставе праводзіцца дазіроўка фактаграфічнага матэры- 
ялу, пасля чаго выбіраецца стратэгія навучання.

Калі выкладчык вызпачыў дастатковы ўзровень валодання мовай, ён 
складвае дзеля сябе канчатковы тэкст-выказванне, які павінен пакры- 
ваць усю сферу мэтавай камунікацыі. У канструкцыі канчатковага 
тэксту-выказвання выкладчык асабліва дбайна ўдакладняе сінтаксічны 
склад кожнай фразы: у тэксце павінны быць прадстаўлены тыя мацэлі, 
над якімі ён будзе працаваць са студэйтамі на працягу ўсяго часу на
вучання.

Мы ўпэўнены, што методыка — гэта перш за ўсё рацыяиальна
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адабраиы лексіка-граматычны матэрыял кожнага капкрэтнага урока, а 
затым ужо — стратэпя навучапия. Дзейснасць кожнай методыкі вы- 
яўляецца праз чарнавую карпатлівую работу з навучэпцамі па выпра- 
цоуцы Ў ІХ уменняў і павыкаў, якія павіпны забяспечыць ім валодапне 
ўсімі відамі мовы. Але абавязкова — на абмежаваным, строга дазіра- 
ваным моўным матэрыяле.

Навучанне ва ўмовах падрыхтоўчага факультэта, несумненна, павін- 
на быць інтэнсіуным. Пад інтэнсіфікацыяй вучэбнага працэсу мы 
разумеем дасягненне пастаўленых мэт навучання ў найкарацейшы 
тэрмін і 3 найвышэйшай эфектыўнасцю. Шляхі гэтай інтэнсіфікацыі 
ляжаць, на наш погляд, у наступпым кірунку:

1) адбор І арганізаг(ыя вучэонага матэрыялу;
2) навуковая арганізацыя вучэбнага працэсу;
3) арганізацыя дзейнасці навучэпцаў з улікам ix індывідуальных 

асаблівасцей па авалоданню гэтым матэрыялам.
Адбор і аргапізацыя вучэбных матэрыялаў уключае адбор лексіка- 

граматычпага мінімуму, які пакрываў бы сферу мэтавай камунікацыі, 
^ганізацыю  адабранага матэрыялу адпаведна спосабам яго прэзентацыі. 
Пад навуковай арганізацыяй вучэбнага працэсу мы разумеем складаны 
комплекс умоў, здольных забяспечыць метадычна правільнае выкладан
не. I калі гэты, дакладна адабраны матэрыял пакрывае сферу мэтавай 
камунікацыі і метадычна беспамылкова арганізаваны, засвоены студэн- 
там 1 — такое навучанне можна назваць і эфектыўным, і інтэнсіўным.

Пры адборы матэрыялу і рабоце над ім неабходна добрасумленна 
прытрымлівацца вядомых аксіём айчыннай методыкі выкладання ру
скай мовы як замежнай: 1) ісці ад простата да складанага, паступова 
нарошчваючы цяжкасці; 2) прапанаваны матэрыял павінен быць пасіль- 
ным для ўспрымання на дадзеным этапе навучання; 3) дзеля засваеиия 
таго ЦІ іпшага матэрыялу патрэбна дастатковая колькасць практыкаван- 
няў, ЯКІЯ трэніруюць і замацоўваюць гэты матэрыял; 4) навучанне ўсім 
відам моўнай дзейпасці павіпна весціся на адным і тым жа моўным ма
тэрыяле.

Істотную ролю ў стымуляванні развіцця методыкі і нават вылучэнні 
карысных ідэй іграюць тэхнічныя сродкі павучання. На пачатковым 
этапе навучання неабходиы добрыя лінгафонныя кабінеты: у гэты час 
ідзе «пастаноўка» гукаў, вывучэнне структурных мадэлей. Прычым на 
ранняй стадыі навучання вельмі карысна спалучыць слуханне з візуаль- 
ным успрыманнем прапаиуемага матэрыялу. I на раннш этапе і пазней 
паспяховаму станаўленню навыкаў аўдзіравання вельмі спрыяіоць ву- 
чэбныя ДЫ Я-, відэа- і кінафільмы. Выкарыстоўванйе ў працэсе навучан
ня кінафільмаў і радыёпраграм на рускай мове карысна, калі дазваляе 
шматразова ўзнаўляць той ці іншы фрагмент. Метады праграміраванага 
навучання, як нам здаецца, цэнныя галоўным чынам тым, што яны 
ўпрыгожваюць вучэбпы працэс і робяць яго разнастайным.

Развіццё навыкаў аўдзіравання павінна забяспечыць метадычна аб- 
грунтаваная сістэма практыкаванняў, пад якой трэба разумець аргані- 
зацыю дзеянняў, узрастаючых па моўнай і аперацыйнай цяжкасці, з 
улікам паслядоўнасці станаўленпя ўменняў і навыкаў успрымання 
мовы на слых. Дадзеная сістэма павінна забяспечыць: а) суадноснасць 
практыкавапняў з асаблівасцямі аўдзіравання на псіхафізіялагічным 
узроўні; б) скіраванасць падсістэм (падгруп) практыкавапняў на пасту- 
повае і ўзаемазвязанае фарміраванне ўмснняу і павыкаў успрымання 
мовы на слых; в) магчымасці карэляцыі яе з сістэмамі практыкаванняў 
для развіцця іншых відаў моўнай дзейпасці і, ў першую чаргу, з сістэмай 
практыкаванняў для навучапия гаварэнню; г) рэалізацыю канчатковай 
практычнай мэты і звязаных з гэтым задач навучання гаварэнню.

Састаўнымі кампанентамі любой сістэмы практыкаванняў з’яўляюц- 
ца групы, тыпы, віды практыкаванняў і іх размяшчэнне, адпаведнасць 
паслядоўнасці фарміравання навыкаў і ўменняў, колькасць практыка- 
ванняў, іх аб’ём і месца выканання, колькасць і характар аперацый. 3 
гэтых кампанентаў пастаяннымі застаюцца толькі аргументаваная пас- 
лядоўнасць размяшчэння практыкаванняў і паслядоўны характар фар- 
міравання ўменняў і навыкаў. Што датычыцца іншых складнікаў, то 
яны зменьваюцца ў залежнасці ад віду моўнай дзейнасці, ад этапу 
навучання, моўнай падрыхтоўкі і іншых фактараў.
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Такім чынам, кожнае моўнае ўменне мае ў сваей аснове аўтаматы- 
заваныя замацаванні аперацыі, выпрацаваныя над кантролем усведам- 
лення 3 дапамогай разнастайных падрыхтоўчых і моўных практыкаван- 
няў. Падсістэма падрыхтоўчых практыкаванйяў з’яўляецца вельмі важ- 
най часткай агульнай сістэмы практыкаванняў. Яна павінна забяспе- 
чыць тэхнічныя навыкі (перцэпцыйна-сенсорную аснову) аўдзіравання, 
зняць лексічныя і псіхалагічныя цяжкасці сэнсавага ўспрымання, ра- 
звіць уменне логіка-сэнсавай апрацоўкі знакаў больш нізкіх узроўняу— 
ад слоў да сэнсавага куска, гэта значыць — забяспечыць умовы пра- 
цякання аўдзіравання як віда моўнай дзейнасці.

Да гэтай падсістэмы практыкаванняў можна прад’явіць наступныя 
патрабаванні: 1) палегчаныя ўмовы выканання практыкаванняў за кошт 
стварэння апор і арыенціраў успрымання, частковага зняцця «незапраг- 
рамаваных» цяжкасцей, шматкратнасці паўтарэння і гэтак далей; 2) 
паступовасць павелічэння аб’ёму практыкаванняў і моўных цяжкасцей;
3) канцэнтрацыя ўвагі на адной цяжкасці або на групе аналагічных 
цяжкасцей; 4) спалучэнне у практыкаваннях вядомага і невядомага 
матэрыялу; 5) накіраванасць увагі пераважна на форму.

Моўныя практыкаванні садзейнічаюць выпрацоўцы ўменняў успры- 
маць моўныя паведамленні ва ўмовах, якія набліжаюцца да натураль
ных моўных зносін. Яны прывучваюць: 1) выяўляць найбольш інфар- 
матыўныя часткі паведамлення; 2) знімаць праблемы разумения за 
кошт прагназавания на ўзроўні тэксту; 3) суадносіць тэкст з сітуацыяй 
зносін; 4) дзяліць аўдыятэкст на сэнсавыя часткі і выяўляць галоўную 
думку ў кожнай з іх; 5) аб’ядноўваць разрозненыя сэнсавыя часткі ў цэ- 
лы тэкст’ 6) прыстасоўвацца да розных тэмпаў прад’яўлення аўдыя- 
тэксту; 7) прыстасоўвацца да індывідуальных асаблівасцей гаворачых.

Моўныя практыкаванні павінны праводзіцца на аўдыятэкстах са 
значным патэнцыялам для рашэння камунікатыўных пазнавальных 
задач. Накіраванасць увагі на форму і змест з’яўляецца істотпай рысай 
адрознівання падрыхтоўчых і моўных практыкаванняў. Мэтазгодна 
вылучаць групы двух прызначэнняў; для навучання розным узроўням 
успрымання аўдыятэксту і для развіцця ўменняў сэнсавай апрацоўкі 
ўспрымальнай інфармацыі.

У натуральных моўных зносінах успрыманне для «здавальнення 
слухаць» адбываецца даволі рэдка. Часцей за ўсё ўспрынятая інфарма- 
цыя абмяркоўваецца, інтэрпрэтуецца, фіксуецца пісьмова (поўнасцю 
альбо выбарачна). Наступная перапрацоўка інфармацыі вызначае і 
выбар мэтанакіраваных аперацый.



Нашы юбіляры

УЛАДЗІМІР МІХАЙЛАВІЧ ЛАЗОЎСКІ

Споўнілася шэсцьдзесят гадоў Уладзіміру Міхайла- 
вічу Лазоўскаму — мовазііаўцу, педагогу, прафесару 
кафедры сучаснай беларускай мовы, намесніку дэкана 
філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта^

ІІарадзіўся ён  14 с^ д зен я  1934 г. у вёсцы Пянькава 
Навагрудскага раёна Гродзенскай вобласці. Прага да 
ведаў прывяла дапытлівага юнака пасля заканчэння 
Любчанскай сярэдняй школы ў 1951 г. на філалагічны 
факультет Белдзяржуніверсітэта, дзе праз пяць гадоў 
Уладзімір Міхайлавіч атрымаў дыплом філолага. Два 
гады (1956— 1958) працаваў ён  на Віцебшчыне —спа- 
чатку настаўнікам, а затым дырзктарам Слабадской 
сярэдняй школы Шаркаўшчыііскага раена. У 1958 г. пд,- 
ступ іў у  аспірантуру БДУ па кафедры беларускай 
мовы. 3  таго часу педагагічная, навуковая І грамадская 
дзейнасць Уладзіміра Міхайлавіча знітавана з жыццё м 
філалагічнага факультэта. Т ут пачалася і паспяхова 
працягваецца яго педагагічная дзейнасць: з 1961 г. 
ён  — выкладчык кафедры беларускай мовы, з 1964 г. — 
старшы выкладчык, з 1971 г. — дацэнт, з 1993 г. — пра- 
фесар.

У. М. Лазоўскі распрацаваў і вядзе мовазнаўчыя курсы і спецкурсы па сучаснай 
беларускай мове і яе гісторыі^ у  сааўтарстве з калегамі стварыў праграмы па сучаснай 
беларускай мове для студэнтау аддзялеііняў беларускай мовы і літаратуры, рускай мовы 
І літаратуры, нямецкіх студэнтаў, а таксама ладручмікі і дапаможнікі «Сучасная беларуская 
мова: Лексікалогія. Фразеалогія» (1 9 8 4 ), «Сучасная беларуская мова; Практычныя заняткі» 
(1 9 8 9 ). Яго шматлікія выпускнікі працуюць у розных кутках Беларусі і за яе межамі — 
ў  сярэдніх школах, ва ўстановах адукацыі, навукі, культуры, у сродках масавай інфармацыі. 
Працяглы час (1981— 1985) Уладзімір Міхайлавіч выкладаў беларускую мову ў Берлінскім  
універсітэце імя В. Гумбальта.

А б’ект навуковых даследаванняў У. М. Лазоўскага — лексіка беларускай літаратурнай 
мовы і жывых народных гаворак. У 1966 г. ён  паспяхова абараніў кандыдацкую дысертацыю  
на тэму «Юрыдычная тэрміналогія ў мове беларускіх нісьмовых помнікаў X V —XVII стст.*. 
Затым 3 яго ўдзелам былі падрыхтаваны і выдадзены ў трох выпусках «Матэрыялы для 
слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак» (1975, 1979, 1985) — плён шматгадовай калек- 
тыунай працы. Вынікам,,вывучэння антанімічнай лексікі сучаснай беларускай мовы з’яўля- 
ецца «Слоўнік антонімаў беларускай мовы; Канкрэтныя выпадкі ўжывання» (1993) — пер
шая ў  беларускім мовазнаўстве ліксікаграфічная праца такога тыпу.

3  1966 г. У  ̂ М. Лазоўскі працуе намеснікам дэкана філалагічнага факультэта, аддаючы 
многа часу і ўвагі складанню вучэбных планаў, арганізацыі вучэбнага працэсу, быту і 
адпачынку выкладчыкаў і студэнтаў. За пленную  працу ў Берлінскім універсітэце ён  
узнагароджаны ганаровым залатым медалём Гердэра.

Свой юбілей Уладзімір Міхайлавіч сустрэў у клопацс пра л ё с  факультэта і універсітэта, 
пра л ё с  фоднага слова. Жадаем яму моцнага здароўя, творчых поспехаў, здзяйспення ўсіх  
планаў I задумак!

Супрацоўнікі кафсдры сучаснай беларускай мовы 
і кафедры гісторыі беларускай мовы
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Хроніка

ПРАБЛЕМЫ СУСВЕТНАГА УЗАЕМАДЗЕЯННЯ ЛІТАРАТУР

У Гродзенскім дзяржаўпым упіверсітэце імя Я. Купалы адбылася 
навукова-тэарэтычная канферэнцыя «Узаемадзеянпе літаратур у сусвет- 
ным літараі7 рным працэсе». У рабоце каііферэііцыі прынялі ўдзел 
вядомыя літаратуразнаўцы з Міпска, Гомеля, Гродна, Віцебска, Брэста, 
Днепрапятроў ска.

На пленарным пасяджэнні заслухана 5 дакладаў па праблемах сучас
ных кампаратыўпых даследаванняў. 3 канцэптуалыіым дакладам «Сус- 
ветпая літаратура ў беларускім асяроддзі. Праблемы рэцэпцыі» высту-_ 
піла I. В. Шаблоўская (Мінск), якая прааналізавала стап беларускай 
кампаратывістыкі і спынілася на праблеме ўспрымання замежпых лі- 
таратур у беларускай літаратурна-мастацкай свядомасці. Руска-француз- 
скія літаратурныя сувязі XVIII ст. сталі прадметам даследаваппя В. Л. 
Калашпікавай (Днепрапятроўск). Т. У. Кавалёва (Мінск) паведаміла пра 
невядомы факт уплыву аднаго з твораў М. Бястужава на Ж. Санд. 
Тыпалагічную агульпасць украінскай і рускай драматургіі 20-х гг. пашага 
стагоддзя абгрунтавала С. А. Лысенка (Мінск); Г. П. Твараповіч (Мінск) 
спынілася на маладаследаваных старонках беларуска-паўдпёваславян- 
скіх літаратурных узаемасувязей.

На секцыі «Праблемы параўнальна-гістарычнага вывучэння літара- 
тур» 3 дакладамі аб жанрава-тыпалагічных асаблівасцях драматургіі 
выступілі С. Я. Ганчарова-Грабоўская і Г. Л. Нефагіна (Мінск). Спецы- 
фіку трагізму як пафасу літаратурна-мастацкага твора разглядзела А, В. 
Карасёва (Мінск); раман «прадбачання» ў рускай і сусветнай фантасты- 
цы XX ст. прааналізавала Л. I. Мурзіч (Гродна); на некаторых аспектах 
зместу папяцця «прымітывізм» спыніўся А. В. Іваноў (Мінск); у дак- 
ладах Л. С. Дарошка і А. Г. Ківака (Брэст) былі асэнсаваны іррацыяна- 
ЛІСТЫЧНЫЯ капцэпцыі асобы ў рускай і еўрапейскай літаратуры канца 
XIX — пачатку XX ст.

Матэрыялы дакладаў, якія былі заслуханы па секцыі «Беларуская 
літаратура ў кантэксце сусветнай літаратуры», сведчаць аб тым, што 
параўналыіы падыход дазваляе лепш вызпачыць свосасаблівасць, адмет- 
насць нацыяпальнай культуры, нацыяпальнага менталітэту менавіта 
праз прызму яе тыпалагічйых сувязей з сусветнай культурай, непасрэд- 
ных творчых кантактаў, узаемных уплываў і г. д. Аналіз верша Янкі 
Лучыны, прысвечанага стагоддзю з дня нараджэння Дж. Байрана, дазво- 
ліў К. I. Лецка (Гродна) паставіць праблему ўплыву творчасці вялікага 
англійскага паэта і рамантычнага ідэалу ў цэлым на беларускую паэзію. 
Антычныя вобразы ў творчасці М. Багдановіча сталі для Д. М. Лебя- 
дзевіча (Гродна) повадам для таго, каб паставіць шэраг актуальных 
агульнакультурных пытанняў. Цікавы аналіз беларускіх перакладаў 
баек I. А. Крылова зрабіў У. I. Каяла (Гродна). Большасць дакладаў на 
секцыі была прысвечана руска-беларускім і беларуска-рускім суадно- 
сінам.
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Адной 3 цэнтральных праблем у рабоце секцыі «Руска-заходнееўра- 
пейскія літаратурныя сувязі» стала творчасць А. С. Пушкіна, як з пункту 
гледжання засваення традыцый заходнееўрапейскай літаратуры, у пры- 
ватнасці традыцый Філдзінга і Байрана (дакл. I. В. Ягораў і А. I. Фяду- 
та, Гродна\ так і ўспрыняцця Пушкіным антычнай літаратуры ў пера- 
кладах на рускую мову. Некалькі дакладаў было прысвечана даследа- 
ванню ўздзеянняў і тыпалагічных сувязей творчасці М. В. Гогаля і Ф. 
М. Дастаеўскага з еўрапейскай літаратурай. Асаблівую ўвагу ўдзельнікаў 
прыцягнуў даклад Г. В. Сініла «Рыльке і Пастэрнак», у якім злучыліся 
розныя аспекты кампаратыўнага даследавання.

У дакладах, прадстаўленых на секцыі «Праблемы развіцця рускай і 
замежнай літаратур», разглядаліся самыя разнастайныя пытанні: гэта і 
лёс бібліятэкі А. I. Дабралюбава, і раман У. Стайрана «I запаліў гэты 
дом», рэмінісцэнцыі ў «Паданні пра Калафата» Л. Лявонава і невядомыя 
факты творчага супрацоўніцтва Ф. М. Дастаеўскага з I. А. Салавым, 
своеасаблівасць паэтыкі Я. Івашкевіча.

Завяршыў работу канферэнцыі «круглы стол», на якім зацікаўлена 
абмяркоўваліся пытанні, рашэнне якіх павінна спрыяць развіццю бела
рускай кампаратывістыкі і — шырэй — беларускага літаратуразнаўства. 
Удзельнікі канферэнцыі канстатавалі высокі ўзровень беларускай кам- 
паратывістыкі, але выказалі незадаволенасць становішчам гуманітарнай 
культуры ў рэспубліцы. Была выказана думка аб тым, што суверэнная 
Беларусь павінна мець уласныя кадры кваліфікаваных перакладчыкаў, 
што неабходна больш інтэнсіўна развіваць філалагічную адукацыю. Гэта 
азначае, што неабходна адкрываць ва універсітэтах новыя спецыялізацыі: 
па класічных мовах, славістыцы, германістыцы, раманістыцы, арыента- 
лістыцы і г. д. Вывучэнне замежных моў і культур, на думку ўдзель- 
нікаў канферэнцыі, павінна весціся на высокім, універсітэцкім, узроўні, 
каб праз прызму беларускага менталітэту засвойваць мастацкі вопыт 
народаў свету.

Т. Я. А ўтуховіч.

«АГУЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ПАРАЎНАЛЬНАЙ СТЫЛІСТЫКІ»

Такая тэма міжнароднай навуковай канферэнцыі, што адбылася 
23—25 верасня 1993 г. у Аполі (Рэспубліка Польшча) на базе Педага- 
гічнага універсітэта. Педагагічны універсітэт у Аполі (раней Вышэйшая 
Педагагічная школа) ужо шмат гадоў з’яўляецца цэнтрам стылістычных 
даследаванняў славянскіх моў, праводзіць штогоднія навуковыя канфе-

Ііэнцыі і вьщае зборнікі навуковых прац па гэтай праблематыцы («Sty- 
istyka»). У рабоце канферэнцыі ўдзельнічалі лінгвісты многіх славянскіх 

краін — Польшчы, Балгарыі, Чэхіі, Славакіі, Сербіі, Расіі, Украіны, Бе- 
ларусі.

Пленарнае пасяджэнне адкрыў праф. С. Гайда (Аполе), які акрэсліў 
месца стылістыкі сярод іншых галін лінгвістычнай навукі і шляхі яе 
развіцця. Агульнатэарэтычныя праблемы стылістыкі разглядаліся ў дак- 
ладзе Яна Кажэнскага (Прага) «Што з’яўляецца прадметам стылістыкі 
і што прадметам вербальнай камунікацыі» і Марыі Крчмовай (Брно) 
«Агульныя стылістычныя нормы і іх часавая канкрэтызацыя». Да тэма- 
тыкі апошняга прымыкаў даклад I. Р. Шкрабы (Мінск) «Стылістычнае 
вар’іраванне нормы граматычнага і лексічнага словаўжывання» (заслу- 
ханы на адным з секцыйных пасяджэнняў). Тэарэтычны агляд дасяг- 
ненняў у вобласці стылістыкі быў зроблены ў дакладзе Марыі Чэхавай 
(Прага) «Да ўзаемаадносін сярэдне- 1  ўсходнееўрапейскіх стылістык» на 
аснове стылістычных работ па рускай, польскай, чэшскай мовах, а 
таксама ў дакладзе Ігара Бурханава (Ж эшаў) «Семантычная стылістыка 
або стылістычная семантыка (канфрантатыўны аспект)», прысвечаным 
супастаўленню работ па стылістыцы і лінгвістычнай семантыцы.

Значнае месца ў рабоце канферэнцыі заняло абмеркаванне пытання ў 
функцыянальнай стылістыкі ў апісальным і параўнальным аспектах. 
Гэтаму былі прысвечаны даклады Яраслава Бартошака (Аламоўц) «Мо
ва пісьмовых і вусных карэспандэнцый у чэшскіх сродках масавай
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інфармацыі», Марты Панчыкавай (Браціслава) «Мова славацкай і поль
скай спартыўнай прэсы», Мечыслава Балоўскага (Аполе) «Стылістыч- 
ньія паказчьікі публіцыстычных жанраў на матэрыяле польскім і чэш- 
скім», Марыі Кацюравай і Наталлі Красаўцавай (Перм) «Апісанне кла- 
сіфікацый у рускіх і англійскіх навуковых тэкстах».

У той жа ступені прыцягнулі ўвагу даследчыкаў стылістычныя 
асаблівасці жывога маўлення. У дакладах Стэфаны Дзімітравай (Сафія) 
«Руская і балгарская стылістычныя нормы ў аднатыпных прагматычных 
сітуацыях» і Ларысы Пісарэк (Вроцлаў) «Рэалізацыя акта маўлення ў 
роднасных мовах і стылістычныя адзнакі» разглядаліся стылістычныя 
напластаванні пры рэалізацыі актаў маўлення ў розных прагматычных 
сітуацыях (выражэнне пагарды — на матэрыяле балгарскай мовы, 
выражэнне падзякі і прабачэння — на матэрыяле польскай мовы). 
У сувязі 3 гэтай праблематыкай з цікавасцю быў успрыняты даклад 
Тамары Мацвеевай (Екацярынбург) «Гутарковы дыялог у аспекце тэк- 
ставых супастаўленняў», прысвечаны тэкставай прыродзе такога асобага 
стылю маўлення, як гутарковая мова.

Прадстаўнічай аказалася тая група дакладаў, у якіх асвятляліся 
стылістычныя пытанні ў культуралагічным аспекце, у сувязі з адлюстра- 
ваннем у мове асаблівасцей нацыянальнага менталітэту і наогул «кар- 
ціны свету»: Замір Тарланаў (Петразаводск) «Тыпалогія сінтаксічных 
канструкцый мовы як рэалізацыя яе стылістычнай патэнцыі», Алена 
Ціхамірава (Мінск) «Троп метафара-увасабленне і паэтычныя карціны 
свету ў блізкароднасных нацыянальных культурах», Юлія Гурская 
(Мінск) «Ключавыя імёны нацыянальных культур як праблема выву
чэння Ў СТЫЛІСТЫЦЫ», Гражына Заяц (Кракаў) «Семантычиыя групы 
назваў звяроў у турэцкіх прыказках і ix сімволіка», a таксама стылістыч- 
ныя прыёмы стварэння вобразнасці і эматыўнасці выказвання: Алена 
Шустрава (Масква) «Выкарыстанне стылістычных прыёмаў у сітуацыях 
містыфікацыі на матэрыяле розных моў», Марыя Ціхонская (Сасновец) 
«Займеннікі як паказчыкі эматыўнасці ў сербска-харвацкай і польскай 
гутарковай мове», Алімпія Маліцкая (Аполе) «Маркіраваныя прозвішчы 
ў перакладах на польскую мову выбраных твораў Ф. Дастаеўскага і М. 
Булгакава».

Пстарычны аспект стылістычных даследаванняў быў прадстаўлены 
дакладамі М. Прыгодзіча (Мінск) «Стыль «извития словес» у гісторыі 
ўсходнеславянскай пісьменнасці» і А. Яновіч (Мінск) «ЖанраЬа-стылі- 
стычная своеасаблівасць прадмоў Ф. Скарыны».

Стылістычныя праблемы павінны распрацоўвацца ў сацыялінгві- 
стычным аспекце, у цеснай сувязі з гісторыяй грамадства. Гэты аспект 
вызначыў змест даклада В. Мітрафанавай (Масква) «Жывыя працэсы 
рускай мовы», Л. Чумак (Мінск) «Праблемы «новояза» у славянскіх 
мовах», Тадэвуша Левашкевіча (Познань) «Адрозненні ў мове рэлігій- 
нага культу верхнелужыцкіх католікаў і пратэстантаў». Некаторыя 
даклады гэтага напрамку ўзнімалі агульныя сацыялінгвістычныя пы- 
танні. Так, даклады белградскіх вучоных Браніслава Брборыча «Сацыя- 
лінгвістычныя аспекты распаду Югаславіі» і Мілаша Луковіча «Сербска- 
харвацкая мова ў адміністрацыйнай сферы» былі прысвечаны на- 
дзённым праблемам моўнай палітыкі ва ўмовах распаду адзінай дзяр- 
жавы. 3 вялікай цікавасцю быў заслуханы даклад праф. Антона Фурдала 
(Аполе) «Дэзінтэграцыя славянскага свету», які канстатаваў балючыя 
працэсы раз’яднання сучасных славян, але выказаў упэўненасць, што 
гэтыя працэсы могуць быць пераадолены шляхам дэмакратызацыі гра
мадства.

На апошнім пленарным пасяджэнні вызначана тэма наступнай кан- 
ферэнцыі «П^ыкладная стылістыка». Актыўны ўдзел філолагаў нашага 
ушверсітэта у рабоце канферэнцыі сведчыць аб ix плЬннай працы і яе 
высокай ацэнцы навуковай грамадскасцю.

А. I. Яновіч 

79



СЛАВЯНСКАЯ ЛІТАРАТУРА Ў КАНТЭКСЦЕ СУСВЕТНАЙ

Пад такой назвай 25—30 кастрычніка 1993 г. на філалагічным фа- 
культэце адбылася міжнародная навуковая канферэнцыя. У яе рабоце 
прынялі удзел звыш 70 навукоўцаў нашай краіны, а таксама навуковых 
цэнтраў славяназнаўства Pacii, Ўкраіны, Малдовы.

Адкрыў канферэнцыю дэкан філалагічнага факультэта, член-карэс- 
пандэнт Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь, загадчык кафедры белару
скай літаратуры, доктар філалагічных навук, прафесар А. А. Лойка. 
У сваім дакладзе «Старабеларуская літаратура ў еўрапейскім кантэксце» 
ён вызначыў асноўныя пункты перакрыжаванняў нашай літаратуры з 
еўрапейскай, паказаў яе вялікую гуманістычную накіраванасць, агуль- 
началавечы змест, яе ўплыў на развіццё іншых літаратур.

Лагічным прадоўжваннем асноўных палажэнняў даклада праф. А. А. 
Лойкі з’явілася слова доктара філалагічных навук з Масквы С. А. 
Шарлаімавай аб славянскіх міжлітаратурных сувязях у XX ст. На 
пленарным пасяджэнні быў заслуханы таксама цікавьі даклад доктара 
філалагічных навук У. Д. Сядзельніка «Шматмоўе, міжлітаратурнасць 
і нацыянальнае самаадчуванне». На прыкладзе сітуацыі ў Швейцары! 
дакладчык акрэсліў тыя агульныя рысы, якія тычацца культурнага 
развіцця ў краінах, дзе існуе двухмоўе.

Плённай 1 вельмі цікавай была работа ў секцыях. Яна паказала 
шматграннасць аспектаў вывучэння славянскіх літаратур, разнастай
насць навуковых пошукаў, дазволіла вызначыць прыярытэты ў гісто- 
рыка-тэарэтычных даследаваннях. Тэма «Тыпалопя культур розных 
рэгіёнаў, міжнацыянальных супольніцтваў, сусветнай літаратуры» 
аб’яднала работу па чатырох напрамках. Тэарэтычным аспектам яе былі 
прысвечаны даклады Г. Г. Тварановіч «Тып літаратуры — тыпалогія 
сутнасцей», Л. Е. Кавальчук «Тыпалогія і жанравая своеасаблівасць 
біяграфічнай прозы», Н. М. Саркісавай «Праблемы сімвала і алегорыі ў 
паэтыцы рамантызму», А. А. Андрэева «Нацыянальнае ў літаратуры».

Канкрэтныя праявы агульнасці літаратур розных рэгіёнаў і рэцэпцыя 
твораў нацыянальных літаратур на іншай глебе склалі асновы дакладаў 
Масленнікавай Н. В. «Ф. М. Дастаеўскі ў Сербіі міжваеннага перыяду», 
Сарокінай В. В. «Руская гарадская проза 60—70-х гг. у нямецкай кры- 
тыцы», Шэнкен А. Г. «Руская літаратура 1980-х гадоу у Сербіі: перак
лады, інтэрпрэтацыя ў крытыцы», Сініла Г. В. «Рэцэпцыя біблейскіх 
вобразаў у лірыцы Рыльке і Пастэрнака» і інш.

Асабліва разнастайнымі і шматлікімі былі паведамленні ў секцыі 
«Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах». Аб’ектам 
даследаванняў з’явіліся ў асноўным беларуская, польская і чэшская 
літаратуры. Менавіта іх узаемасувязі, праблемы іх развіцця, актуальный 
аспекты паэтыкі былі разгледжаны ў дакладах Н. Ф. Капысцянскай, 
А. Г. Машковай, Р. Р. Кузняцовай (усе яны з Масквы), В. С. Вешторта 
(Гродна), I. М. Ключановіч (Мінск), А. М. Сувалавай (Гомель), В. М. 
Вайлупавай (М агілёў).

Параўнальна-тыпалагічнаму вывучэнню славянскіх літарат)ф у еўра- 
пейскім кантэксце былі прысвечаны даклады праф. I. В. Шаблоўскай 
«Чэшскі тэатр абсурду і еўрапейскі вопыт», С. Я. Ганчаровай «Д. Хармс 
і французскі тэатральны авангард», Д. Л. Башкірава «Творчасць Л. 
Андрэева і нямецкі экспрэсіянізм», В. В. Халіпава «Раман У. Эка «Імя 
розы» у кантэксце сусветнай постмадэрнісцкай літаратуры», I. С. Ска- 
рапанавай «Праблема духоўнага існавання ў сусветнай паэзіі XX ст. і 
загадка «Заблудившегося трамвая» М. Гумілёва». У гэтых і іншых 
дакладах і паведамленнях удзельнікі канферэнцыі звярнуліся да розных 
аспектаў параўнальнай паэтыкі, жанравай спецыфікі твораў, форм сю- 
жэта і кампазіцыі.

Шэраг дакладаў, прачытаных на дзвюх секцыях, аб’яднаных тэмай 
«Руская літаратура: праблемы і традыцыі», выклікалі спрэчкі, ажыўлены 
абмен думкамі. На падсекцыі «Руская класічная літаратура» дыяпазон 
закранутых тэм быў вельмі шырокі. Паведамленні Л. I. Зарэмба пра 
малавядомы рукапіс «Слова аб палку Ігаравым», Г. М. Праневіча «Сінк- 
рэтызм і функцыянальная універсальнасць мастацкага вобраза ў «Сло
ве», Т. В. Аўтуховіч «Мадэль антычнага свету ў творчай свядомасці
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Ф. Эміна» адкрывалі старонкі старажытнай літаратуры. Даволі цікавым 
быў даклад А. А. Звознікава «Записки из подполья» Ф. М. Дастаеўскага 
ў кантэксцс сусветнай літаратуры», асноўная думка якога даводзіла, што 
пісьменнік (^ з а м  з Ібсэнам і К’еркегорам) з’явіўся адкрывальнікам 
тыпу «чалавека без уласцівасцей». Асобныя паведамленні оылі прысве
чаны новым падыходам да творчасці Пушкіна, Вяземскага, Лермантава, 
Вяч. Іванова.

Пытанні методыкі выкладання літаратуры ў школе былі ў цэнтры 
паведамленняў Е. А. Лявонавай, Т. Б. Зыль, В. А. Каравушкінай.

У падсекцыі «Літаратура XX стагоддзя» разгледжана шырокае кола 
пытанняў, якія стаяць перад даследчыкамі рускай літара-^ры XX ст. 
Абагульняючы змест, тыпалагічны падыход характарызавалі выступлен- 
ні «Руская літаратура XX ст. як мастацкае цэлае» Чэрнікава (Калуга), 
«Руская утапічная паэзія пачатку XX стагоддзя» Іванюшынай I. Ю. 
(Саратаў). Большая частка дакладаў прысвечана даследаванню асобных 
праблем паэтыкі мастацкага твора, яго гісторыка-культурнага існавання 
(даклады праф. С. А. Лысенка, I. Г. Дабрыцкай, В. Л. Краўцова, Л. М. 
Шумскай).

Разам са старэйшымі вучонымі ў канферэнцыі прынялі ўдзел не 
толькі аспіранты, але і студэнты. Дарэчы, даклад студэнта III курса У. 
Капцава «Тыпалогія герояў Меражкоўскага» адзначаўся высокім філа- 
софскім і літаратуразнаўчым узроўнем і выклікаў зацікаўленасць пры- 
сутных. Увогуле, даклады, прачытаныя на канферэнцыі, у большасці 
змястоўныя, глыбокія, арыгінальныя. Канферэнцыя, безумоўна, абага- 
ціла яе ўдзельнікаў новымі ідэямі, паказала плённасць такіх сустрэч і 
навуковага абмену думкамі.

Г. Л. Няфагіна


