
Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта

СЕРЫЯ 4
Фталогія

Журналістыка
Педагогіка
Псіхалогш

2’94



Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта

НАВУКОВА-ТЭАРЭТЫ ЧНЫ  ЧАСОПІС

Выдаецца з красавіка 1969 года 
адзін раз у  чатыры месяцы

СЕРЫЙ 4 
Фшалогія 

Журналістика
Педагогіка
Псіхалопя

2’94
ЖНІВЕНЬ

E f
мінск

„УНІВЕРСІТЭЦКАЕ”



Галоўны рэдактар B. P. РУДЗЬ 

Адказны сакратар П. М. БАРАНОУСКІ

Рэдакцыйная калегія серыі:

Л. М. Ш АКУН (адказны рэдактар),
М. А. БЕРАЗОВІН, I. K. ГЕРМАНОВІЧ, У. Б. Ж УРАВЕЛЬ  
(адказны сакратар), C. B. КАНДРАЦЬЕВА, У. Г. КАРОТКІ, 
А. А. ЛОЙКА, Б. А. ПЛОТНІКАЎ (нам . адказнага рэдактара), 
М. Р. ПРЫ ГОДЗІЧ, А. Г. СЛУКА, Б. В. СТРАЛЬЦОЎ, 
А. Я. СУПРУН, П. I. ТКАЧОЎ (нам . адказнага рэдактара), 

I. А. ЧАРОТА, I. В. Ш АБЛОУСКАЯ, П. П. Ш УБА.

ВЕСТНИК БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Серия 4, № 2, 1994

Издательство « Універстгэцкае» .
220048, Минск, проспект Машерова, 11. Дом книги.

Адрес редакции: 220080, Минск, Университетский городок, тел. 20-65-42.

На белорусском языке

Рэдактар А. А. Сычоу 
Малодшы рэдактар Г. М. Добыш  

Мастацкі рэдактар В. А. Яр молен ка 
Тэхнічны рэдактар і карэктар Г. I. Xмарун

Набор і вёрстка часопіса выкананы на выдавецка-рэдакцыйнай сістэме « Саюз» .

Здадзена ў набор 27.06.94. Падпісана да друку 11.08.94. Фармат 70x108 1/16. 
Папера афсет. Друк афсет. Ум. друк. арк. 7,0. Ум. фарб.-адб. 7^5. Ул.-выд. арк. 7,73. 

Тыраж 640 экз. Заказ 666. Цана 3000 р.

Адрас рэдакцыі: 220080, Мінск, Універсітэцкі гарадок, тэл. 20-65-42. Выдавецтва 
« Універсітэцкае» . 220048, Мінск, праспект Машэрава, 11. Дом кнігі.

Друкарня выдавецтва « Беларускі Дом друку» .
22Ш13, Мінск, праспект ф . Скарыны, 79.

©  Веснік Белдзяржуніверсітэта, 1994



Літаратуразнаўства

Л. K. ТАРАСЮК

БЕЛАРУСКАЯ ПАЭЗІЯ ПАЧАТКУ XX ст.
Ў АЦЭНКАХ А. НАВІНЫ (ЛУЦКЕВІЧА)

Творчая спадчына Антона Луцкевіча — вядомага грамадскага дзеяча, 
творцы ідэй нацыянальнага адраджэння і дзяржаўнасці Беларусі, аднаго 
з кіраўнікоў БНР, таленавітага публіцыста і літаратурнага крытыка— 
патрабуе не толькі ўсебаковага і аб’ектыўнага навуковага аналізу, але 
не ў меншай ступені маральных адносін. Маральны аспект в'ывучэння 
спадчыны нядаўна рэабілітаванага (1989 г.) грамадскага і культурнага 
дзеяча палягае ў аднаўленні аўтарства ягоных ідэй у пазнейшых працах 
па гісторыі беларускай літаратуры. Гэтая праблема паўстае і ў дачыненні 
да такіх жа рэпрэсіраваных сучаснікаў А. Луцкевіча — B. Ластоўскага, 
М. Гарэцкага, ступень запазычанасці з гісторыка-літаратурных даследа- 
ванняў якіх у працах іх наступнікаў недапушчальная з пункту гледжан- 
ня навуковай этыкі. Ты м не менш у спадчыне Антона Навіны (А. Луц
кевіча) заставалася яшчэ шмат арыгінальных ідэй, трапных назіранняў 
і ацэнак літаратурнага працэсу, не запатрабаваных артадаксальнай на- 
вукай, паколькі яны не ўпісваліся ў сістэму выпрацаваных у ёй ідэа- 
лагем і эстэтычных каардынат.

Да прыкладу, прымалася ідэя эвалюцыі Я. Купалы ў сацыяльна-тэ- 
матычным аспекце яго паэзіі — ад песняра сацыяльнай крыўды бела- 
рускага мужыка да выказніка пратэсту, змагарнай волі народа. I пры 
гэтым калі не адкідвалася, то затушоўвалася галоўнае, што сфармуляваў 
А. Навіна ўжо ў загалоўку свайго артыкула-лекцыі: «Янка Купала як 
прарок адраджэння». Больш дакладна ніхто з сучаснікаў Я. Купалы не 
акрэсліў галоўную ідэю, сэнс купалавай творчасці.

Гэтую ідэю А. Навіна вылучае, падкрэслівае пастаянна, бадай, у 
кожнай сваёй працы пра Я. Купалу: у тых змястоўных артыкулах пра 
паэта, што ўвайшлі ў кнігі літаратурнай крытыкі «Нашы песняры» 
(1918) і «Адбітае жыццё» (1929), у аглядных і праблемных артыкулах 
«Пуцяводныя ідэі беларускае літаратуры» (1921), «Галоўныя кірункі 
ў беларускай паэзіі» (1933). Аналіз творчасці Я. Купалы як «прарока 
беларускага адраджэння» грунтаваўся ў працах А. Навіны пераважна на 
тых купалаўскіх творах, што пазней, у савецкай рэчаіснасці, хаваліся- 
перахоўваліся ад народа ў спецсховах, што па смерці паэта не пера- 
друкоўваліся менавіта з-за іх магутнага адраджэнскага пафасу — як 
паэма-балада «На Куццю». І ўсё ж не асобныя творы Я. Купалы, а ўся 
яго мастацкая спадчына ў цэлым, разумение маштабнасці таленту паэта, 
усведамленне яго споўненай пяснярєкай місіі пабуджала даследчыка 
асэнсоўваць творчасць свайго вялікага сучасніка як з ’яву эпахальнага 
значэння. «Сілай свайго таленту ён так жыва, так праўдзіва і так 
па-мастацку малює поўню нашага нацыянальнага жыцця ва ўсіх яго 
мінулых і сучасных праявах. Ен сягає і да пацямнеўшых ужо і зацёртых 
абразоў князёў і вояў старадаўных, і да нявычарпанай крьініцы народнае 
паэзіі. Багацце адценкаў у Купалы — незвычайнае. У яго асобе найбольш



поўна выявіліся ўсе тыя думкі і ідэалы, якія творыць працэс адраджэння 
нашага народу»1.

Майстэрства публіцыста, уменне вьілучыць грамадскае значэнне лі- 
таратурнай з’явы спадарожнічала, але не замінала эстэтычнаму аналізу 
твораў у артыкулах і рэцэнзіях А. Навіны. He збіваючыся на публіцы- 
стычкасць, на дэкларатыўнасць тону, крытык кіруецца найперш эстэ- 
тычным пачуццём, шукаючы ў мастацкім слове паэта здзейсненую 
красу. Невыпадкова ў артыкуле «Напевы ліры Янкі Купалы» як лейтма- 
тыў гучыць менавіта ідэя красы, бо праз красу беларускага паэтычнага 
слова і сцвярджае Я. Купала, паводле А. Навіны, сваю адраджэнскую 
місію: «...ужо настаў час дзеля магутнага размаху ў тварэнні красы, 
хараства»; «...усё нашае нацыянальнае сілай творчага таленту Купала 
падымае на вышыню агульналюдскага разумения, знаходзячы ў ім і 
адбіраючы цэннасці агульналюдскае вагі. Гэта перадусім — вялікая краса 
й дух волі...»; «Краса — той супольны язык народаў, які іх звязвае ў вад- 
ну сям ’ю. І гэтым языком прамовіў Купала на увесь свет —ад імя 
Беларускага Народу!»2 (падкрэслена намі — JI. T.).

А. Навіна развівае плённую думку М. Багдановіча, тэзісна выказаную 
ў артыкуле «За тры гады», аб характеры мастацкай эвалюцыі Я. Купалы. 
Аналіз паэзіі Я. Купалы ў працах А. Навіны вызначаецца глыбінёй і 
змястоўнасцю, эстэтычным густам і зайздросным адчуваннем літаратур- 
ных кантэкстаў. У гэтых ацэнках змяшчалася цэлая праграма даследа- 
вання творчасці Я. Купалы — дасюль, на жаль, не рэалізаваная як след 
па асобных яе кірунках, ва ўсякім разе ў сувязях з тагачаснымі 
мастацкімі плынямі еўрапейскай паэзіі.

Новыя для беларускага літаратуразнаўства перспектывы можна вы- 
значыць паводле характарыстыкі літаратурнага працэсу пачатку XX ст., 
што даецца ў артыкуле А. Навіны «Галоўныя кірункі ў беларускай 
гіаэзіі»: «Супрацоўніцтва ў «Нашай ніве», злучаючы маладых аўтараў на 
грунце адраджэнскае ідэалогіі, зусім не зацірала індывідуальных рысаў 
і ўласцівасцяў кожнага з іх і не вытварыла нейкага адзінага з фармаль- 
нага боку літаратурнага цячэння. I ў сям’і «нашаніўцаў» дужа добра 
ўжываліся побач прадстаўнікі народніцкага натуралізму і рамантызму, 
рацыяналізму і містыцызму, пралетарскай барацьбы і эстэтызму, кан- 
чаючы разнароднымі плынямі неарамантызму»3.

Нават пэўная тэрміналагічная адвольнасць гэтых азначэнняў не 
змяншае вартасці агульнай характарыстыкі літаратурнага развіцця ў «на- 
шаніўскую» эпоху. У след за М. Багдановічам і Я. Купалам, якія ў сваіх 
артыкулах адзначалі эстэтычную «рухавасць» тагачаснай беларускай 
літаратуры, А. Навіна выводзіць даследчыцкую думку на сутнасна-ма- 
стацкія праблемы літаратурнага развіцця, якіх беларускае савецкае лі- 
таратуразнаўства асцерагалася. У выніку ідэалагічных засцярогаў на 
працягу многіх дзесяцігоддзяў фарміраваўся аднабаковы погляд на 
літаратурны працэс у Беларусі пачатку XX ст., калі літаратура разгля- 
далася амаль выключна як выказніца сацыяльных запатрабаванняў 
грамадства, а сэнс мастацкіх пошукаў зводзіўся да рэалізму і фалькла- 
рызму. Самая праблема мастацкіх плыняў, якую спрабаваў пазначыць 
А. Навіна, у савецкім літаратуразнаўстве проста не бралася ў разлік, хоць 
менавіта ў ёй палягае сэнс літаратурнага развіцця.

Пад «народніцкім натуралізмам», паводле вызначэння А. Навіны, 
трэба разумець найбольш распаўсюджаны і трывалы ў практыцы «на- 
шаніўскага» перыяду рэалістычны кірунак, прычым часта ў сваёй 
першасна-наіўнай форме фактаграфіі жыцця пры даволі аднастайным 
эмацыянальным выяўленні. У пазнейшых літаратурна-крытычных пра
цах, у тым ліку і самога А. Навіны, гэта кірунак набыў устойлівае 
азначэнне «нашаніўскі». Між тым у межах «нашаніўства» як грамадска- 
культурнай практыкі нацыянальнага адраджэння не існавала эстэгычнай 
аднастайнасці, што і падкрэсліваў А. Навіна ў літаратуразнаўчым нарысе 
«Галоўныя кірункі ў беларускай паэзіі». На жаль, акрамя праблемы 
рамантызму (у дачыненні да творчасці Я. Купалы), праблема іншых 
мастацкіх плыняў, умоўна пазначаных А. Навінам, амаль не паўставала 
ў далейшым аб’ектам літаратуразнаўчага аналізу.
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Сам жа А. Навіна найбольшую увагу надаваў «эстэтызму», як ен 
акрэслівае адметнасць творчасці М. Багдановіча. Гэтай праблеме пры- 
свечаны артыкул А. Навіны «Праблемы красы й- мастацтва ў творах 
Максіма Багдановіча», у аснову якога пакладзена яго рэцэнзія ў «Нашай 
ніве» на кнігу «Вянок». Творчасць М. Багдановіча называецца тут паэзіяй 
«чыстае красы», дзе «чыстая краса» выступае як эстэтычная сутнасць 
мастацтва па-за ўсякімі карыслівымі, утылітарна-практычнымі і нават 
высакародна-грамадзянскімі мэтамі творчасці. А. Навіну пасля дакаралі 
за нібыта супрацьпастаўленне М. Багдановіча дэмакратычнай беларускай 
літаратуры з яе ідэаламі служэння народу. Беспадстаўнасць такіх закідаў 
відавочная, калі зыходзіць з сэнсу выказванняў самога крытыка: «Гра- 
мадскія матывы, заклікі, ідэалы могуць складаць змест  мастацкага 
творства, могуць служыць магутным пабуджэннем да тварэння, але н е 
м о г у ц ь  д ы к т а в а ц ь  с в а і х  з а к о н а ў у красе. 
І мастацтва, якое — маючы перад сабой тыя ці іншыя грамадскія 
м эты —забылася б хоць на адзін мамэнт аб тым, што істотай яго 
з ’яўляецца буджэнне эстэтычнае эмоцыі, такое мастацтва ўтраціла б 
адразу і ўвесь свой сэнс, і сваю чарадзейную сілу, што прымушае мацней 
біцца сэрцы людскія, і сваю ўладу над душамі»4. He сцвярджэнне 
эстэтычнай канфрантацыі М. Багдановіча з яго сучаснікамі, а разумение 
яго мастацкага феномена як сапраўднага здабытку беларускай літара- 
туры — пафас артыкулаў А. Навіны пра выдатнага паэта. Самое ж па- 
няцце «чыстая краса», пры ўсёй яго дыскусійнасці, не з’яўляецца 
вынікам нейкіх эстэтычных «завіхрэнняў» беларускага крытыка, — яно 
добра вядомае сусветнай эстэтычнай думцы, прысутнічае ў філасофіі 
мастацтва I. Канта. Такім чынам, беларускаму літаратуразнаўству трэба 
не «абараняць» М. Багдановіча ад «міфаў» А. Навіны, а разглядаць яго 
творчасць у шырокім агульнаеўрапейскім эстэтычным кантэксце.

Даволі спрэчнай, аднак, уяўляецца думка А. Навіны аб тыпалогіі 
талентаў Багдановіча і Сальеры (паводле эпісталы Багдановіча «Ліст да 
Ластоўскага»), Як ні парадаксальна, але гэтую ідэю сучасньїя навукоўцы 
падтрымлівалі, звяртаючы ўвагу на багдановічаўскія характарыстыкі 
творчага працэсу Сальеры і не заўважаючы пэўнай палемічнасці, шмат- 
сэнсавасці гэтых характарыстык. Выказваючы права творцы на ўдаска- 
наленне свайго таленту, на «штодзённы, рупны труд» мастака, М. Баг- 
дановіч не абсалютызуе рацыянальны пачатак творчасці і называе талент 
Сальеры «халодным». A халоднае рамяство заўсёды будзе зайздросціць 
жывому агню геніяльнага натхнення, ствараючы розныя маральныя 
калізіі. На жаль, А. Навіна не паглыбляўся ў багаты змест багданові- 
чаўскага твора, а ягоныя назіранні над гэтым вершам набывалі пазней 
неадпаведныя зместу твора інтэрпрэтацыі ў даследчыкаў і аматараў 
паэзіі М. Багдановіча.

Сур’ёзную палеміку з А. Навінам пры яго жыцці вёў Адам Станкевіч, 
турбуючыся пра паэтычную спадчыну Казіміра Сваяка. Як каталіцкі 
святар А. Станкевіч не мог пагадзіцца са свецкай трактоўкай некаторых 
паэтычных ідэй пісьменніка-ксяндза. На яго думку, А. Навіна не ўлічвае 
складаны духоўна-рэлігійны ракурс вершаў К. Сваяка і адвольна тлу- 
мачыць матывы нявер’я ў «помач Божую» ў справе адраджэння Беларусі 
ледзь не атэістычнымі поглядамі аўтара. Безумоўна, у пазіцыі А. Навіны 
магла быць пэўная доля вульгарызацыі (з пункту гледжання рэлігіі) 
духоўнага зместу паэзіі K. Сваяка, аднак жа ў аналізе паэзіі як мастацтва 
слова крытык кіруецца логікай мастацкіх вобразаў, а не з’явамі паза- 
літарагурнага характару. Да таго ж матывы нявер’я, трагічных сумнен- 
няў чалавечага духу сапраўды ўласцівыя лірыцы Сваяка, што падкрэс- 
ліваў адначасова з Навінам Уладзімір Самойла.

Пэўная палемічнасць артыкулаў і рэцэнзій А. Навіны была праявай 
адметнага даследчыцкага таленту, самастойнасці творчай асобы крыты
ка. Выступаючы побач з М. Багдановічам, B. Ластоўскім, М. Гарэцкім, 
У. Самойлам, ён адыграў адну з вядучых роляў у станаўленні прафе- 
сійнай беларускай крытыкі, у арганізацыі самога літаратурнага гірацэсу, 
асабліва ў перыяд «Нашай нівы». Ягоная кніга «Нашы песняры» (1918)
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запачаткавала сабой літаратурную крытыку як самастойную галіну 
літаратуразнаўства. Нарысы А. Навіны аб творчасці Ядвігіна LU., Я. Ko- 
ласа, Я. Купалы, Ц. Гартнага, М. Багдановіча, А. Пашкевіч (Цёткі), К. 
Буйло, 3. Бядулі, дапоўненыя затым артыкуламі пра М. Гарэцкага і 
маладыя таленты 20-х гадоў — Н. Арсениеву, У. Дубоўку, М. 'Чарота, 
У. Жылку, — а таксама шэрагам аглядных і праблемных артыкулаў, 
што друкаваліся ў 20—30-я гады, — складаюць аснову калі не се'нняш- 
няга, то будучага беларускага літаратуразнаўства.

1 H а в іі H а А .
2 H а в іі H а А.
3 H а в іі H а А .
4 H а в іі H а А .

Адбітае ж ы ц ц ё .  Вільня, 1929. С. 56, 58.
Г алоўны я кірункі ў беларускай паэзіі. Вільня, 1933. С. 9. 
Адбітае ж ы ц ц ё .  С. 74.

М. М. Х М Я Л Ь Н ІЦ К І

АПАВЯДАЛЬНІК У ВЕРШАВАНЫХ ГАВЭНДАХ АДАМА ПЛУГА

Творчасць Адама Плуга (сапраўднае імя і прозвішча Антоні Пятке- 
віч), польскага і беларускага пісьменніка 19 ст., — з’ява цікавая як для 
польскага, так і для беларускага прыгожага пісьменства. Яго паэтычныя 
і празаічныя творы, публіцыстычная дзейнасць яшчэ не атрымалі до- 
сыць належнага крытычнага асэнсавання1. Для беларускай літаратуры 
Адам Плуг прыцягальны тым, што нарадзіўся на Беларусі, знаходзіўся 
ў цесным кантакце з беларускамоўным асяродкам Вільні, Мінска, сам 
спрабаваў пісаць на роднай яму мове2, уводзіў актыўна ў тэкст бела- 
рускія рэаліі, а для польскай ён цікавы тым, што, як правільна заўважыў 
у сваёй кнізе «Падарожжа ў 19 стагоддзе» літаратуразнаўца А. Мальдзіс, 
«раманы і аповесці Плуга ў многім падрыхтавалі глебу для прозы 
польскага крытычнага рэалізму другой паловы 19 стагоддзя»3, што 
пісьменнік быў непасрэдным удзельнікам грамадска-літаратурнага руху 
на Польшчы. Акрамя таго, творчасць Адама Плуга, разам з літаратурнай 
спадчынай У. Сыракомлі, Я. Чачота, Я. Баршчэўскага, уяўляе сабой 
даволі значны пласт у прыгожым пісьменстве беларуска-польскага 
памежжа мінулага стагоддзя (які, дарэчы, яшчэ не зусім добра вы- 
вучаны).

Адам Плуг з’яўляецца прадстаўніком гетэрагеннай літаратуры, літа- 
ратуры сумежжа, што жывілася беларускім нацыянальным космасам, а 
знаходзіла выяўленне на іншамоўнай аснове. Тым больш цікавы аб’ект 
даследавання. Разгляд творчай спадчыны Плуга неабходны і па той 
прычыне, што ён у нейкай ступені «падсвечвае» агульны фон гісторы- 
ка-літаратурнага працэсу, які адбываўся на тэрыторыі былой Рэчы 
Паспалітай. Але, гаворачы словамі даследчыка беларуска-польскага ўза- 

* емадзеяння ў 19 ст. У. Мархеля, «нельга выпускаць з поля зроку і тое, 
што польскамоўныя творы пісьменнікаў Беларусі хоць і былі рэгіяналь- 
най з ’явай, але суіснавалі з творамі пісьменнікаў Польшчы, далучаючыся 
тым самым да развіцця ўласна польскай літаратуры. Гэта з аднаго боку, 
а з другога — польскамоўныя творы «беларускага» паходжання, уліва- 
ючыся ў польскую літературу і становячыся польскім нацыянальным 
здабыткам, выяўлялі ў сабе не так правінцыяльныя рысы, як прыкметы 
самастойнага мастацкага асэнсавання рэгіянальнай беларускай рэчаіс- 
насці»4.

За імем Адама Плуга ў польскім літаратуразнаўстве неяк трывала 
замацавалася меркаванне як аб пісьменніку другарадным, творчасць 
якога ў болыпасці сваёй з ’яўляецца эпігонскай, прамым наследаваннем 
твораў А. Міцкевіча. Такі погляд прасочваецца, напрыклад, у артыкуле 
польскага крытыка I. Маціеўскай «Літаратурны вобраз Адама Плуга»5. 
Але, на нашу думку, гэтая выснова грунтуецца на павярхоўным аналізе
б



творчасці А. Плуга. Пры больш дэталёвым падыходзе да паэтычных і 
празаічных твораў пісьменніка, несумненна, можна знайсці шмат ары- 
гінальнага і непаўторнага, што матывуе ўвагу даследчыка літаратуры да 
творчай асобы Плуга.

Адной з цікавых старонак спадчыны Адама Плуга з ’яўляюцца яго 
вершаваныя гавэнды, якія ў асноўным увайшлі ў два зборнікі — «Ktosy 
z rodzinnej niwy» і «Zagon rodzinny. Zbior obrazkow, gaw^d і fraszek 
rymowanych і nierymowanych». Яны, побач з гавэндамі У. Сыракомлі,
А. Адынца, B. Пола, рэпрэзентуюць сабой значны набытак польскай 
літаратуры 19 ст. Вядома, што росквіт і ўздым гавэнды як жанру (у 
беларуска-фальклорнай традыцыі яна мела назву гутаркі) прыпадае на 
сярэдзіну 19 ст., таму літаратуразнаўчы зварот да праблемы апавядаль- 
ніка ў гавэндах Адама Плуга дає магчымасць падгледзець агульнае і 
прыватнае ў развіцці гэтага жанру.

Як і прадугледжваецца законамі жанраў, блізкіх да народных, у 
цэнтры ўсіх гавэнд А. Плуга знаходзіцца апавядальнік, які з характэрнай 
народнаму ці шляхецкаму апавядальніку зацікаўленасцю вядзе свой 
расповяд, звяртаючыся да ўмоўнага або канкрэтнага слухача. У верша- 
ванай гавэндзе яскрава выдзяляецца прысутнасць пасрэдніка, што пера- 
казвае тую ці іншую гісторыю. Апавядальнік Плуга выконвае функцыю 
правадніка, уяўнага і патэнцыяльнага арганізатара паэтычнай структуры 
гавэнды. Але ён не з’яўляецца проста ананімным медыумам (у адроз- 
ненне ад аўктарыяльнага расповяду). У вершаванай гавэндзе такая 
сітуацыя адсутнасці або абстрактнасці апавядальніка сустракаецца рэдка. 
Можна сказаць, што канкрэтная сітуацыя расповяду і канкрэтны апа
вядальнік становяцца адным з жанраўтваральных элементаў паэтыкі 
гавЗнды (сказанае ў поўнай меры адносіцца і да гутарак А. Плуга).

Гавэнды Плуга ўяўляюць сабой пераважна невялікія вершаваныя 
гутаркі, дзе апавядальнікам выступае чалавек з народнага ці шляхецкага 
асяроддзя, за якім, канечне, няцяжка пазнаць самога аўтара. Выбар 
апавядальніка ў А. Плуга залежыць, па-першае, ад фабулярнай сітуацыі, 
першапачатковай устаноўкі. Калі ў вершаванай гавэндзе ідзе размова аб 
падзеі, з ’яве, выпадку, што ўзяты непасрэдна з народнага побыту, менш 
ускладнёных дыдактычным аспектам, то ў такой гавэндзе рэпрэзентам 
аўтарскай задумы выступае апавядальнік з народу (гавэнды «Мароз, 
сонца і вецер», «Дзівак»), 3 яго дапамогай Плуг раскрывае багаты свет 
народных уяўленняў, нацыянальна-аўтэнтычных вераванняў. Па-дру- 
гое, голас апавядальніка з’яўляецца прыхаваным і неканкрэтызаваным 
тады, калі паэту неабходна ўзмацніць маралізатарскі бок пачутага 
падання «Zrodla cudowne», «Przejsce panskie». Тут апавядальнік у сваю 
рэляцыю ўмешвае даволі акрэсленыя пазіцыю, светапогляд, імкнецца 
дэкламаваць нейкія вартасці (часцей звязаныя з хрысціянскай марал- 
лю). Выбар такі невыпадковы.

Адам Плуг хутчэй за ўсё адчуваў, што натуральней, гарманічней 
будзе выглядаць менавіта такое размежаванне асобы апавядальніка. 
Першы тып апавядальніка, які характэрны ў большай ступені фальклор- 
на-эпічным творам, не пранікае глыбока ў псіхалагічны стан героя 
расповяду, яго пачуцці бачныя настолькі, «наколькі яны выяўляюцца 
для старонняга назіральніка»6. Такога апавядальніка вызначае вера ў 
фантастыку і праўдзівасць перасказваных гісторый. Прамое неўмяшанне 
апавядальніка ў твор садзейнічала захаваншо эпічнасці.

Другі ж тып апавядальніка ўводзіць і свой час, што робіць яго даволі 
актыўным у структуры тэксту. Eu выказвае свае перакананні, павучанні 
ў яскравай форме, чым робіць вельмі выпуклай дыдактычную думку 
гавэнды. Гэта пацвярджаецца рытарычнымі зваротамі, пытаннямі, асоб- 
нымі разважаннямі.

Важным у гавэндзе з ’яўляецца яшчэ і імпульс для пачатку расповяду. 
Апавядальнік з характэрным толькі яму веданнем справы вядзе свой 
пераказ нейкай гісторыі ці падания, звяртаючыся да слухачоў з

просьбай:
Няхай вашмосць лан толькі з увагай паслухае,
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Раскажу вашмосці, што нядаўна 
Напаткала чалавека з нашага засцянку7;

успамінам:
Пачынаю. У тым слаўным месцы,
Дзе я раней хадзіў у школу8;

запрашэннем паслухаць:
Добра. Слухайце ж, мае браты мілыя.
...Раскажу, калі толькі не паснеце9.

У вершаваных гавэндах, як мы ўжо адзначылі, апавяданне не можа 
існаваць як ананімны пераказ, адарваны ад асобы апавядальніка, месца 
і абставін яго працякання. У Адама Плуга можна дыферынцаваць 
некалькі варыянтаў увядзення апавядальніка ў вершаваны твор:

1. Расказвае той, хто выпадкова падслухаў нейкую размову пра цікавы 
выпадак. У такіх сітуацыях пераказ функцыяніруе як бы свайго роду 
рэканструкцыя, узнаўленне, якое мае на мэце часцей надаць расповяду 
дыдактычную афарбоўку (гавэнда «Зачараваныя скарбы»),

2. Пры пэўных абставінах (у карчме, сялянскай хаце, у дарозе) 
хтосьці сустракаецца з кімсьці. Адзін з удзельнікаў сустрэчы бярэ на сябе 
функцыю апавядальніка і распавядае аб здарэннях і прыгодах з уласнага 
жыцця, пераказвае анекдоты, пачутыя гісторыі. Другі ўдзельнік стано- 
віцца слухачом (гавэнда «Дзівак»),

3. Апавядальнікам выступае той, хто ў працэсе размовы бярэ на сябе 
гэтую ролю. Тут гавэнда выразна набывае абрысы кансеквентцасці, але 
такі прые'м, удакладнім, структуральны, бо стварае менавіта сітуацыйны 
фон. Дыялог у такіх гавэндах Адама Плуга вядуць унук і дзед, прычым 
апошні і з ’яўляецца апавядальнікам («Мароз, сонца і вецер»),

4. Апавядальнік патэнцыяльна прысутнічае, але сябе «не выдае», не 
прадстаўляецца. Яго асоба не мае яскрава абмаляваных контураў, як у 
выпадку з канкрэтным апавядальнікам. Але ж ён усё роўна пакідае свой 
адбітак на пераказе — тэхніка расповяду, каментарый, інтанацыя, паву- 
чэнні — праз усё гэта выяўляюцца яго адносіны да падзей, яго света- 
погляд (гавэнда «Казімеж вялікі, кароль халопаў»),

5. Апавядальнік, які распавядае непасрэдна пра сябе. Расповяд у такіх 
гавэндах пакідае ўражанне непбрарыўпасці, цэласнасці! Ен лагічна пра- 
думаны, пабудаваны, стройны; прынцып асацыятыўнасці практычна 
адсутнічае. Прыкладам такога тыпу з ’яўляецца апавядальнік у верша
ванай гавэндзе «Урывак з успамінаў вашмосці пана Якуба N.». У ей апа
вядальнік бярэ канкрэтны, храналагічна вымераны перыяд свайго ж ы ц
ця, узнаўляе яго ў драбніцах, пакідаючы за сабой права на выказванне 
ўласных пачуццяў, сімпатый, думак.

Месца апавядальніка, яго з’яўленне ў гавэндзе Адама Плуга амаль 
аўсёды традыцыйнае. Менавіта: уступ, разважанне самога аўтара ці 

апавядальніка або сітуацыя сустрэчы некалькіх герояў, запрашэнне, 
зварот да размовы, змест падання, выпадку і заключэнне, выкананае 
часцей ў форме дыдактычнага павучання. Такі прынцып пабудовы 
дыктаваўся законамі жанру вершаванай гавэнды (хаця пэўная варыяты- 
ўнасць, канечне, існавала).

Такім чынам, мастацкая ўдача вершаваных гавэнд Плуга, побач з не 
вельмі адметнымі метафорыкай, ымволікай і рытміка-інтанацыйнымі 
асаблівасцямі, — гэта, бясспрэчна, апавядальнік. У цэлым пры пэўнай 
аднастайнасці ў развязцы канфлікту паэт выйграў у канструяванні сваіх 
твораў. Апавядальнік стаў тым звязуючым звяном у гавэндах А. Плуга, 
якое дало магчымасць гарманічна спалучыць дыдактычнае, аўтэнтыч- 
на-народнае, рэлігійнае і паэтычнае.
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А. Г. ЛІТВІН ОЎ СКА Я

БЕЛАРУСКІЯ ЛІЧЫЛКІ. ПЕРШАСНАЯ СТРУКТУРА ТЭКСТУ 
« І ШЛЯХІ ЯЕ ЗАЦЯМНЕННЯ

Лічылкі вядомыя дзецям большасці народаў свету. Поруч з вершамі, 
калыханкамі, дражнілкамі, прыпеўкамі лічылачныя тэксты з ’яўляюцца 
самастойным фальклорным жанрам, які ўяўляе для знаўцаў фалькла- 
рыстыкі, этнаграфіі і філалогіі вялікую каштоўнасць. Інтарэс да гэтага 
жанру праяўляюць польскія, балгарскія, рускія навукоўцы, якія пры- 
свячаюць працы гэтаму пытанню. Беларускія ж лічылкі фактычна 
аказаліся адсунутымі на перыферыю навуковых даслсдаванняў. Нам 
здаецца, прыйшоў час звярнуць увагу і на гэтыя шырока распаўсюджа- 
ныя дзіцячыя вершыкі, якія маюць надзіва доўгую і цікавую гісторыю. 
Да таго ж, дзякуючы працам вядомых этнографаў 19 ст. (Доўнар-За- 
польскі, Раманаў, Дземідовіч) і сучасным запісам фалькларыстаў, мы 
маем магчымасць пазнаёміцца з вялікай і разнастайнай спадчынай 
нашага народу. Самы багаты збор беларускіх лічылак на наш час 
змяшчаецца ў акадэмічным выданні «Дзіцячы фальклор»1, а таксама ў 
зборніку «Беларускі фальклор у сучасных запісах: традыцыйныя
жанры»2.

Адным з найбольш цікавых пытанняў пры вывучэнні лічылак у 
лінгвістычным аспекце з’яўляецца пытанне генэзісу жанру і рэканструк- 
цыя першаснай структуры лічылачнага тэксту.

Лічылкі, як і большасць іншых жанраў дзіцячага фальклору, не 
з’яўляюцца прадуктам дзіцячай супольнасці, а прыйшлі з жыцця, аб- 
радаў і вераванняў дарослых. Мяркуецца, што першыя лічылкі пахо- 
дзяць ад старажытных лічылачных магічных формул і ўяўляюць сабою 
элементарны пералік. Аб такіх продках гавораць рудзіменты старажыт
ных вераванняў, якія захаваліся ў сучасных лічылках, напр., табуізава- 
ныя лічэбнікі тыпу азі, двазі, трызі і г. д. Як сцвярджае рускі даследчык 
дзіцягача фальклору B. Анікін3, збіраючыся на паляванне ці на які іншы 
промысел, першабытныя людзі пры дапамозе пераліку вызначалі ролі ў 
паляванні ці месцы рыбнай лоўлі. 3 язычніцкіх часоў вядомы лічбы 
шчаслівыя (тры, сем) і нешчаслівыя (трынаццаць). Чалавек, на якога 
выпадала нешчаслівая лічба, не павінен быў удзельнічаць у промысле, 
таму што ён мог загубіць усю справу. Размеркаванне ж роляў пры 
дапамозе лічылкі быццам бы не залежыла ад чалавечай волі. Гэта быў 
лес, выпадак, з якім немагчыма спрачацца. Зыходзячы з гэтага можна 
лічыць, што формула пераліку мела магічную, звышчалавечую сілу. 
A табуізацыя лічэбнікаў адбывалася таму, што нашыя продкі верылі ў 
здольнасць птушак, рыб, жывёл, духаў прыроды ўсё чуць і разумець, 
і, каб падмануць іх, захаваць у таямніцы свае прыгатаванні да палявання, 
людзі прыдумалі замяняльнікі лічэбнікаў.

Ha карысць магічнай функцыі пераліку гаворыць таксама тое, што 
ён у старажытныя часы выкарыстоўваўся з мэтай вызначэння ахвяры. 
Напр., кожны дзесяты палонны, абраны пры дапамозе пераліку, пры- 
значаўся для ахвярапрынашэння як падзяка багам за перамогу. Такім 
жа чынам выбіраліся ахвяры сярод свойскай жывёлы.

Водгалас гэтых першабытных вераванняў можна знайсці і ў больш 
блізкія часы. Польскі вучоны Крысціна Пісаркова прыводзіць тэкст 
лічылкі, запісаны ў канцы 19 ст. у Варшаве, пры дапамозе якой сярод 
правініўшыхся хлопчыкаў выбіралі аднаго, які павінен быў выкупіць 
калектыўную віну4. Верагодна, што і расстрэл фашыстамі кожнага 
дзясятага (або сотага) у другую сусветную вайну меў тыя ж карані.
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Такім чынам, можна меркаваць, што першасная структура лічылкі 
ўяўляе  сабой элементарны пералік. Да гэтага часу ў розных народаў 
вядомы выпадкі, калі ў якасці лічылкі дзеці выкарыстоўваюць голы 
пералік (вон, напр., выходзіць кожны пяты, дзесяты, пятнаццаты і
г. д.). Калі паглядзець на сучасныя лічылкі, тэзіс аб такой першаснай 
структуры можа падацца даволі дзіўным, таму што толькі частка з 
іх мае элементы пераліку. Але затое такія лічылкі, як сцвярджае
В. Анікін, утвараюць сабой ядро гэтага жанру і існуюць ва ўсіх народаў 
Еўропы і Азіі5. Чаму ж менавіта пералік? Відаць, таму, што пералік 
адпавядае асноўнай функцыі лічылкі — размеркаванню роляў і чарго- 
васці ў гульні. Прычым тут мае значэнне і рытмічная структура пераліку, 
калі кожны націскны элемент суправаджаецца жэстам у бок чарговага 
ўдзельніка гульні. Але сустракаюцца і лічылкі тыпу: Раз, два, тры, 
чатыры, пяць — Я  іду шукарь, для якіх галоўнай з ’яўляецца мнематэх- 
нічная функцыя, або функцыя вымярэння часу6. Мэта такіх лічылак— 
адмерыць час, дастатковы, напр., для таго, каб усе паспелі схавацца гіры 
гульні ў хованкі, але такія лічылкі складаюць даволі малую групу.

Выкарыстанне ў лічылках незразумелых элементаў (табуізаваных 
або запазычаных слоў) не дазваляе прадказваць вынікі пераліку, што для 
гульні з’яўляецца вельмі істотным.

Але, як ужо адзначалася вышэй, далека не ўсе лічылкі захавалі сваю 
першасную структуру. У большасці з іх яна змянілася. Паспрабуем 
вызначыць шляхі змянення і развіцця першаснай структуры лічылак. 
Яны падаюцца нам наступнымі:

1. Скажэнне лічэбнікаў чужых моў. Адбываецца таму, што чужыя 
словы незразумелыя дзецям. Параўнай: Эііэ, дуэ, рэс, квантэр, квінтэр, 
жэс з лацінскімі лічэбнікамі unus ( ’адзін’), duo ( ’два’), tres ( ’тры’), 
quattuor ( ’чатыры’), quinque ( ’пяць’), sex ( ’шэсць’), ад якіх, хутчэй за 
ўсё, утварылася лічылка7.

2. Дэфармацыя лічэбнікаў пад уплывам рыфмы. Вядома, што ў роз
ных мовах частка лічэбнікаў мела ўнутраную першасную рыфму, якая, 
магчыма, дапамагала кансервацыі лічэбнікавай сістэмы (напр., у бел. 
тры чатыры, сем восем і г. д.). Мабыць, пад уздзеяннем гэтай рыфмы 
і адбылося змяненне нерыфмаваных лічэбнікаў. Напр., на месцы энэ дуэ 
з’явілася пара энэ бэнэ, дзе элемент бэнэ ўжо не мае ніякага дачынення 
да лацінскай сістэмы лічэння, а выступае ў якасці рыфмовачнага.

Па той жа мадэлі, на наш погляд, утварыліся і наступныя пары: 
кунтэр мунтэр > quattuor (лац. — ’чатыры’); шэндэр мэндэр >  шондра 
(мова афеняў — ’шэсць’); энтэл пэнтэл >  аіп (з ням. праз ідыш 
—’адзін’).

Цікавы вынік даў аналіз наступпай лічылкі: Адзін трыгадзін —Трацан 
парыцан — П ’яда лада — Сукма дукма — Дывер дыксер — За O!

Параўнаўшы гэтую лічылку з цыганскай сістэмай лічэпня, атрымаем 
наступнае: трацан парыцан > trajce ( ’тры’); п’яда лада >  piedzin 
( ’пяць’), Iodzin ( ’шэсць’); сукма дукма >  zukman ( ’сем’), dukman 
( ’восем’); дывер дыксер >  diwcl ( ’дзевяць’), dikse ( ’дзесяць’).

3. Спецыялізацыя лічылак. Узнікненне формул ці асобных слоў, якія 
адпавядаюць той ці іншай гульні. Пры гульні ў жмуркі, напр., даволі 
распаўсюджана наступная лічылка і яе варыянты: Цынцу валынцу —П я
тому ладаму — Сікус брыкус — Радзівон, выдзі вон! Пры дапамозе яе 
дзеткі лічацца, каму жмурыцца. Той, на каго прыйдзецца апошняе слова 
лічылкі вон!, выходзіць.

4. Кантамінацыя або спалучэнне лічылкі з іншым паэтычным тэкстам 
(часта з тэкстам іншай лічылкі):

Раз, два, тры, чатыры, пяць,
Шэсць, сем, восем, дзевяць, дзесяць,
Цар вялеў мяпе павесіць,
А царыца не дала 
І павесіла цара.
Ltaj) вісеў, вісеў, вісеў 
I у памыйку ўляцеў .
A ў памыйцы ж ы ў  Барыс,
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Прадсядацель дохлых крыс,
А жана яго Ларыса —
Прадсядацельская крыса .

Перад намі спалучэнне фрагментаў лічылкі і шырока вядомай на 
Беларусі дражнілкі на хлопчыка па імені Барыс і дзяўчынку Ларысу.

Існує шэраг сюжэтных лічылак, якія ў вогуле ў сваей структуры не 
маюць лічэбнікаў. Большасць з гэтых лічылак з’явілася хутчэй за ўсе 
ў выніку запазычання тэкстаў з іншых фальклорных і літаратурных 
жанраў (песень, вершаў, скарагаворак і інш.), або была створана на 
аснове фальклорных сюжэтаў:

Ой, рабіны, рабіны галамузы,
Н аш ы  кабылкі нядужы.
Гэтую кабылку зарэжце,
А з спіны — драбіны,
А з трыбухоў — пярыны,
А з галавы — фанары,
А з капы тоў  — кубкі,
А з гал ён к аў  — крупкі.

Гэта дражнілка, якая вымаўляецца нараспеў, парадзіруючы малітоў- 
ны стыль, на Віцебшчыне выкарыстоўваецца ў якасці лічылкі9.

Такім чынам, відавочна, што сучасныя лічылкі маюць працяглую 
гісторыю і, як і ва ўсіх астатніх фальклорных жанраў,' у іх ёсць свая 
спецыфічная структура. У адпаведнасці з размеркавальнай функцыяй усе 
лічылкі можна падзяліць на дзве групы:

А. Уласна лічылкі, для якіх функцыя размеркавання роляў і чарго- 
васці ў гульні з ’яўляецца першаснай:

Раз, два — рукава,
Тры, чатыры — нос у чарніле,
Пяць,  шэсць — кашу есць,
Сем, восем — сена косім,
Дзевяць, дзесяць — Мішу павесіць.

Б. Рыфмаваныя тэксты, якія выкарыстоўваюцца ў якасці лічылак. 
Для іх функцыя размеркавання роляў звычайна з’яўляецца другаснай:

Дура баба, дурны дзед,
Хапіліся — хлеба нет,
Запраглі барана,
Паехалі да пана.
Пана дома не знайшлі,
Вараціліся назад,
Зачапіліся за пень,
Прастаялі цэлы дзень.

Гэта песенька дзецьмі выкарыстоўваецца ў якасці' лічылкі.
Існує шэраг агульных рыс, характэрных як для першай, так і для 

другой групы лічылак, што тлумачыцца, у першую чаргу, асноўнай 
функцыяй гэтага жанру.

1. Усе лічылкі — гэта вершаваныя тэксты, якія маюць строгую 
рытмічную структуру.

2. Лічылачныя тэксты маюць абмежаваны аб’ём !мінімум — два 
радкі, максімум — дваццаць радкоў). Аптымальны аб ём лічылачнага 
тэксту — прыблізна чатыры — восем радкоў. Відавочна, што занадта 
кароткія тэксты знаходзяцца ў супярэчнасці з адной з асноўных задач 
лічылкі — непрадказалыіасцю канчатковага выніку, а занадта доўгія 
тэксты збыткоўныя.

Для нас, зразумела, большую цікавасць уяўляюць уласна лічылкі, 
якія, у сваю чаргу, маюць шэраг структурных асаблівасцей: а) наяўнасць 
элементаў падліку ў пачатку, радзей, сярэдзіне тэксту; б) наяунасць 
сюжэтных фрагментаў; в) наяўнасць націскнога заключнага элемента, 
у якасці якога могуць ужывацца займеннікі, выклічнікі, семантычна 
няясныя словы тыпу клсц, коч, спецыялізаваныя формулы тыпу Pa- 
дзівон, В Ь ІД З І вон!

На аснове ўстаноўленых асаблівасцей можна прадставіць структуру 
сучаснай лічылкі ў найбольш абагулейым выглядзе наступным чынам:

1 2 3 4 5
№1 №2 №3 №4 №5
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дзе I, 2, 5 — элементы пераліку; № I, № 2, № 5 — сюжэтныя
фрагменты; № ! — заключны націскны элемент. Дадзеная схема можа 
рэалізоўвацца ва ўсечаным выглядзе, можа мець варыянты.

Такім чынам, як ужо адзначалася вышэй, сучасная лічылка першага 
тыпу — гэта звычайна вынік трансфармацыі і развіцця першаснай 
структуры лічылачнага тэксту, якая ўяўляла сабой элементарны пералік.

Цікава было б, на нашу думку, параўнаць увесь шэраг разнастайных 
формаў лічылак, якія нарадзшіся з цягам часу ў беларускім фальклоры, 
з лічылкамі іншых славянскіх народаў.

1 Дзіцячы фальклор. Мн., 1972. C. 393 і наст.
2 Беларускі ф альклор  у сучасных запісах: традыцыйныя жанры. Гомельская вобласць. 

M h 1989. С. 330.
3 A h h k h h  В. Русские народные песни, пословицы, поговорки, загадки и детский 

ф ольклор.  М., 1957. С. 113 і наст.
P i s a r k o w a  Kr. Wyliczanki polskie. Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk, 1975.

S. 9.
3 A h h k h h  В. Указ. р а б . С. 113.
® P і s а г к о w а K r .  Wyliczanki polskie. S. 11 і nast.

Б ольш  падрабязна аб гэтым гл.: Л і т в і н о ў с к а я  А. Г. / /  Весн. Беларус.
ун-та. Сер. 4. 1992. № 1.
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В. В. КА ЗН А Ч Э ЕЎ

АБ НЕКАТОРЫХ АСАБЛІВАСЦЯХ 
МІФАЛАПЧНЫХ УЯЎЛЕННЯЎ НАСЕЛЬШЦТВА 

ГОМЕЛЬСКАЙ ВОБЛАСЦІ

Доўгі час у Гомельскай вобласці шырокіх этналінгвістычных, у тым 
ліку і міфалагічных, даследаванняў не праводзілася. Гэты прабел быў 
запоўнены толькі ў 1992 г., калі было абследавана 13 населеных пунктаў: 
вёскі Бабічы, Галоўкі, Капань і Унорыца Рэчыцкага раёна, Бубнаўка 
Акцябрскага, Добрынь Ельскага, Махнавічы Мазырскага, Перарост.До- 
брушскага, Губічьі, Іванаўка і Радзеева Буда-Кашалеўскага раёна, у 
апошнім раёне апытанні вяліся і сярод перасяленцаў з брагінскіх вёсак 
Крукі і Спярыжжа.

Калі размова заходзіць аб беларускай і наогул дб усходнеславянскай 
міфалогіі, у нас не хапає дадзеных, каб разглядаць яе як цэласную 
карціну свету. Сёння можна разглядаць толькі комплекс пэўных міфа- 
лагічных уяуленняў, які ў жорнах гісторыі значна рэдукаваўся. Зараз 
фіксуюцца толькі рэшткі былой беларускай міфалогіі, што пацвярджа- 
ецца параўнаннем сучасных даследаванняў з даследаваннямі ХЇХ —па
латку XX ст. Акрамя таго, має месца рэгіянальная раз’яднанасць і 
фрагментарнасць міфалагічных уяўленняу, яны могуць быць рознымі, 
і часам істотна рознымі, нават у суседніх населеных пунктах. Гэтыя 
тыповыя для беларускай міфалогіі з’явьі назіраюцца і на Гомелыичыне. 
Тут адзначаецца тое ж кола міфалагічных персанажаў, што і наогул на 
Беларусі, і прыкладна тая ж ступень іх распаўсюджанасці, аднак у 
некаторых выпадках іншай з’яўляецца акцэнтуацыя іх акцыянальных 
характарыстык і функцыянальнай накіраванасці. Так, напрыклад, менш 
пазітыўным з’яўляецца дамавік. Часцей за ўсё ён амбівалентны, і 
ў залежнасці ад таго, ці да спадобы яму гаспадары хаты, у іх будзе весціся 
гаспадарка і шанцаваць у справах або наадварот. Ў в. Махнавічы 
дамавік— персанаж негатыўны, але ж няздольны на нейкі радыкальны 
ўплыў на жыццё, і таму ўчыняе дробныя пакасці — перашкаджае сну 
людзей, мучыць скаціну. Есць вёскі, дзе дамавік адназначна станоўчы, 
але колькасць гэтых вёсак прапарцыянальна значна меншая, чым на 
Беларусі ў цэлым. І ў пераважнай оольшасці населеных пунктаў Гомель
скай вобласці няма адказаў, што дамавік павінен быць у кожнай хаце, 
насупраць, толькі ў некаторых, звычайна ў нямногіх, што таксама нельга 
лічыць агульнапрыпятым, прычым нідзе не адзначана заканамернасцяў, 
паводле якіх дамавік выбірае тую ці іншую хату. He выключана, што 
тут меў месца перанос рэдукцыі міфалагічных уяўленняў з іх колькасці 
і паўнаты на іх ссмантыку: звужэіше інфармацыі аб дамавіку паўгілы- 
вала на скарачэнне ягонай, так сказаць, папуляцыі.

Разнастайнасць выгляду дамавіка даволі тыловая. Дамавік анграпа-
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морфны (дзе-нідзе адзначаецца здольнасць ператварыцца ў жывёл): 
вёскі Губічы, Іванаўка, Радзеева, Перарост, Бубнаўка, Галоўкі (два гэткія 
адказы, аднак тры інфарманты пасведчылі, што дамавік нябачны). 
Нябачны, альбо ніколі не паказваўся, ён таксама ў вёсках Бабічы, 
Капань, Добрынь. Зааморфныя рысы дамавік мае ў Спярыжжы і Max- 
навічах — там яго ўяўлялі як невялікую, пакрытую поўсцю істоту.

У вёсках Бабічы і Галоўкі, што знаходзяцца ў шасці кіламетрах адна 
ад адной, фіксуюцца розныя значэнні лексемы «дамавік», якія адрозні- 
ваюцца ад агульнапрынятага. Паводле двух адказаў у Бабічах, дамавік— 
нябожчык, які ходзіць, — такое значэнне гэтай лексемы зрэдку сустра- 
калася ў беларускай міфалогіі і раней. Улічваючы, што ў гэтай вёсцы 
тыя ці іншыя сведчанні аб дамавіку далі адзінаццаць інфармантаў, 
паказанае значэнне не з’яўляецца для Бабічаў універсальным, аднак 
цікаўнае і вартае ўвагі, тым больш, што прынятыя тут спосабы выгнання 
дамавіка — «пасвяціць макам, пасвяціць вадой», паклікаць у хату 
святара — агульнавядомыя як сродкі абароны ад хадзячага нябожчыка. 
Адзін з інфармантаў зазначыў, што, каб дамавік не турбаваў, на стале 
заўсёды павінны ляжаць хлео, соль і лыжка — г. зн. для дамавіка трэба 
рабіць тое ж абрадавае дзеянне, якое выконваецца на «дзяды» для 
памёршых продкаў. Хаця дыяхранічная сувязь дамавіка з памерлым 
гаспадаром хаты сцерлася, але захаваўся яе пераўтвораны субстрат 
—сувязь дамавіка з замагільным светам. У вёсцы Галоўкі адзначана 
нават характарыстыка дамавіка — «непрыяцель». А трэба зазначыць, што 
у гэтай вёсцы слова «непрыяцель» з’яўляецца эўфемізмам назвы чорта. 
Хаця далей той жа інфармант адзначыў адметныя асаблівасці менавіта 
дамавіка, прычым асаблівасці амбівалентныя, а не толькі адмоўныя. У 
вёсцы Губічы відавочная карэляцыя знешняга выгляду дамавіка («муж- 
чына ў чорнай адзёжэ з бальшымі гузамі, як у генерала») з распаўсюд- 
жаным абліччам чорта, хаця свядомага параўнання з чортам інфарман- 
там не праводзілася. У гэтых поглядах выяўляецца ўплыў традыцыйнай 
для народнага праваслаўя тэндэнцыі трактаваць усе міфалагічныя пер- 
санажы адназначна, практычна не дыферэнцыруючы.

У якасці месца жыхарства русалак на Гомельшчьіне часцей за ўсё 
адзначаецца лес. Што датычыцца іх знешняга выгляду, дык ён у 
асноўным трывіяльны: голая або ў белай (ці, радзей, у прыгожай) 
вопратцы жанчына, з доўгімі распушчанымі валасамі і часам з вялікімі 
грудзямі; у Бабічах, поруч з гэткімі адказамі, у якасці атрыбутаў русалкі 
зафіксаваны свіныя капыты і хвасты. І толькі ў вёсцы Крукі русалка 
нябачная «ветрам лятае», можа прымаць выгляд птушкі або матылька 
ці мухі. Там жа захавалася строгае ўяўленне аб русальным тыдні 
(тэмпаральныя рамкі ў беларускай міфалагічнай сінхраніі звычайна 
у вядомай ступені размытыя), у які забараняецца хадзіць не толькі ў по
ле і ў лес, але і на ўласны гарод, і наогул лепей сядзець у хаце і нічога 
не рабіць, таму што русалкі могуць злавіць і павесіць.

Як бачым, у абліччы русалак, за рэдкім выключэннем, нічога неар- 
дынарнага няма, затое маецца інфармацыя аб разнастайных спосабах 
забойстваў, якія практыкавалі русалкі: у розных населеных пунктах 
русалкі маглі ўтапіць у рацэ, "забіць ў гародзе, павесіць на асіне, 
замучыць, заказытаць, увесці за сабой і загубіць; акрамя падобных 
радыкальных дзеянняў, русалкі маглі засунуць у рот цыцку, укалоць 
лазой да крыві, красці скаціну ля вады. У вёсцы Крукі, дзе ўжо 
адзначалася надзвычайная своеасаблівасць аблічча русалак, у час русаль- 
нага тыдня яны завівалі завіткг, што таксама зусім неўласціва гэтаму 
міфалагічнаму персанажу, і сведчыць, як і ў вёсцы Іванаўка (гл. ніжэй), 
аб кантамінацыі русалкі і ведзьмы. Цікава, што ў вёсцы Крукі завіваць 
завіткі — выключная прывілея русалак, у якасці дзеянняў ведзьмы гэта 
не выяўлена. У той жа час у вёсках Махнавічы і Галоўкі ёсць адказы, 
што русалкі не прычыпялі шкоды, у вёсцы Бабічы — што русалкі самі 
баяліся людзей і ўцякалі ад іх; у вёсцы Перарост можна оыло нават 
забраць русалку дадому, дзе яна, праўда, пакутавала, плакала, кармілася 
толькі парай і адкуль з радасцю вярталася ў лес, як толькі яе адпускалі. 
Аднак ва ў сіх адзначаных вёсках ад іншых інфармантаў, поруч з 
паказанымі, атрыманы і іншыя адказы — аб негатыўных дзеяннях 
русалкі. Кажучы ўвогуле, «гомельская» русалка некалькі больш агрэсіў- 
ная, чым на Беларусі ў цэлым. 3 нейтральных дзеянняў русалак: гулялі. 
і размаўлялі адна з адной, вадзілі карагоды, качаліся на дрэвах, хадзілі 
на ручай умывацца; у вёсцы Крукі вышэйпамянёныя неардынарныя
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русалкі хадзілі па лесе разам з лесавікамі, бо і тыя і іншьія належаць 
да хтанічнай прасторы, якая выразна абазначана ў якасці месца адыходу 
русалак пасля русальнага тыдня. У вёсцы Іванаўка ніякіх звестак аб 
русалках няма, акрамя таго, што ў іх ператвараліся каядуньні і бегалі 
па гародах. Аднак паколькі сама лексема «русалка» вядомая, і толькі ў су- 
вязі з калдуньнямі яна з’явіцца ніяк не магла, можна меркаваць, што 
зноў жа комплекс павер’яў аб русалках існаваў, але рэдукаваўся. 
Уяўленні аб русалках як аб духах, якія спрыяюць ураджаю і здзяйсняюць 
яшчэ шэраг карысных спраў( на Гомельшчыне сцёрся, як і паўсюдна 
на Беларусі. Што ж да лесавіка (у розных вёсках у якасці наймення гэтага 
персанажа ўжываюцца таксама лексемы яясун, яяшук, яясньї дзед, яесавьі 
дзед, яісавы дзід), дык у пэўнай колькасці даследаваных вёсак ён 
з’яўляецца пазітыуным, амбівалентным альбо нейтральным. Падобнай 
з’яве ёсць паралелі ў даўнейшых даследаваннях, але для сучасных гэта 
рэдкасць — зараз тыповай з’яўляецца негатыўнасць лясуна, і трэба 
заўважыць, што на Гомельшчыне больш выразна, чым у іншых рэгіёнах 
Беларусі, захаваліся субстраты архаічнай станоўчасці гэтага персанажа. 
Да таго ж на Гомельшчыне, як высветлілася, ён адзін з распаўсюджаных 
персанажаў, чаго зноў жа нельга сказаць пра ўсю Беларусь. У вёсцы 
Бабічы зафіксавана былічка аб тым, як лесавы дзед дапамог дзецям, якіх 
бацька па намаганню мачахі выгнаў з хаты; у іншых населеных пунктах 
ён мог вывесці на дарогу тых, што заблудзіліся ў лесе. У вёсцы 
Махнавічы запісана замова з вакатывам «Цар лесавы!», дзе да яго 
звяртаюцца з пашанай і просьбамі абараніць ад магчымых небяспечнас- 
цяу. Семантыка замовы яўна архаічная і з’яўляецца атавізмам стара- 
жытных уяўленняў аб лясуне не як дэмане, а як аб лясным бостве або 
спрыяльным духу. Рэдукаваныя старажытныя ўяўленні аб лесавіку як 
аб пастуху лясных звяроў адлюстраваліся ў адной з яго характарыстык— 
«пўгай ляскає ў лёсе» (Губічы), хаця і без удакладнення семантыкі гэтага 
дзеяння, а ў вёсцы Унорыца прама зазначана, што ляшуку падпарад- 
коўваюцца ўсе лясныя звяры і птушкі. У вёсцы Добрынь безадносна 
да лесавіка зафіксаваны спосаб выйсця з лесу, калі там заплутаў 
—вытрусіць пясок з абутку, пасля чаго праясняецца позірк — аднак 
спосаб гэты вядомы ў беларускай міфалогіі менавіта як сродак абароны 
ад лесавіка, каб ён не заблытаў у лесе. У дадзенай міфалагічнай 
парадыгме рэдукаваўся сам міфалагічны персанаж (хаця наогул на- 
яўнасць лесавіка ў гэтай вёсцы адзначаецца), але захавалася накіраванае 
на яго рытуальнае дзеянне. Нарэшце, ў вёсцы Губічы зафіксавана 
бьиіічка аб тым, як жанчына зацяжарыла ад лясуна, ён хадзіў да яе ў ха
ту, дапамагаў неяк, парушаючы і межы свайго локуса, і функцыяналь- 
насць.

Разам з тэрмінам ваукаяак у в. Добрынь ужываецца вьівірьіщньг у 
вёсцы Перарост — перавяртун; у вёсцы Крукі вымаўляецца воукаяака; 
у  астатніх населеных пунктах, дзе выяўлены гэты персанаж, — трады- 
цыйная лексема. Уяўленні аб ваўкалаках у Гомельскай вобласці ў агуль- 
ных рысах не адрозніваюцца ад агульнабеларускіх (адзначаюцца і «даб- 
раахвотныя» і «ператвораныя» ваўкалакі), роўна як і спосабы ператва- 
рэння: ўтыкаць сякеру ў бярозавы пень і тры разы куляцца праз галаву 
(Крукі), перавярнуцца праз нож ці праз пояс (Перарост, Радзеева), але 
адзначаюцца цікавыя дэталі. У вёсцы Бубнаўка лічыцца, што ператва- 
рэнне пэўных людзей у ваўкоў апроч іхняй волі адбываецца ў поўшо, 
аднак калі чалавека трымаць на працягу гэтага часу ў цёмным па- 
коі,—ён не ператварыцца, прычым стаўленне да гэткіх людзей не было 
негатыўным, паколькі іхнія ўласцівасці ўспрымаліся як нешта хвара- 
вітае. A ў вёсцы Крукі паведамілі, што былі людзі, якія, падгледзеўшы 
адпаведнае магічнае дзеянне і падслухаўшы заклінанне, ператвараліся ў 
ваўкоў, а пасля не ведалі, як збавіцца ад гэтага стану. Аднаму з іх дапа
мог чалавек, які ведаў, як дзейнічаць у падобных выпадках — «даў тры 
разы па лабў іконай — і стаў чалавёк», а другі «гадоў пяць ці шэсць 
хадзіу воўкам», пасля чаго раптам аўтаматычна здарылася адваротная 
метамарфоза.

He будзем спыняцца на паведамленнях аб чорце, бо нічога звыціар- 
дынарнага на Гомельшчыне ў кантэксце вядомага ў беларускай міфа
логіі аб чарцях няма, звернем увагу толькі на вялікую колькасць 
эўфемізмаў, кожны з якіх у асобным населеным пункце має канатацьио 
’чорт’. Гэта назоўнікі вораг, ураг, непрыяцеяь, прыметнікі, якія з указаным( 
даданым значэннем з яўляюцца субстаптывамі зяы , нядобры, пяахі',
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наганы, фразеялагізм тьія, utmo у балоне сядзяць. Пры тым, што інфар- 
манты давалі звесткі аб чорце, ў наяўнасці было імкненне пазбегнуць 
намінацыі — імкненне вядомае, аднак цікава, што пэўны эўфемізм 
выкарыстоўваецца ў дакладных рамках той ці іншай вёскі. Для людзей, 
якія валодаюць звышнатуральнымі здольнасцямі; ўжываюцца тэрміны 
ведзьма (вядзьмак), вядзьмар (вядзьмарка), каядун (калдўнья), чарадзей 
( чарадзе'йка), чарнакні’жнік і знахор, знахар (знахарка), яе'кар, шаптўн 
(шаптўнья), «той, хто знає» («тая, хто знає»). І тут, як і звычайна на 
Беларусі, паміж імі можа мецца выразная мяжа (людзі, абазначаныя 
першай групай лексем, наводзяць урокі, абазначаныя другой групай 
лексем — адлечваюць, дапамагаюць), а можа гзтая мяжа і адсутнічаць, 
хаця гэткае адбываецца падзей: дапусцім, у вёсцы Бубнаўка знахар і 
ведзьма — адно і тое ж. У гэткім выпадку усе яны, як правіла, будуць 
негатыўнымі, хаця часам дзе-нідзе могуць быць і амбівалентнымі, як 
«той, хто знає» у вёсцы Крукі. Тут трэба яшчэ ўлічваць стаўленне таго 
ці іншага інфарманта да магіі наогул: інфарманты з высокай ступенню 
рэлігійнасці схільныя начыста адмаўляць пазітыўнасць знахароў неза
лежна ад вынікаў іхніх акцый. Зразумела, ў адрозненне ад знахара, ніяк 
не можа быць прыроўнена да ведзьмы лексема «лбкар», так жа як наўрад 
ці дзесьці будзе амбівалентным чарнакніжнік — апошні будзе раоіць 
толькі адмоуныя ўчынкі. Гэткае меркаванне напрошваецца, зыходзячы 
з этымалогіі лексем, аднак гаворку можна весці не аб выключанасці, а 
толькі аб малой ступені верагоднасці. У Бабічах зафіксавана інфармацыя: 
«Вёдзьмы лєкамі дзёйствавалі», прычым з лячэннем гэтыя дзеянні не 
звязаны, «лекі» ў дадзеным выпадку выступаюць у значэнні ’чары’. Калі 
б ад слова з гэтым значэннем утварыўся апелятыў «лекар» (у Бабічах 
єн He зафіксаваны), дык яго семантыка была б аналагічнай лексеме 
«чараўнік», адпаведна, і функцыянальнасць, безумоўна, магла б быць 
амбівалентнай. Іншая справа, што лекі ’чары’ з’яўляецца, па-першае, 
рэгіяналізмам, а па-другое, памянёнае значэнне, відавочна, другаснае: 
знахар можа лячыць — дзеянне гэтае ў дадзеным кантэксце набывае 
магічны характар, і адсюль у лексемы «лекі» з’яўляецца канатацыя 
«магія», «чары», «вядзьмарства». Адзін з распаўсюджаных магічных актаў 
ведзьмы — завітка (пераважна гэтая лексема, а таксама іншыя з 
коранем -в- — за'віць, за'вітак — выкарыстоўваюцца на Гомельшчыне 
непараўнальна часцей, чым залом ). У абследаваных населеных пунктах 
назіраецца даволі шырокі спектр варыяцый уздзеяння завіткі, якое ў ас- 
ноўным зводзіцца да хваробы або смерці чалавека ці скаціны. Для таго, 
каб вызваліцца ад гэтай небяспекі, у пераважнай большасці населеных 
пунктаў клікалі знахара для здзяйснення абяскоджваючых магічных 
дзеянняў. У вёсках Галоўкі і Махнавічы, поруч з зазначанай, атрымана 
і іншая інфармацыя: завітку вырывалі і неслі да знахара, што на Беларусі 
сустракаецца даволі рэдка: па распаўсюджаным пераканаппі, да завіткі 
ні ў якім выпадку нельга дакранацца. I, нарэшце, у трох вёсках звязанае 
ці заблытанае жыта проста абжыналі, не кранаючы, паколькі яно магло 
прынесці шкоду, толькі калі да яго дакрануцца — сярод гэтых трох вёсак 
тыя ж Махнавічы, у якіх, такім чынам, назіраецца значная варыяты- 
ўнасць спосабаў абароны.

Цікавая, на наш погляд, інфармацыя аб уласцівасцях асобных пер- 
санажаў або аб персанажах у цэлым, па якіх не маецца ці амаль не 
маецца даных у этналінгвістычным архіве. Праграма Палескага этналінг- 
вістычнага атласа, па якой раней праводзілася работа, прадугледжвала 
збіранне толькі агульных звестак аб найбольш папулярных персанажах. 
У этналінгвістычных экспедыцыях 1992 г. выкарыстоўвалася ўжо па- 
шыраная праграма «Міфалогія», што і дало пэўныя вынікі. Так, стара- 
жытныя ўяўленні, якія, па асобных меркаваннях, усходзяць яшчэ да 
крывіцкай міфалогіі, аб персаніфікаваных хваробах, захаваліся ў сін- 
храніі наступным чынам — трасца, якая ў выглядзе цёткі нападає на 
слабых людзей (Добрынь), і поиіасць, якая ходзіць са двара на двор і 
кліча па начах, — адгукацца нельга, а то захварзеш (Радзеева). Нямногія 
звесткі аб кікімарах, якія фіксаваліся даўно, не аднастайныя, тэты 
персанаж дастаткова аморфны, пазбаўлены спецыфічных рысаў, што 
заканамерна, бо звычайна падобныя рысы замацоўваюцца на вербаль
ным узроўні, у назве міфалагічнага персанажа, а найменне «кікімара» 
мала што кажа аб унутраным змесце. Toe ж самае адбываецца і ў Го
мельскай вобласці: у вёсцы Добрынь кікімара — нячыстая сіла, якая 
жыве ў лесе, а ў вёсцы Радзеева яна прабывае ў вадзе, зацягвае туды
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людзей, а калі ніхто не тоне, кажа: «Нада быць — і няма!» Таксама ў 
вёсцы Радзеева пасведчылі пра існаванне балотніка (балотнага духа), 
праўда, без усялякіх падрабязнасцей, акрамя таго, што ён прасынаецца 
на Мікіту, 16 красавіка. Паводле наяўных скупых звестак пра расамаху, 
якія фіксаваліся на Беларусі, гэта персанаж, блізкі да русалкі; у вёсцы 
Перарост пра расамаху «старэйшыя людзі казалі» (г. зн. падкрэслена 
архаічнасць уяўленняў, бо маюцца на ўвазе тыя, хто з ’яўляецца «ста- 
рэйшымі людзьмі» для інфармантаў, якія самі старэчага ўзросту), што 
тэта не звер, а нечысць, якой становіцца «жанчына, якая ўбі'ла дзіценка 
і сама ўтапі'лась». Вядомае ў беларускай міфалогіі ўвасабленне начнога 
кашмару — мара — мае своеасаблівую канатацыю ў вёсцы Унорыца: 
яна жыве на балоце ці ў зарасніку ля ракі, і калі чалавека разморвае 
на спякоце, насылае на яго кашмары. Mapa ў гэтым населеным пункце 
інкарпаравала розныя дэманалагічныя характарыстыкі: яна, акрамя па- 
мянёнага дзеяння, можа адняць малако ці выклікаць хваробу ў скаціны, 
а яе лакалізацыя з’яўляецца тыпова «нячыстай»: зараснік ля ракі —хут- 
чэй за ўсё вербалоз поруч з балотам — гэта распаўсюджаныя арэалы 
чорта. Канешне, у параўнанні з русалкамі ці дамавікамі сведчанні аб усіх 
гэтых персанажах з’яўляюцца мізэрнымі, ды і іх атрымаць у асобным 
населеным пункце непараўнальна менш верагодна.

Беларускай традыцыйнай пароднай духоўнай культуры, як вядома, 
уласціва рэгіянальная неаднароднасць, "якая ў прынцыпе нё носіць 
кардынальнага характару, рэалізуецца ў дэталях, але гэткія дэталі скла- 
даюць вельмі шырокі спектр. Ґомельская вобласць, што пацвярджае 
аналіз міфалагічных уяўленняў, не выходзячы за рамкі беларускай 
міфалагічнай традыцыі, увасабляе дастаткова своеасаблівы этнакультур- 
ны рэгіён і на лексічным узроўні, і на ўзроўні плана зместу.

Т. B. ВАЛОДЗІНА

«ЖАНІЦЬБА ЦЯРЭШК1»: СПРОБА РЭКАНСТРУКЦЫІ

У наш час пашырылася традыцыя правядзення і сцэнічнай інтэрп- 
рэтацыі народных свят і абрадаў. Разам з тым за ўзнаўленнем знешняй, 
часцей гульнёва-смехавой, афарбоўкі забываюцца вытокі абраду, яго 
першапачатковы рытуальна-міфалагічны сэнс. Адносіцца гэта і да рас- 
паўсюджанай у Вщебскай вобласці каляднай гульні «Жаніцьба Цярэшкі».

Каляды — гэта той час, калі не толькі нячыстая сіла пранікае 
ў культурную прастору, але і чалавек атрымлівае доступ у «той» свет. 
Пры гэтым граніцы паміж рэальным і ірэальным знікаюць, парушаецца 
агульная сацыяльная структура. Аднак Каляды сімвалізуюць не толькі 
хаос у прыродзе і соцыуме, менавіта яны пачынаюць яго адмаўленне, 
пазначаюць пачатак новага прыроднага цыклу і светапарадку. Узраджэн- 
не Сонца і абуджэнне прыроды патрабавалі адпаведных перабудоў і 
ў чалавечым жыцці. Пераадоленне ж дэструктыўнасці сацыяльнай ар- 
ганізацыі адбывалася паступова і ў першую чаргу меркавала стварэнне 
шлюбнай пары (таму матывы шлюбу у час Каляд выступаюць як 
этналагічная універсалія). Ускосна аб гэтых матывах як дамінуючых 
сведчаць варыянты гульні, калі «Цярэшку жаніла» — разбівалася па 
парах — усё дарослае насельніцтва вёскі.

Акрамя накіраванасці на ўзнаўлепне парадку ў соцыуме сімвалічная 
жаніцьба, суадносячыся з прыроднымі біярытмамі, меркавала пэўнае 
прадуцыравальнае ўздзеянне на ўрадлівасць глебы. Адсюль выразная 
эратычная накіраванасць гульні. Эратычныя сімвалы праглядаюць у 
песнях і ў прадметнай сімволіцы гульні: матку садзілі на ступу і давалі 
ў рукі таўкач, у метафарах: «Цярэшка, ІДярэх, далі мне дзеда з арэх, ля 
зямлі качаецца, за падол чапляецца» (в. Беразіно Докшыцкага р-на) 
—агульнавядома эратычная і нават фалічная сімволіка арэхаў, трады- 
цыйна суадносіцца з эратычнай сферам і сімволіка гароху — «Я ж та- 
бе гарошак варыла, я ж цябе гарачо любіла» (Беразіно Докшыцкага р-на)
— (параўн.: «скочыць у гарох» — «саграшыць», Пакацігарошак і г.
д.), невыпадковым у дадзеным кантэксце здаецца і ўпамінанне капусты
— «Капустку ламаючы, дзядульку шукаючы», якая ў гульнёвай паэзіі 
сімвалізуе стан кахання, плоцкай любові («Заінька, дзе звячлру быў? —У 
гародзе капустку ламаў»),

Аднак у самой праблеме абрадавага эратызму ў «Жаніцьбе Цярэшкі»,
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на наш погляд, неабходна адзначыць наступнае: па-першае, немагчыма 
дакладна сцвярджаць аб архаічнай мадэлі абрадавых паводзін полаў па 
запісах XIX—XX стст., калі значны ўплыў на іх аказала хрысціянства 
і маральныя нормы пазнейшага грамадства, па-другое, што найбольш 
важна, нельга эратычную напоўненасць розных тэкстаў абраду тракта- 
ваць літаральна, бачыць у вербальных выявах дакладнае адлюстраванне 
рэчаіснасці, як нельга з песень калядоўшчыкаў аб «жалезным тыне і 
залатой падваротнічцы» ствараць уяўленне аб рэальнай сялянскай хаце. 
Трзба пачаць гаварыць аб такой з’яве, як сімвалічны эратызм, які не а 
быў прызваны стварыць саму абрадавую атмасферу эратызму як стану 
прыроды і чалавека, гатовых для новага апладиення і нараджэння.

Каляды наогул, актуалізуючы свой пераходны характар, звязаны з 
шырокай гамай магічных абрадавых практык, мэтай якіх з’яўляецца 
далучзнне людзей да свету продкаў, якое было неабходным для інды- 
відуальнага пераходу з аднаго сацыялыіага становішча ў другое. Дарэчы, 
гульні, якія захавалі ў сабе «адбіткі» пераходнага значэння, мелі найчас- 
цей і такую мэту: надзяліць таго, хто праходзіў іспыт, высокімі шлюб- 
на-эратычнымі здольнасцямі, плоднай патэнцыяй. Паўднёвыя славяне 
захавалі больш выразныя суадносіпы ініцыяльных абрадаў дзяўчат з 
пахавальна-памінальнымі матывамі — яны ўключалі ахвяру продкам, 
якая адбывалася на масту, з просбай аб апякунстве маладым1.

Зыходзячы з таго, што «Жаніцьба Цярэшкі» займає той арэал, дзе 
практычна адсутнічае класічнае калядаванне, правамерна дапусціць, што 
яго функцыі часткова ўзяло па сябе гэта гульнёва-абрадавае дзеянне. 
У кантэксце асноўнай семантычнай напоўненасці калядавання як свя- 
домага кантакту з «тым» светам з мэтай забеспячэння ўраджаю і будучага 
шлюбу як патэнцыі чалавечай плоднасці, «Жаніцьба Цярэшкі» ў пэўнай 
ступені мяркуе неабходнасць зносін у першую чаргу з продкамі з той 
жа ўстаноукай на рэальныя жыццёвыя вынікі.

Моладзь у адрозненне ад калядоўшчыкаў не з’яўлялася ўласна 
пасрэднікам паміж жывымі і мёртвымі. Яма станавілася правадніком і 
носьбітам іх прадуцыравалыіай сілы (ізноў праекцыя на эратычны код 
гульні). Адбываецца метафарычнае перанясенне сімволікі «таго» свету 
як невычэрпнага засяроджаппя дастатку і ўрадлівасці на шлюбную пару 
як крыніцу новага жыцця.

Пры аналізе структурнай схемы самога абрадава-гульнёвага дзеяння 
выдзелены асноўныя аоавязковыя элементы: выбар «бацькі» і «маткі»— 
складанне пар — «шлюб»-танец, пасля якога ўдзельнікі атрымліваюць 
абрадавыя найменні — «дзед» і «баба» — уцёкі /  лаўленне — мосцік— 
вячэра.

Паспрабуем прагледзець, як адбілі структурныя кампанепты «Жаніць- 
бы Цярэшкі» яе асноўны рытуальна-міфалагічны сэнс: ■

На пачатку гульні выбіраліся яе фактычпыя распарадчыкі з трады- 
цыйнымі найменнямі — «бацька» і «матка». Гэта ў многім вызначае 
гульнёвыя паводзіны ўсіх прысутпых: уяўленні аб тым, што «бацькі» — 
усім родныя, яны благаслаўляюць і жэняць моладзь усёй вёскі, г. 
зн. сімвалізуюць агульных продкаў. Асаблівы сакральны статус іх пад- 
крэсліваецца і тым, што ў асобиых варыянтах «матка» танцавала з 
кожным з прысутных хлопцаў. Адпаведна неабходнае ў многіх вары
янтах пераапрананне «бацькоў» — «яму кажух надзенуць, горб падло- 
жаць» ( I c t  Міёрскага р-на), «так уберуць і сажай намажуць — ні за што 
не ўзнаеш — хто» (Гаравыя Лепельскага р-на), «бацька апрануты дзедам, 
сівым, гарбатым, з доўгай барадой»2. Традыцыйна ж чарненне твару і 
непазнавальнасць кадзіруюць рытуальную нябачнасць як адзін з асно- 
ўных атрыбутаў «таго» свету, а гарбатасць, махнатасць, барадатасць 
суадносяцца з прыкметамі, уласцівымі хтамічным персанажам. Усё гэта 
дазваляе зрабіць вывад аб сувязі «бацькоў» са светам продкаў.

Тлумачэншо складання пар толькі як умове фарміравання новых 
сем’яу супярэчаць запісы гульні, прычым найбольш ранпія (1858), калі 
ў ёй прымалі ўдзел иават замужшя жанчыны — «юиакі становяцца на 
адным баку, а дзяўчаты і замужнія, нават старый жанчыны на другім»3.

Адньїм з варыянтаў складання пар выступае той звычай, калі хлопец 
надзяваў абраиай дзяўчыпе піапку. Суадпосячыся з адпаведнымі вясель- 
нымі звычаямі, а таксама з казачпым матывам шапкі-невідзімкі, гэты 
абрадавы акт сімвалізаваў не толькі сацыялыіае падпарадкаванне дзяў- 
чыны, а і імітаваў яе нябачнасць, што па глыбінным узроўні дэшыф- 
равалася як сімвалічная смерць-уваскрасенне ў новай якасці.
2 Зак. 666 17



Было б залішне канстатаваць празрыстую сувязь з «тым» светам 
абрадавых найменняў — «дзед» і «баба», трывала замацаваных за тымі 
ўдзельнікамі гульні, што «ўзялі шлюб» і сцвердзілі свой пераход. He- 
выпадкова адно з дыялектных адпаведнікаў назве Цярэшка — матылёк4, 
што ў народнай традыцыі сімвалізуе душы продкаў.

Уласнае абрадавае імя Цярэшка, акрамя прапанаванай Г. А. Барта- 
шэвіч фалічнай афарбоўкі і цікавай гіпотэзы JI. М. Салавей аб аднясенні 
яго да боства з «невыразнымі функцыямі свата-жаніха», можа мець яшчэ 
адну лінію развіцця свайго абрадавага значэння. Вядома, што ў Pacii 
Цярэнціем называлі цецерука. JI. B. Успенскі звязвае сэнс імя з гэтай 
птушкай — «назойлівы, стамляючы», у беларускіх зэльвенскіх гаворках 
сустракаецца «цяцера» — пустамеля, балбатун5. У Смаргонскім рае'не 
зафіксавана гульня «Цяцерка», якая ўяўляе сабой фактычна варыянт 
«Жаніцьбы Цярэшкі»: удзельнікі гульш станавіліся ў два рады, хлопцы— 
у адзін, дзяўчаты — у другі. Першая пара аб’ядноўвала рукі і падымала 
їх угору, утвараючы «вароты». Затым парамі праходзілі ўздоўж, прыпя- 
ваючы:

Я цяцерку пасу, ух, я.
На Пановы м  л у гу .
А цяцерка пад мост,
Я цяцерку за хвост.

Потым дзяўчына («цяцерка») вырывалася ад свайго «цецерука» і 
ўцякала ад яго, а той яе лавіў6.

Прыцягвае ўвагу руская калядная аўсеневая песня, якая своеасабліва 
мультыпліцыруе матывы «цярэшак», змяшчаючы нават тэкстуальнае 
супадзенне з вербальным суправаджэннем гульні «Цяцерка»:

Евсень, евсень.
Я тетер ьку  гоню.
Я по чистому ПОЛЮ,
Тетерька  в куст,
А я за хвост,
Она денег горсть.
П озолочен ны й  усок,
По рублю волосок.
Зябу, дрябу,
П одайте  конурку,
Д омой убегу .

Верагодна, суаднясенне імені Цярэшка з птушкамі ў кантэксце 
матыва сувязі з продкамі і не з’яўляецца небеспадстаўным (не адма- 
ўляючы і папярэдніх гіпотэз, паралелелізм з якімі і забяспечвае пэўную 
ўстойлівасць і традыцыйнасць вобраза).

Магчыма, адбіліся пэўныя міфалагічныя ўяўленні аб суадносінах з 
«іншасветам» у наступных песенных «цярэшках» (яшчэ раз хочацца 
засцерагчы ад літаральнага іх прачытання): «3-пад кута, з-пад кутнічка 
далі мне паскуднічку», «з-пад кута, з-пад залатога далі дзеда мне 
старога» (в. Суша Лепельскага р-на) — выяўляецца сакральная сімво
ліка кута, тым больш залатога (у аналагічных сітуацыях — «Сядзь, 
Спарыш, на покуці, на покуці ды на золаце»), «Божа ж мой, вяліка бяда, 
далі мне старога дзяда, што я з ім рабіць буду, злавіўшы, любіць не буду. 
Скорчыўшы, згорбіўшы, пад печ, няхай там курэй пасець» (Бярэзінскі 
р-н) — робіцца акцэнт на сімволіку печы як маргінальнай зоны. Дарэчы, 
выклікае пэўныя сумненні і выпадковасць шырока пашыраных песень- 
«цярэшак» з матывам курэй (параўн.: куры ў вясельнай абраднасці).

Сама ідэя сумяшчэння эратычнай і хтанічнай сімволікі выяўляе 
тыпалагічныя паралелі ў некаторых калядных гульнях беларусаў. За- 
слугоўваюць увагі гомельскія калядныя «хохі»: у сярэдзіну круга ставілі 
«жаніха» — дзеда з барадой, з кульбай і торбай (атрыбуты жабрака 
—фактычна прадстаўніка «іншасвету») і «маладуху» — размаляваную 
дзяўчыну, знешні выгляд якой падкрэсліваў яе здароўе і жаночую сілу. 
Астатнія удзельнікі гульні вадзілі вакол іх карагод з празрыстым эра- 
тычным сэнсам:

Верабей, верабей,
H e клюй маіх канапель...

Немалую функцыянальную нагрузку нясуць і ўцёкі/лаўленне 
ўдзельнікаў гульні. Ix семантыка, магчыма, можа быць набліжана да 
выяўлення пры супастаўленні гэтага абрадавага дзеяння з аналагічнымі 
ў вясельнай абраднасці. Лічылася, што калі давядзецца шлёпнуць 
маладую пры сватанні па спіне, то можна спадзявацца на поспех9. 
У гэтым павер’і, верагодна, дотык да прадстаўніка «таго» свету, якім і
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з’яўлялася будучая нявеста, выступаў як спосаб уваходу ў супрацьпа- 
стаўлены локус і быў накіраваны на нейтралізацыю апазіцыі (параўн.: 
развітальны пацалунак з памёршым, пятнанне ў гульнях тыпу «У 
жмуркі»).

У гэтым кантэксце надзвычай паказальная тыпалагічна бдізкая ка- 
лядная гульня, апісаная П. Шпілеўскім у 1853 г.: хлопцы становяцца 
ў рад з аднаго боку, а дзяўчаты, кожная супраць свайго хлопца, з другога 
боку. Паміж апошняй парай становіцца найбольш «відны» хлопец —Чу- 
рыла. З супрацьлеглага канца пара сходзіцца і, трымаючыся за рукі, 
імкнецца хутчэй аббегчы вакол Чурылы, каб ён не злавіў дзяўчыны. 
Калі той зловіць дзяўчыну, становіцца з ёй у пачатку рада, а хлопец 
займає яго месца. Калі пара бяжыць каля Чурылы, крычыць:

Чур ад нас, пусці нас10.
Гульня па-свойму кадзіруе кантакт кожнага з удзельнікаў з продкам (яго 
характэрнае імя — ЧУР-ыла), асцерагальнае да яго стаўленне і разам 
з тым непазбежнасць такіх зносін.

Рытуальная значнасць уцёкаў/лаўлення партнёраў у асобных вары- 
янтах падкрэслівалася тым, што гэты момант выступаў як вызначальны 
ва ўсёй структуры гульні: калі «дзед» аббягаў «мосцік» тры разы і не 
мог злавіць «бабу», тая мела права выбіраць сабе новага партнёра, 
павярнуўшы такім чынам ход гульні да свайго пачатку — бо кантакт 
фактычна не адбыўся, супярэчнасці не здымаліся, сітуацыя патрабавала 
паўтарэння.

На глыбінным светапоглядным узроўні рытуальныя дзеянні падчас 
гульні ізаморфны паводзінам калядоўшчыкаў, ці ў больш шырокай 
перспектыве пераапранутых у прадстаўнікоў «іншасвету», у формах 
абрадавых паводзін якіх пэўнае месца займає «пужанне», пагоня за ўце- 
качамі.

I нарэшце, мосцік, які адлюстроўвае падзеленасць свету на дзве 
процілеглыя часткі, зносіны паміж якімі разам з тым рэальна магчымыя* 
і часам вызначальныя (сімволіка мосту ў калядных, валачобных пес
нях— «масці кладку — заві ў хатку», у варожбах, калінавы мост — у 
казках і г. д.). Верагодна, тую ж функцыю прымае на сябе мосцік у 
«Жаніцьбе Цярэшкі», як бы «вяртаючы» пару у рэальны свет, сімвалі- 
зуючы завершаны кантакт і канструктуючы устанаўленне новых су- 
вязей.

I на заканчэнне — агульнае святочнае застолле са шчодрым ужы- 
ваннем каўбас і гарэлкі, якое дэманструе далучэнне да нормаў сацыяль- 
ных паводзін і ў гэтым сэнсе з’яўляецца праяўленнем дэсакралізацыі 
сітуацыі.

Важную ролю ў вытлумачэнні сэнсу гульні адыграваюць яе прасто-
Ёа-часовыя арыенціры. Абавязковым лічылася патрабаванне «жаніць 

(ярэшку» на заканчэнне ігрышча, нават пасля поўначы. Таму і заканч- 
валася гэта дзея «далёка за поўнач», «ужо раніцай», «на світанні». 
Характэрнай жа адзнакай начнога часу з’яўляецца яго маргінальнасць, 
звязаная ў міфалагічных уяўленнях з актывізацыяй локуса «таго» свету. 
Небеспадстаўная і актуалізацыя для правядзення гульні менавіта поўна- 
чы як часу для пранікнення ў зваротны свет жывых з пэўнымі магічнымі 
мэтамі (дакладней — вызывание «таго» свету ў асвоеную прастору, што 
яскрава выступае ў варожбах). У асобных варыянтах тэмпаральныя 
рамкі гульні нават дакладна абмежаваны — ад першых да апошніх 
пеўняў: «Але вось певень першы раз прагарланіў поунач. Хтосьці з-за 
печкі прагарланіў: «ці не пара, браточкі, Цярэшку жаніць»... Праспявалі 
трэція пеўні. Адна за другой з ’яуляліся ў хату дзяўчаты, кожная несла 
прыгатаваную ежу»11, што суадносіцца з маркіраванасцю гэтага прамежка 
часу як найбольш спрыяльнага для дзейнасці іншасвету.

Лакальная характарыстыка гульні таксама выяўляе агульную накі- 
раванасць на сімвалічнае абазначэнне пераходнай сітуацыі. Спыняюць 
увагу сведчанні, якія паведамляюць аб правядзенні гульні ў карчме. 
Карчма знаходзіцца па-за межамі ўпарадкаванага свету — не вісяць 
абразы, ніхто не жыве, але і не належыць да негатыўнай для жывых 
сферы і тым праецыруе самую магчымасць кантактаў з продкамі.

Таким чынам, гульнёвыя шлюбы замацоўваліся за Калядамі як 
адказным касмалагічным момантам змены гадоў, калі страчаная ўрад- 
лівасць патрабавала новых жыццёвых сіл, што і забяспечвала імітацыя 
іерагаміі. Падобныя жапіцьбы стваралі гарантыю ўзнаўлейня прадук- 
цыйных сіл і багацця ў нашчадках.
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Разам з тым пераходны характар калядных гульняў абумовіў адзін- 
ства іх эратычна-хтанічных элементаў. Наогул, у аснове народных 
уяўленняў аб паводзінах людзей у будні і святы ляжыць сакральная 
неабходнасць чаргавання станаў жыцця і смерці для нармальнага ко- 
лазвароту, усведамленне сувязі жывых і мёртвых, прысвячэнне сябе 
вышэйшым сілам, як бы ва ўдзячнасць ім за жыццё і за магчымасць 
карыстацца ім далей. Па сутнасці, любы святочны стан павінен быў 
імітаваць пераход у свет «іншы», рэгулярна ўзнаўляць мадэль міфала- 
гічнага залатога веку ў «краіне продкаў»12.
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I. М. С У Х А В Щ К А Я

ПРА АБРАДАВАЕ ПЯЧЭННЕ Ў ПАЎДНЁВЫХ 
I ЎСХОДНІХ СЛАВЯН 

(да вопыту параўналыіа-этналінгвістычнага аналізу).

Абрадавае пячэнне з’яўляецца істотнай часткай шматлікіх славянскіх 
народных святаў. Каравайныя абрады, напрыклад, складаюць ядро бе- 
ларускага вясельнага рытуалу. Каравай, як вядома, можа адначасова 
выступаць у якасці сімвала ўраджаю і багацця, матэрыялізаванага 
бога-продка і бажаства шлюбнага савакуплення. Разнастайныя абрада- 
вьія дзеянні сербаў, звязанныя з пячэннем і рытуальным ужываннем 
вясельных пірагоў, дазваляюць гаварыць пра этналінгвістычныя адпа- 
веднасці ў гэтай галіне. Паралелізм некаторых дэталяў беларускіх 
(палескіх) і сербскага абрадаў можа паказваць не толькі на генетычнае 
сваяцтва, але і на сыходжанні тыпалагічнага парадку.

I ў сербаў, і ў беларусаў уласна вяселле пачынаецца з калектыўнага 
пячэння вялікага пірага. У сходнеславянская лексема коровай (бел. ка
равай) роднасная сербскім кравал, кравац, Kpaeaj, якія, аднак, маюць 
больш шырокую семантыку: так называліся падарункі, якія складаюцца 
з ежы і спіртнога, што госці прьшосілі на вяселле. Kpaeaj — гэта і тыя 
дарункі, якія прьшосілі новаиароджанаму1. Пры гэтым у Враньскім 
Памараўлі абрад «KpaBaj» меў сваей мэтай палегчыць дзіцяці ў будучым 
заключэнне шлюбу. Існавала павер’е, што дзіця, якому на нараджэнне 
не прынеслі Kpaeaj, не зможа ажанщца або вьійсці замуж2. Сярод гэтых 
падарункаў абавязкова былі разнастайныя пірагі. Часта пірог, які пры- 
носіў старшы сват або дзевер, называўся Kpaeaj. Вядома, што славяне 
ўпрыгожваюць абрадавы хлеб галінкамі вечназялёных або пладовых 
дрэў. Сербы для гэтай мэты часцей за ўсё выкарыстоўваюць галінкі 
вішні, чарэшні, слівы. Дрэўца, сімвал вечнай маладосці, здапоўя і 
нараджэння дзяцей, у Атоцы называлася кравал (Речник 10,390). Mar- 
чыма, гэтым трэба растлумачыць з’яўленне ў Лескаўцы дыялектнага 
KpaeajKa ’сліва’ (Речник 10,389). Вытворныя найменні вясельных чыноў, 
адказных за выраб караваю, у паўднёвых і ўсходніх славян таксама 
блізкія, параўнай Kpaeajnouia, краваЛ>ноша, бел. каравайніца, руск. коро- 
вайнйца.

Іншыя вядомыя сербскія назвы вясельнага пірага — кояач, пшпа,са- 
борник (саборЛак), погана. Ix таксама як і бел. каравай маглі пячы і ў до-
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ме жаніха, і ў доме нявесты. Аднак абавязкова гэта было калектыўнае 
дзеянне, сакралізаванае ад палатку і да канца. Дзень, у які пяклі каравай 
напярэдадні вяселля, шмат у якіх беларскіх вёсках называйся зоорная 
субота. Саборник у Алексінацкім Памаараўлі таксама пяклі ў суботу. 
Відавочна, што абедзве назвы звязаны з прасл. *s ъЬогъ. Цеста для 
саборніка маглі замешваць толькі дзяўчаты, якія мелі жывых бацькоў. 
У каравайных абрадах беларусаў існує устойлівая забарона на ўдзел у 
вырабе каравая ўдоў. Гэта гаворыць пра тое, што вясельны пірог 
з ’яуляецца сімвалам долі і шчасця, а сіроты і ўдовы маглі перанесці на 
магічны хлеб it такім чынам, на маладых свой нешчаслівы лес.

Шмат якія сімвалічныя дзеянні з караваем дазваляюць рабіць вывады 
пра яго сувязь з адным з галоўных момантаў кожнага вяселля —першай 
шлюбнай ноччу маладых. На Палессі ў пячэнні караваю абавязкова 
прымае ўдзел адзін мужчына, часцей за ўсё вясельны чын, вядомы як 
маршаяок, які саджає каравай ў печ3. Гэтае дзеянне суправаджаецца 
непрыстойнымі (у агульнапрынятым сэнсе) «скокамі». На думку М. М. 
Нікольскага, гэты рытуал не што іншае, як узор пераймальнай (іміта- 
тыўнай) магіі, пры якой магічнымі атрыбутамі з’яўляюцца каравай і 
печ, а спецыяльным выканаўцам — мужчына як актыўны ўдзельнік 
акта ўрадлівасці4.

Узоры падобнай імітатыўнай магіі сустракаюцца і ў Сербіі. У Леско- 
вацкай Мараве вясельны пірог замешвае дзяўчына, якая апранае безру- 
каўку і шапку жаніха і апярэзваецца яго поясам5.. Часта цеста для пірага 
ў Сербіі запрашаюць замешваць цяжарную жанчыну. Яшчэ адзін палескі 
звычай паказвае на значнасць каравайнага абраду для з’яўлення ў мала- 
дажонаў дзяцей. Шмат у якіх беларускіх вёсках, што фіксуецца ў этна- 
лінгвістычных архівах, каравайніцы бяруць міску з вадой, у якой яны 
мылі рукі пасля вырабу каравая, і ідуць у сад вьіліць воду на грушавае 
або любое іншае дрэва, каб дрэва радзіла, а ў маладой нараджаліся дзеці. 
Як ужо адзначалася вышэй, падобную семантыку мела і каравайнае 
дрэўца.

Наогул, калі сам каравай увасабляў жаночы пачатак, то дрэўца, якім 
ён упрыгожваўся, — бясспрэчна, мужчынскі. У рэдукаваным выглядзе 
гэтыя ўяўленні захаваліся ў разнастайных абрадавых дзеяннях і лек- 
сіцы. Вядома, што сярод шматлікіх вясельных чыноў існаваў адзін, чыёй 
першаснай функцыяй быў абавязак замяшчаць жаніха і рэалізоўваваць 
пэўнае права ўсіх мужчын гэтага роду на нявесту. Гэты мужчына 
з ’яўляўся  своеасаблівым пасрэднікам паміж родам жаніха і родам 
нявесты. У беларускім варыянце абраду функцыю медыяцыі мог вы- 
конваць прадстаўнік з акружэння жаніха, часцей за ўсё яго брат (сябар), 
які называўся ліаршаяок (дружко). У сербаў падобны вясельны чын меў 
найменне девер (заўважым, што са шматлікіх крыніц вынікае, што 
далёка не заўсёды вясельным дзеверам быў брат жаніха). Часцей за ўсё 
маршаяок/девер адыгрываюць рашаючую ролю ў час сватання, у выкупе 
нявесты, перавозе пасагу. Дастаткова сведчанняў пра тое, што некалі 
нявеста першую ноч павінна была праводзіць з марш аяком/ деверелі. 
У Лужніцы і Нішаве захоўваўся звычай з назвай deveri (deverje), калі 
сцяганосец і дзевер адносілі бацьку нявесты бутэльку салодкай ракіі як 
знак цнатлівасці яго дачкі6.

Пра тыпалагічную агульнасць сербскага і палескага вясельных чыноў 
гавораць і тыя рытуальныя дзеянні, якія кожны з іх праводзіць з 
абрадавым пірагом. Вышэй адзначаўся ўдзел ліаршаяка ў выпечцы 
каравая. Недвухсэнсавая звычайная формула маршалка на вяселлі, калі 
ён бярэ каравай ў рукі: «Раю, караваю, я з табой пагуляю». У архаічным 
гродзенскім рытуале старшы сват нявесты (таксама ліаршаяок) бярэ 
выцягнуты з печы каравай, тройчы абыходзіць з ім хату, пасля чаго 
нявеста кладзе на каравай сваю галаву. Паводле смаленскіх даных, тое 
ж адбываецца перад падзелам каравая (Нікольскі). Тое, што каравай 
асацыіруецца з дзявоцтвам, даказваюць наступныя прыклады. У б. Грод- 
зенскай губ., па сведчанням М. М. Нікольскага, пасля таго як нявесце 
расплятуць касу і надзенуць галаўны ўбор замужняй жанчыны, яна 
кладзе галаву на каравай. Хросная маці (завіваяьніца) патрабуе ў радні 
выкуп і, агрымаўшы яго, кліча маладога. Той падкрадваецца, тройчы 
адрывае галаву нявесты ад каравая, цалуе і садзіцца побач. Шлюб 
лічыцца завершанным.
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У Сербіі ў падобным па значэнні рытуале прымае ўдзел девер. 
У Здравіне, Жупе, Цемнічы пасля таго, як дзевер надзявае нявесце на 
безыменны палец пярсцёнак (prstnjuje), ён дастае прынесены з сабой 
пірог, скрозь пярсцёнак пасыпае яго цукрам і соллю, а потым разламвае 
над галовамі маладых. Сваты стараліся ўхапіць хаця б кавалак гэтага 
пірага і называлі яго deverska pogaca1. У Алексінацкім Памараўлі абрад 
«prstn» праходзіць наступным чынам: маладая спачатку цалуе руку 
старшаму свату або дзеверу, а потым дорыць ім погаТгу, на які кладзе 
пярсцёнак. Пірог пераходзіць ад свата да свата і кожны з іх спачатку 
сыпле праз пярсцёнак соль, а потым дорыць што-небудзь на погаТгу. 
Пасля гэтага дзевер npcmtbyje инвесту, а потым усе прысутныя ламаюць 
пірог8. Гэты рытуал з’яўляецца сімвалічным напамінам пра тое, што 
некалі ўсе мужчыны племя мелі аднолькавыя з жаніхом правы на 
нявесту. У дадзеным выпадку пірог адыгрывае ролю выкупу. Сваты 
могуць разламаць пірог, але нявеста застаецца з жаніхом. Падзел 
вясельнага пірага фактычна абазначаў заканчэнне вяселля. Часцей за ўсё 
гэта робіцца перад тым, як звесці маладых або адразу ж пасля. У паўднё- 
вым Палессі старшы дружко бярэ маладых «на рушнік для злучэння», 
з клеці ўносяць каравай нявесты, тройчы круцяцца з ім па хаце, зноў 
заносяць у клець і прыносяць пасля вяртання маладых (Нікольскі). 
Часцей за ўсё дзеліць каравай і раздае яго гасцям ліаршалок9. У Алексі
нацкім Памараўлі, дзе роля вясельнага дзевера незвычайна вялікая і 
часткова параўнальная з роллю палескага маршалка, перад падзелам 
саборника ён павінен быў пакінуць дом жаніха. Відавочна, такім чынам 
падкрэслівалася, што функцыя дзевера як намёсніка жаніха выканана.

Цікава, што менавіта ў гэтым раёне Сербіі дрэўца, якім упрыгожваўся 
саборнік, носіць назву деверичиЪ. Яно ўяўляла сабой галінку пладовага 
дрэва з трымя парасткамі, упрыгожаную чырвонымі яблыкамі і стуж- 
камі10.

Паходжанне гэтай назвы трэба шукаць у глыбіннай сімволіцы абрада. 
Бясспрэчна, калі дзевер з ’яўляецца намеснікам жаніха, то деверичиЪ, у 
сваю чаргу, — сімвалічным намеснікам дзевера, у той час калі сабор- 
ник—нявесты.

Падобная залежнасць выяўляецца і пры аналізе беларускага матэ- 
рыялу. Вясельнае дрэўца можа прысутнічаць і незалежна ад абрадавага 
хлеба. У в. Крэмеш Гарох. у. б. Гродзенскай губ. яно з’яўлялася 
атрыбутам маршалка. Называлася такое дрэўца ліаршалок ’галінка вішні 
з трымя парасткамі, упрыгожаная папяровымі кветкамі і стужкамі са 
званочкамі’. У Лэнчні Люблінскага ваяводства маршалак танцуе з ня- 
вестай, трымаючы ў руцэ вясельнае дрэўца — ліаршалок11. Магчыма, 
што ў раёнах Палесся, дзе маришлок носіць вясельнае дрэўца, раней яно 
магло служыць упрыгожваннем каравая, захаваўшы адпаведную назву. 
Ha гэтую думку наводзяць і пададзеныя вышэй прыклады пра ўзаема- 
дачыненні сінтаксічнага роду маршалак — нявеста — каравай.

Выкладзенае дазваляе высунуць лагічнае меркаванне, што палескае 
каравайнае дрэўца — гэта сімвалічнае замяшчэнне маршалка (таксама, 
як і сербскі деверичиЪ — дзевера). Цікава, што на Палессі дрэўца ў кара
вай павінен быу устаўляць мужчына. П. С. Багаслоўскім зафіксаваны 
рэдкі вясельны тэрмін райко ’маршалок’, які адрозніваецца жэзлам з 
верхавінкі дрэў. Даследчыкі прапануюць у дадзеным выпадку прыняць 
за зыходнае значэнне слова рай ’міравое дрэва’ і разглядаць усю сімволіку 
каравайных абрадаў у рамках агульнай канцэпцыі пра міравое дрэва12.

Такім чынам, прасочваецца наступная залежнасць: вясельны чын, які 
з прычыны пэўных асаблівасцяў з’яўляецца намеснікам жаніха і має 
права на нявесту, — яго атрыбут (дрэўца) — абрадавы хлеб, з якім ён 
звязаны. Можна таксама меркаваць, што девер і ліаршалок з’яўляюцца 
апатрапеямі нявесты, а деверичиЪ і палескае вясельнае дрэўца ліарша
л о к —апатрапеямі вясельнага пірага. Прыведзеныя этналінгвістычныя 
паралелі сведчаць на карысць рэканструкцыі назвы палескага дрэўца 
маршалок, якая сцерлася з цягам часу.

Этналінгвістычныя адпаведнасці дзвюх дастаткова аддаленых адна ад 
адной славянскіх зон маюць прынцыповае значэнне для вывучэння 
старажытнага стану славянскага вясельнага абраду. Цэлы шэраг дэталяў, 
звязаных з рытуальным пячэннем хлеба, дазваляе гаварыць пра пэўныя
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этналінгвістычныя універсали, якія нельга не ўлічваць пры рэканструк- 
цыі традыцыйнай народнай духоўнай культуры славян у цэлым.

1 Гл.: Речник српскохрватског книжевног и народног je3HKa. Београд, 1959. 
Кн. 10 С. 389 (далей — Речник).
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7 P a n t e l i c  N. / /  Godisrfcak XIV. Knj. 17. Sarajevo, 1981. S. 215.
8 A H T O H H j e B n B f l . / /  Алексиначко Поморавл>е. Београд, 1971. С. 152.
9 Гл.: Г у р а А. В. / /  Славянское и балканское языкознание: Язык в этнокультурном 

аспекте. М. 1984. С. 137. і наст.
10 Гл.: A H T O H H j e e n B  Д . / /  Указ. раб. С. 146.
11 Гл.: Гура А. В. / /  Указ. раб. С. 137 і наст.
12 Гл.: И в а н о в  В.  В.,  Т о п о р о в  В. H . / /  Исследования в области славянских 

древностей. М., 1974. С. 248.

I. I. М Я Ч Ы К А В А

ЭВАЛЮЦЫЯ СІМВАЛАЎ У ТРАДЫЦЫЙНАЙ КУЛЬТУРЫ

Міфалагічным сюжэтам належыць асобнае месца ў фальклорнай 
спадчыне. Да месца ўспомніць класіфікацьпо A. I. Першыца, адпаведна 
якой міфалагічныя сюжэты варта адиесці да катэгорыі не рэліктаў, а 
дэрыватаў, або адаптыўных астаткаў1. З цягам часу міфалагічнае бачан- 
не свету ўступае месца іншым формам асэнсавання рэчаіснасці, таму 
першабытная міфалогія страчвае сваю пазнавальную значнасць, але яе 
сюжэты не знікаюць наогул, а пераходзяць у фальклорныя жанры. 
Кампаненты міфа набываюць сучасны фальклорна-мастацкі выгляд. 
Адаптацыя міфа да зменлівых знешніх умоў адбываецца за кошт 
эвалюцыі не столькі сюжэта, колькі ацэнкі і тлумачэння з’яў, якія 
ў міфе адлюстроўваюцца2. Адсюль і тая характэрная асаблівасць тра- 
дыцыйных міфаў, якую Я. М. Мялецінскі назваў прыарытэтам струк
туры над матывацыяй3.

Менавіта міфічныя эпізоды і вобразы, якія захаваліся ў фальклорным 
сюжэце, змяшчаюць цікавую інфармацыю, што падлягае даследаванню 
ў якасці асобнай культуралагічнай крыніцы. Да фальклорнай асновы 
патрэбна звяртацца з мэтай адшукаць матывы з шырокім семантычным 
і асацыяцыйным полем, якім надзелены міфалагічныя вобразы. «Чым 
больш старажытны элемент матыўнага фонду, тым больш шырокім 
семантычным пластом і тым болыпым багаццем патэнцыяльных семан- 
тычных сувязей ён валодае»4.

Важна адзначыць і наступны факт, які пры даследаванні займає не 
апошняе месца. Міфалагічныя тэксты змяшчаюць у сабе абрыўкі розных 
сюжэтаў, якія могуць вар’іравацца ў адным. «He толькі асобныя тэксты, 
але і сюжэты наогул узаемадзейнічаюць, утвараюць прамежкавыя вары- 
янты, часцяком рэдуцыруюцца да матыву, які ўключаны ў іншы 
сюжэт»5. Ю. H. Няклюдаў абазначыў гэтую сітуацыю як «континуум 
мифологических верований».

На першы погляд усе фальклорныя запісы, якія змяшчаюць міфічны 
матыў, з’яўляюцца пэўным базавым матэрыялам для вылучэння кан- 
тэкставай семантыкі. Але гэта далёка не так. У тэксце на міфалагічны 
сюжэт абрадава-рытуальнага характару могуць аказаць значны ўплыў 
больш познія матывы неміфалагічнага паходжання. У гэтым выпадку 
пажадана пры даследаванні мець большую колькасць тэкстаў. І толькі 
пры супастаўленні розных запісаў можна правільна вылучыць больш 
познія элементы ў адносінах да старажытнай асновы, што немалаважна 
пры даследаванні.

Непасрэднай тэмай нашага даследавання з’яўляецца вярбальна-рэ- 
альны сімвал «сыр» у беларускай традыцыі. У песні зімовага цыклу 
сімвал сыр ужываецца ў спалучэнні з сімвалам каза. Можна адзначыць 
семантычную роднаснасць паняццяў, якія знаходзяцца ў родава-відавай 
залежнасці. Такім чынам, кантэкст песні раскрывае адносіны тэкставага 
спалучэпня сімвалаў каза і сыр:
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Ой, сыну, сыну!
Пане Васілю!
He вядзі казу над тое сяло,
Б о  ў ты м  сяле весяло,
Радзяцца ісці 
Козацьку біці,
Скуру злупіці,
Чаботы сшыці.
Н аша каза варана!
Заў тр а  радзі казляня.
Будзем казу даіці,
Б у Д З е М  С Ь ір Ы  Л Я П І Ц І .
Паставім казу на талерцы,
Прап’ем казу на гарэлцы,
Паставім казу на ляду,
П рап’ем казу на мяду .

Тэкст песні дае падставу вывесці дзве лініі. Відавочны даўні адгалосак 
абраду, у якім прысутнічае ахвярна-абрадавая функцыя казы, як сімвалу 
агульнага дабрабыту (абрад і тэксты песень Ваджэння Казы на Каляды). 
I матыў шлюбу: «у тым сяле весяло» — вяселле (?); нараджэння: «заўтра 
радзі казляня»; заручын-запоін: «прап’ем казу на гарэлцы», «прап’ем казу 
на мяду», рыхтавацца да вяселля: «будзем сыры ляпіці».

Прывядзем абрадава-сімвалічнае значэнне сыра з запісаў А. Патабні: 
«У Вялікарасіі разам з караваем разносяць гасцям і сыр, запрашаюць на 
«сыр-каравай», г. зн. на вяселле. У Маларасіі прысыпаюць каравай сырам 
(як  у чэхаў), кладуць на спод каравая «трыдзевяць варэнікаў з сырам»7. 
Такім чынам, мы прыходзім да высновы, што сыр — сімвал вяселля, 
шлюбу — агульнаславянскага, ці, прынамсі, агульнага ўсходне- і заход- 
неславянскага паходжання. У другім запісе песні зімовага цыклу асаб- 
лівую цікавасць выклікаюць летнія матывы.

Есць у бару сосна,
Па ўсяму бору тошна.
Пад тзю  сасною 
Дваранін каня пасець,
Дваранін каня пасець 
І ў гуселькі іграець,
У гуселькі іграець,
Дзевак падмауляець.
Прасілася дачка ў маці 
Пад сосну пагуляці.
Пусці мяне, маці,
Пад сосну пагуляці.
Ня жджы мяне, маці,
А ні сягоння ўвячора,
А ні сягоння увячора,
А ні заутра  раненька.
А ж джы мяне, маці,
Аб зялёным свяце 
З маладым зяцем 
І з малым дзіцяцем,
З беленькім сырам,
З маленькім сынам.
На ж табе, маці, сыра,
К алы ш ы  майго сына8.

Матывы вяртання дачкі да маці з зяцем, сырам і сынам адлюстроў- 
ваюцца ў сёмушных песнях са збору Шэйна, у якіх пераплятаюцца 
матывы міфалагічнага шлюбу-патаплепня і вяртання з зяцем, сырам і 
дзіцем9. У дадзеным выпадку мы сутыкаемся з «блуканнем» ужо ф аль
клорных сюжэтаў па каляндарных цыклах. Гэта тлумачыцца тым, што 
міфалагічныя матывы страчваюць сваё сакральнае значэнне, каляндар- 
на-абрадавую прывязанасць і пачынаюць успрымацца ў традыцыйна- 
сімвалічным аспекце. Гэта дазваляе архаічным міфалагічным матывам 
«блукаць» па каляндарнаму цыклу ў адпаведнасці сацыяльна-грамадскай 
значнасці — матывы міфалагічнага шлюбу губляюць сваю «міфалагіч- 
насць» і ўспрымаюцца як традыцыйныя матывы шлюбу сацыяльнага.

Пайду я дарогаю,
Пушчу голас дуброваю,
Няхай мая свякроў чуе.
— Калі маё дзіцятачка,
Д ы к  няхай яно гуляе,
Калі ж мая нявестачка,
Няхай яна прывыкае
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К майму полю далёкаму,
К маёй постаці шырокай,
К майму сталу дубоваму,
К майму хлебу пуховаму,
К майму сыру бяленькаму,
К майму сыну міленькаму .

Такім чынам, першапачатковыя міфалагічныя матывы фальклары- 
зуюцца. Пры далейшым працэсе фалькларызацыі міфалагічных сімва- 
лаў апошнія зусім страчваюць семантычную сувязь не толькі з міфа- 
лагічнымі матывамі, але і з сацыяльна-грамадскімі. Так сімвалы набы- 
ваюць чыста мастацкую функцыю, прычым з’яўляецца такая з ’ява, як 
традыцыйная фразеалагізацыя былых сімвалаў — ранейшыя сімвалы 
ўжываюцца як традыцыйнае спалучэнне вобразаў, якім не надаецца 
сімвалічнага сэнсу. Прывядзем для прыкладу наступныя жніўныя песні:

А наш вяночак ядвабам віты,
He аддамо яго за талер біты.

Плён нясём, плён 
-З усіх старой!
(прыпеў паўтараенна пасля кож най страфы)

Ой, выйдзі, пані, хоць на ганочак,
Ой, прымі, пані, злоты вяночак.
Дажалі ж ы та  аж да дарогі,
У нашага пана харошыя ногі.
Дажалі жыта, выгналі ліса,
У нашага пана чырвонцаў міса.
Ой, на возеры сіняя вода,
А наш пан едзе, як ваявода.
Ох, там на небе сіні аблокі,
Нашая пані узялася ў бокі.
Нашая пані да й выскачыла,
Бочачку піва нам выкаціла.
He шкадуй, пані, белага сыра,
Ой, дасць бог пані харошага сына...11

Як відаць з тзксту песні, сімвалічнага значэння сыру тут не надаецца, 
сыр ужываецца ў сваім непасрэдным значэнні як талочны пачастунак. 
Традыцыйнае рыфмаванне, супастаўленне сын — сыр з’яўляецца ма- 
стацкай фразелагізацыяй ранейшых сімвалаў. Фразеалагізаванае спалу
чэнне сыр-сын, сырочак-сыночак з’яўляецца вельмі распаўсюджаным у 
разнастайных жанрах беларускага фальклору.

Такім чынам, пры даследаванні традыцыйных сімвалаў у беларускім 
фальклоры можна вылучыць блок сінанімічных сімвалаў: каза — сыр 
— сын. Сярод іх найбольш агульным, родавым з’яўляецца сімвал каза, 
як  увасабленне пладароднасці — асновы сялянскага дабрабыту. Сімвал 
сыр у сімвалічным кантэксце абазначае вяселле, шлюб. Сімвал сын 
—жаноцкую пашлюбную плоднасць.

1 Гл.: П е р ш и ц А. И. / /  Природа. 1982. № 10. С. 97.
2 Гл.: Б е р е з к и н  Ю. Е. / /  Фольклор и этнография. Л., 1990. С. 139.
3 Гл.: М е л е т и н с к и й  Е. М. Поэтика мифа. М., 1976. С. 234—235.
4 H е к л ю д о в С. 10. / /  Ф ольклор и этнография. Л., 1984. С. 227.
s Б  е р е з к и н Ю. Е. / /  Т ам  жа. С. 140.
6 Гл.: Зімовыя песні. Мн., 1975. С. 382.
1 П о т  е б н я А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий [Б .  м.], 

1865. Ku. 2. С. 55.
8 Гл.: Зімовыя песні. С. 512.
9 Гл.: Ш е й н  П. В. Белорусские  народные песни. Спб., 1874. С. 119— 120.
10 Гл.: Ж н іў н ы я  песні. Мн., 1974. С. 203.

М. С. МАРКОВА

С. М. БУЛГАКАЎ АБ ТВОРЧАЙ 
ІНДЬІВІДУАЛЬНАСЦІ Ф. М. ДАСТАЕЎСКАГА

Да нядаўняга часу дзейнасць С. М. Булгакава як літаратурнага 
крытыка разглядалася толькі ў кантэксце палемік, што на пачатку XX 
ст. вялі з «адступнікам ад марксізму» А. В. Луначарскі і А. М. Горкі. 
Апаненты прыкладалі шмат намаганпяў, каб даказаць, што выступленні 
Булгакава ў друку — не што іншае, як «поўны і канчатковы разрыў 
рускага кадэтызму з дэмакратычным рухам, з усімі яго карэннымі
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традыцыямі»1. Сёння назіраецца іншая крайнасць. Імёны рэлігійных 
мысліцелей, і Булгакава ў тым ліку, ператвараюцца ў бясспрэчныя 
аўтарытэты, а іх меркаванні з’яўляюцца ісцінай ў канчатковай ін- 
станцыі.

Пачатак літаратурна-крытычнай дзейнасці Булгакава датуецца 1901 г., 
калі разгарнуліся дыскусіі аб патрэбнасцях літаратуры у новым тыле 
мастака, здольнага стварыць ідэальны вобраз героя перадрэвалюцыйнай 
эпохі. У гэтых умовах мастацкая літаратура працягвала заставацца 
трыбунай для абмеркавання сацыяльна-палітычных і маральна-філасоф- 
скіх праблем сучаснасці.

Асаблівая увага ў гэтых дыскусіях удзялялася творчасці Ф. М. 
Дастаеўскага. Менавіта Дастаеўскага крытыкі і публіцысты розных 
напрамкаў (інтуітывісты, сімвалісты, марксісты) аб’яўлялі роданачаль- 
нікам навейшай літаратуры, якая, на іх думку, характарызавалася павы- 
шанай цікавасцю да хваравітых бакоў чалавечай псіхікі, містыцызму, 
адыходам ад складанасці жыцця ў свет падсвядомага. У гэтых спрэчках 
Булгакаў адстойваў сваю пазіцыю.

У першым выступленні, лекцыі-артыкуле «Іван Карамазаў (у рамане 
Дастаеўскага «Браты Карамазавы») як філасофскі тып» (1901 г.), Бул- 
гакаў разважае аб прыродзе творчасці мастака. Пазней, у працы «Святло 
невячэрняе» (1917 г.), разважаючы аб сутнасці творчасці, ён зрабіў вывад, 
што яна ёсць спалучэнне дару геніяльнасці — здольнасці да адкрыцця 
новых ідэй — і дару таленавітасці — здольнасці выношваць, развіваць, 
аж ыццяўляць гэтыя ідэі2. Зыходзячы са свайго азначэння таленту, 
Булгакаў характарызуе творчую індывідуальнасць Дастаеўскага толькі 
з боку яго таленту раманіета. На першы план крытык ставіць здольнасць 
пісьменніка з найбольшай паўнатой вылучаць і аж ыццяўляць «ідэі», 
пытанні глабальныя, што хвалююць разумнага чалавека ва ўсе часы3. 
Пісьменнікам-філосафам назваў Булгакаў Дастаеўскага ў лекцыях «Іван 
Карамазаў... як філасофскі тып», «Вянец цярновы» (1907 г.), у артыкулах 
«Праз чвэрць стагоддзя» (1906 г.), «Руская трагедыя» (1914 г.).Ён 
падкрэсліваў, што найбольш цікавымі ў творах Дастаеўскага з’яўляюцца 
філасофскія тыпы такога плану, як Іван Карамазаў, Стаўрогін, Шатаў, 
Кірылаў. Крытык перш за ўсё акрэслівае ролю аб’ектыўных абставін у 
духоўных пошуках герояў «Братоў Карамазавых» і «Д’яблаў». Духоўны 
стан, напрыклад, Івана Карамазава вызначаны эпохай, якая нарадзіла 
«недавер, страту веры ў старое, што не замянілася яшчэ новым». Важна 
адзначыць, што Булгакаву ўдалося знайсці сувязь духоўных шуканняў 
герояў Дастаеўскага з духоўнымі пошукамі выдатных розумаў чалавец- 
тва: I. Гёте, I. Канта, O. Конта, Фр. Ніцшэ. Разам з тым нельга не 
прызнаць, што, не згаджаючыся з аднабаковымі ацэнкамі пісьменніцкай 
індывідуальнасці Дастаеўскага, дадзенымі П. H. Ткачовым, М. K. Mi- 
хайлоўскім, B. B. Розанавым, Д. C. Меражкоўскім, сам Булгакаў зася- 
роджваў увагу толькі на філасофскіх аспектах творчасці пісьменніка. Па 
яго перакананні, Дастаеўскі накіроўваў свой талент на стварэнне не 
столькі жывога чалавечага характару, колькі «жывога духу», «адцягненай 
праблемы». «Унутраны мастацкі інстынкт» прымушаў раманіета 
ўстрымлівацца ад такіх сродкаў, як партрэт, біяграфічныя падрабязнасці 
і інш., што звычайна выкарыстоўвае мастак, ствараючы адзінкавы 
характар. У адпаведнасці са сваімі светапогляднымі ўстаноўкамі Булга- 
каў абстрагуецца ад прыватнага, індывідуальнага, абсалютызуе агульнае, 
супрацьпастаўляючы Дастаеўскага-мысліцеля Дастаеўскаму-мастаку. 
Акрамя гэтага, ён бачыў у раманах пісьменніка «неахайнасць архітэк- 
туры», надуманасць некаторых эпізодаў, непатрэбнасць шэрагу перса- 
нажаў.

He быў арыгінальным Булгакаў і ў папроках Дастаеўскаму за 
недахопы ў мастацкасці. Падобная думка ўсталявалася ў крытыцы 
розных напрамкаў яшчэ з 70-х гг. Сучасны амерыканскі даследчык P.-JI. 
Джэксан называе імя таго, хто першым папракнуў раманіета за тое, што 
ён «не ўмее так добра пісаць, як Ганчароў, Тургенеў, Талстой »: гэ
та... сам Дастаеўскі. Джэксан тлумачыць такую самакрытычную заўвагу 
аўтара «Злачынства і пакарання» і «Братоў Карамазавых» завышанымі 
крытэрыямі ў адносінах да сябе як да мастака, з аднаго боку, а з другога 
— усведамленнем свайго творчага метаду, фантастычнага рэалізму, які 
выводзіў яго за межы традыцый, што склаліся ў рускай літаратуры4.
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Дастаеўскі ніколі не прыдаваў значэння суадносінам зместу твора і 
яго формы. Аб гэтым сведчаць яго пісьмы, запісныя сшыткі, артыкулы 
розных гадоў аб літаратуры, уласная мастацкая творчасць.

К канцу XIX ст. у рускай крытыцы не аспрэчвалася значэнне 
Дастаеўскага як непераўзыдзенага пісьменніка-псіхолага. Аднак публі- 
цысты, звязаныя з вызваленчым рухам, у ацэнцы ролі псіхалагічнага 
аналізу ў раманах Дастаеўскага зыходзілі з канцэпцыі Міхайлоўскага аб 
«жорсткім таленце» пісьменніка і папракалі яго ў адсутнасці сацыяльных 
тлумачэнняў учынкаў і думак герояў.

Разгадваючы ў сваіх творах «тайну чалавека», пранікаючы ў глыбіні 
чалавечай свядомасці, Дастаеўскі ведаў, што шукає «чалавека ў чалаве- 
ку». Ідэйны праціўнік Дастаеўскага П. H. Ткачоў у артыкуле «Новыя 
тыпы «забітых людзей», палемізуючы з Міхайлоўскім, менавіта ў гума- 
ністычных імкненнях пісьменніка бачыў моцныя бакі яго мастацкага 
дару.

Булгакаў не аспрэчвае той відавочны для яго факт, што Дастаеўс- 
кі—пісьменнік-псіхолаг і гуманіст. Але і гэтыя бакі таленту тлумачацца 
ім таксама з пазіцый здольнасці мастака «ажыццяўляць ідэі». У «Вянцы 
цярновым» крытык адзначаў, што Дастаеўскі ва ўсіх сваіх творах 
абгрунтоўвае каштоўнасць кожнай асобы, бо ён зыходзіць з прынцыпу 
роўнасці ўсіх людзей перад Богам5. Хрысціянскі сэнс, які ўкладваў 
Дастаеўскі ў паняцце «гуманізм», дазволіў яму да канца развянчаць у 
«Злачынстве і пакаранні» «герояў», «напалеонаў», якія- прысвойваюць 
сабе права не толькі на маёмасць, але і на жыццё простых смяротных, 
—пісаў Булгакаў у артыкуле «Гераізм і падзвіжніцтва»6.

Асаблівае значэнне, па Булгакаву, маюць тыя грані таленту Даста- 
еўскага-псіхолага, што дазваляюць раскрываць стан душы чалавека як 
«жывую непаспрэдную рэальнасць», здольную ўспрымаць «апошнія 
праблемы быцця» і метафізічныя пытанні. Булгакаў не раз падкрэсліваў, 
што Дастаеўскі ўмеў паказаць складаны працэс пошуку адказаў на гэтыя 
пытанні. Менавіта здольнасць апісваць гэты працэс, з пункту гледжання 
Булгакава, склала найважнейшую асаблівасць Дастаеўскага-псіхолага.

Булгакаву, як і галоўным яго апанентам у дыскусіях аб таленце 
Дастаеўскага, не ўдалося пераадолець метафізічны падыход да праблемы 
псіхалагізму ў творчасці пісьменніка. У артыкуле «Руская трагедыя» ён 
зрабіў вывад, што псіхалагічны аналіз у творах Дастаеўскага быў 
скіраваны на «дасягненне вышэйшых рэальнасцей у сімвалах ніжэйшага 
свету»7. Але ў.нутраны свет асобы немагчыма звесці толькі да этычных 
шуканняў. E h  тысячамі ніцей звязаны са знешнім светам, у якім 
наканавана жыць чалавеку. Дастаеўскі быў псіхолагам не толькі ў вуз- 
кім, але і шырокім сэнсе слова. Застаючыся пісьменнікам зменлівай 
рэчаіснасці, праз «глыбіні душы чалавечай» ён даследабаў навакольную 
рэальнасць ва ўсёй яе складанасці, супярэчлівасці, трагічнасці.

Руская крытыка неаднаразова адзначала менавіта трагічны характар 
творчасці Дастаеўскага. Булгакаў лічыў спрошчанымі меркаванні марк- 
сістаў, якія паўтаралі вывад Міхайлоўскага аб тым, што трагічны талент 
раманіста,. пазбаўлены грамадскай значнасці, пераўтварыўся ў балючы 
і жорсткі. Ён трактаваў «трагічнае» як «нейкі боскі фатум», які здзяйсняе 
свае прыгаворы, калі парушаецца унутраная заканамернасць чалавечага 
жыцця8.

Наўрад ці можна пагадзіцца з Булгакавым, што змест раманаў 
Дастаеўскага зводзіцца толькі да рэлігійнай праблематыкі, а трагічны 
талент пісьменніка тлумачыцца яго ўласным духоўным складам. Тра
гічная супярэчнасць, перажытая Дастаеўскім, — «імкненне да Хрыста і 
бяссілле быць з ім»9 — абумовіла змест і сэнс яго твораў. Нягледзячы 
на кардынальнае адрозненне ацэнак, якія давалі гэтаму баку талента 
пісьменніка народнікі, марксісты і Булгакаў, у аснове іх ляжаў суб’ек- 
тыўна-псіхалагічны абмежаваны падыход да такой складанай і шмат- 
граннай з’явы, як Дастаеўскі. Ha старонках сваіх твораў ён разважаў пра 
Бога, пра трагедыю страты чалавекам маральнага абсалюту, але разам 
з тым ён адлюстроўваў трагічныя супярэчнасці жыцця і быў не толькі 
трагікам-псіхолагам, але і трагікам-сацыёлагам.

Значным для характарыстыкі творчай індывідуальнасці Дастаеўскага 
Булгакаў лічыць знойдзены пісьменнікам віртуозны драматычны пры-
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ём — «маналог у дыялагічнай форме». Ён дазваляе паказаць раздвоенасць 
свядомасці персанажа. Варта падкрэсліць, што Булгакаў адзін з першых
адзначыў выкарыстанне Дастаеускім сродкаў драмы для раскрыцця
ўнутранага свету герояў. Ён яшчэ ў 1901 г. вельмі блізка падышоў да 
вызначэння асаблівасці жанру, створанага Дастаеўскім, які ў 1911 г. 
Вяч. Іваноў назваў раманам-трагедыяй у артыкуле «Дастаеўскі і раман- 
трагедыя».

Булгакаў, які быў перш за ўсё філосафам, натуральна засяродзіў 
увагу на адным баку таленту Дастаеўскага — філасофскім. Ад яго і 
нельга патрабаваць, каб ён змог пераадолець усе ўласцівыя рускай 
літаратурнай крытыцы абмежаванасці ў ацэнцы Дастаеўскага-мастака.

1 Л е  н и н В. И. Поли. собр. соч. Т. 19. С. 168.
2..Гл.: Б у л г а к о в е .  Н. Свет невечерний. Сергиев Пасад, 1917.

3 E h ж  а. Иван Карамазов (в романе Достоевского «Братья  Карамазовы») как 
ф и лософ ский  тип / / О т  марксизма к идеализму. Спб., 1903. С. 85.

4 Гл.: J a c k s o n  R. L. D ostoevsky’s Quest  for Form. A study of his philosophy 
of Art .  New Heven; London, 1966. P. 49.

5 Гл.: Б у л г а к о в  С. H. Венец терновый (пам яти  Ф. М. Достоевского).  Спб., 
1907. ..

6 E h ж а. / /  Вехи. М., 1909. С. 23.
7 E h  ж  а / /  О Достоевском: Творчество Достоевского в русской критике 1881 — 1931. 

М., 1990. С. 195.
8 Т ам  жа. С. 193.
9 Т ам  жа. С. 135.

А. А. С Т А Н Ю ТА

ПРАЦА I ТАЛЕНТ 
(памяці Фёдара Іванавіча Куляшова)

Мы назаўсёды развіталіся з Фёдарам Іванавічам Куляшовым, вядо- 
м ы м  літаратуразнаўцам і крытыкам, доктарам філалагічных навук, 
прафесарам рускай літаратуры.

Яго жыццёвы і творчы шлях — вельмі адметны і павучальны 
прыклад таго, з якой паўнатою і карысцю для грамадства, ягонай 
культуры можа рэалізаваць свае здольнасці і выявіць сябе чалавек 
дзякуючы працавітасці і адданасці любімай справе.

Фёдар Іванавіч нарадзіўся ў вёсцы Вялікія Стрэлкі Рагачоўскага раёна 
і ў сем гадоў застаўся сіратою, пасвіў сялянскі статак. Пасля выхоўваўся 
ў дзіцячых дамах, вучыўся ў вясковай школе.

Прафесію філолага, спецыяльнасць выкладчыка рускай мовы і літа- 
ратуры дала яму вучоба ў Ленінградзе. Пачынаючы з сярэдзіны трыц- 
цатых гадоў ён працуе ў расейскіх школах і навучальных установах. 
Пазней, у саракавых гадах, вызначаецца і галоўны накірунак яго наву- 
кОвых, гісторыка-літаратурных інтарэсаў. Ён засяроджваецца на выву- 
чэнні творчасці А. I. Купрына.

У 1949 г. Ф. I. Куляшоў паспяхова абараніў кандыдацкую дысерта- 
цыю «Ранний Куприн». Гэта стала пачаткам цэлага шэрагу ягоных прац, 
прысвечаных Купрынскай творчасці. Найбольш шырока і грунтоўна 
даследаваў Фёдар Іванавіч творчасць выдатнага рускага празаіка ў 2-том- 
най манаграфіі «Творческий путь А. И. Куприна» (1983, 1987).

Увогуле ж Ф. I. Куляшовым было напісана і надрукавана каля трохсот 
навуковых і літаратурна-крытычных прац — манаграфій, навучальных 
дапаможнікаў, брашур і артыкулаў, каментарыяў да выданняў твораў 
літаратурнай класікі. Ім напісаны кнігі «А. П. Чехов о литературе», 
«Міхась Лынькоў. Нарыс жыцця і творчасці», «Подвиг художника. 
Литературный путь И. Мележа», «Эцюды аб прозе (Аб творчасці бела- 
рускіх пісьменнікаў)», «Л. Н. Толстой (Из лекций по русской литературе 
конца XIX — начала XX в. (в 2-х томах)», «Літаратурныя партрэты», 
«У дарозе. Літаратурна-крытычныя артыкулы».
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У сваёй навуковай дзейнасці Ф. I. Куляшоў шмат увагі аддаваў 
публікаванню архіўных і забытых матэрыялаў, а таксама ўкладальніц- 
кай і рэдактарскай рабоце. Сярод публікацый,падрыхтаваных ім;у апошні 
час, у першую чаргу вылучаюцца выданні «В. Вересаев. К жизни», «Іван 
Бунін, Аляксандр Купрын. Выбраная проза», «Толстовская проза малых 
форм», «А. Куприн. Неизданная проза».

Апроч творчасці названых ужо майстроў рускага мастацкага слова Ф. 
I. Куляшоў выдатна ведаў спадчыну М. Горкага, А. Серафімовіча, А. 
Талстога, JL Андрэева. Гэтым пісьменнікам прысвечаны спецыяльныя 
раздзелы ў напісаных Фёдарам Іванавічам навучальных дапаможніках, 
яго уступныя артыкулы ці пасляслоўі у выданнях розных гадоў.

Фёдар Іванавіч Куляшоў ніколі не аддзяляў сваю творчую і навуковую 
працу ад педагагічнай дзейнасці, якой займаўся на працягу амаль што 
пяцідзесяці гадоў. Што ж тычыцца ягонай працы ў нашым універсітэце, 
дык тут Фёдар Іванавіч выхаваў сотні настаўнікаў, кваліфікаваных 
спецыялістаў — філолагаў, літаратараў. Дзесяткі кандыдатаў і дактароў 
навук працавалі над сваімі даследаваннямі і абаранілі дысертацыі пад яго 
непасрэдным кіраўніцтвам. Актыўна ўдзельнічаў Ф. I. Куляшоў і ў рабо
це рэдкалегіі часопіса «Веснік БДУ».

Пісаў і выкладаў Фёдар Іванавіч у строгай акадэмічнай манеры. Яго 
друкаваныя тэксты і лекцыі вызначаліся прафєсіяналізмам, грунтоўным 
веданнем матэрыялу, выверанасцю фактаграфіі, канкрэтнасцю гісторы- 
ка-літаратурных абагульненняў і высноў.

Заўсёды патрабавальны да сябе, ён шмат патрабаваў і ад іншых, ад 
студэнтаў і аспірантаў, няспынна нагадваючы ім пра неабходнасць самай 
высокай адказнасці за сваё слова і справу.

Ён быў чалавекам літаратуры ў самым лепшым і шырокім сэнсе 
слова. Бо літаратура сапраўды з’яўлялася для яго не толькі прафесіяй, 
але і жыццём. Ён не ўжываў гучных і высокіх слоў пра сваю любоў 
да яе. Ён проста быў ёю захоплены на працягу ўсяго жыцця, быў ёй 
адданы. І таму жыў і працаваў у яе свеце як у натуральнай для сябе 
і неабходнай атмасферы.

Яго памяць на працягу дзесяцігоддзяў з зайздроснай дбайнасцю 
захоўвала вялікае мноства мастацкіх, навуковых фактаў, паралеляў, 
дэталяў самага рознага плану. І ўсе яны ў патрэбны момант з’яўляліся 
ў той ці іншай яго кнізе ці лекцыі, каб стаць карыснымі для нас, чытачоў 
і вучняў прафесара Куляшова.

Хай жа і наша памяць надоўга захавае імя, вобраз Фёдара Іванавіча 
і ўсё лепшае, што здзейснена яго працай і талентам.



Мовазнаўства

B. П. К РА С Н Е Й

НЕКАТОРЫЯ АСАБЛІВАСЦІ 
БЕЛАРУСКАЙ НАВУКОВАЙ ТЭРМІНАЛОГН 
НАШАНІЎСКАГА ПЕРЫЯДУ I 20-Х ГАДОЎ

■ Тэрміналагічная лексіка беларускай нацыянальнай літаратурнай мо- 
вы пачала фарміравацца ў пачатку XX ст., калі на беларускай мове 
з’явіліся першыя легальныя газеты і часопісы, асобныя навучальныя і 
навукова-папулярныя выданні. На іх старонках асвятляліся падзеі гра- 
мадска-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага і культурнага жыцця, апіс- 
валіся розныя з’явы ў прыродзе, прыводзіліся фрагменты навуковых 
звестак з асобных галін ведаў, у сувязі з чым выкарыстоўваліся адпа- 
ведныя лексічныя адзінкі намінатыўна-тэрміналагічнага характару. Па- 
колькі адійетнай асаблівасцю і асобных выданняў, і шматлікіх допісаў, 
артыкулаў, нарысаў, паведамленняў было тое, што ўсе яны адрасаваліся 
маладасведчанаму, з невысокім адукацыйным узроўнем чытачу, іх мова 
ў структурна-функцыянальным плане яшчэ мала чым адрознівалася ад 
мовы мастацкіх і публіцыстычных твораў. 3 гэтага вынікае, што сты- 
лістычна маркіраваныя ўласцівасці сродкаў моўнага выражэння, у тым 
ліку і тэрміналагічнай лексікі, яшчэ не вызначаліся. Таму ў функцы- 
янальным і ў лексіка-семантычным плане для слоў, што выкарысто- 
ўваліся ў якасці тэрмінаў, характэрны былі наступныя асаблівасці:

а) поліиайменнасць: гурток — кружок — абшчына — саюз — това
рист ва  — хаўрус; даход — выгада — вызвалка  — заработок — зыск— 
карысць — навязка — пажыва — польза — прыбытак — прыход —спор; 
гной фабрычны — штучны гной — парашкі — мінеральныя парашкі—по
пели  — фабрычны навоз; гульня — скокі — танцы; гук — галшнок— 
галасок — зык; акт — абраз — дзея — з ’ява — сирна; зараза — пошэсць— 
эпідэмія; злічво  — сума;

б) наяўнасць фанетычных, словаўтваральных і марфалагічных ва- 
рыянтаў, што яшчэ больш пашырала рады найменняў аднаго і таго ж па- 
няцця: заплата — плата — заробак — заработок, араньне — арба — орка, 
гранъне — і гра, прыстаўленьне — прадстаўленьне, аканьне — акаваньне, 
гук — згук, прымаўка — прымавіска — памоўка, дроб — дробня, зелілет- 
расеньне — зямлітрасеньне — землятрасеньне, суша — суш, аэроплан— 
аэроплян;

в) мнагазначнасць (нярэдка нават у межах аднаго тэрміналагічнага 
поля), параўн.: акцэнт (вымаўленне) і акцэнт [націск), плата (расцэн- 
ка) і плата (заработак), ветралёт (лётчык) і ветралёт (дырыжабль), 
хаўрус (гурток) і хаўрус (арцель) і да т. п.

Матэрыяльнай субстанцыяй для тэрміналогіі ў нашаніўскі перыяд, 
як сведчаць прыведзеныя прыклады, служыла агульнаўжывалыіая лек
сіка. Словы, што існавалі ў народных гаворках, або выкарыстоўваліся 
як гатовыя моўныя адзінкі, набываючы ў выніку другаспай наміпацыі 
тэрміналагічнае значэнне, або служылі базай для ўтварэння новых
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лексічных адзінак намійатыўна-тэрміналагічнага характару. А паколькі 
тэрміны яшчэ не асэнсоўваліся ў якасці спецыфічных моўных адзінак, 
а з ’явы і паняцці той ці іншай галіны ведаў, як правіла, не разглядаліся 
сістэмна, то, па-першае, агульнаўжывальная лексіка задавала тзрміна- 
лагічнай лексіцы свае «правілы» арганізацыі і функцыянавання, а па-дру- 
гое, аўтары, абапіраючыся на сэнсавы аб’ём агулыіаўжывальных слоў, 
не выходзілі пры стварэнні тэрмінаў за межы існуючых моўных формаў 
і моўных сродкаў выражэння сэнсавага зместу.

Зварот да ўласных моўных сродкаў — з’ява заканамерная, бо, як 
пісаў Янук Журба, «кожны народ розницца ад других сваёю моваю, 
жыццём, звычаями и т. д., и ён мае права жыць, як асобная нация, 
разьвиваць сваю мову, сваю литэратуру, мае права пазнаваць навуки ў 
сваёй роднай мови, разьвиваць сваю культуру»1. Але калі Янук Журба 
гаварыў аб праве пазнаваць навукі ў сваёй роднай мове, то Максім 
Гарэцкі свядома заклікаў арыентавацца ў пошуках тэрмінаў на народ
ную мову: «Увага! Калі ёсць гдзе ў розных кутках Беларусі слова на 
вышэйшае («отвлеченное») паняцце (Гродзеншч. лятуцець — мечтать) 
ці добры тэхнічны тэрмін і г. д., каторых ніхай сабе йшчэ і ня ведаюць 
усе беларусы, дык іх варта ўвясьці ў нашу літэратурную мову, чымся 
пазычаць у суседаў. А калі для аднаго якога паняцьця ў нас ёсць два 
ці некалькі слоу, але ў адным кутку Беларусі гавораць адно слова, а 
ў другім другое, то я раіў бы ўжываць такое, каторае, можна думаць, 
вядома большай частцы беларусаў. Так патроху ў нас выкуецца адна- 
родная мова, мова літэратурная!»2 Такі падыход ажыццяўляўся на 
практыцы, і таму для тэрміналагічнай лексікі нашаніўскага перыяду 
былі ўласцівы тыя моўныя адносіны і сувязі, што праяўляліся і ў скла- 
дзе агульнаўжывальнай лексікі, у выніку чаго на старонках розных 
выданняў пачатку XX ст. функцыянавалі тэрміны-сінонімы, тэрміны- 
дублеты, фанетычныя, словаўтваральныя і марфалагічныя варыянты, 
мнагазначныя тэрміналагічныя найменні.

Новыя адносігіы паміж словамі-тэрмінамі, што вынікаюць са спецы- 
фікі адносін паміж паняццямі, яшчэ не акрэсліліся. He акрэсліліся таму, 
што за словамі спецыяльнага прызначэння, кожнае з якіх, як правіла, 
у сваіх сувязях і апазіцыях характарызавалася самастойнасцю, не было 
яшчэ сістэмы паняццяў, а сувязі паміж асобнымі паияццямі слаба 
адлюстроўваліся ў структуры і паняційным змесце тэрмінаў, г. зн. 
практычна не аказвалі ў плыву на фарміраванне новых сістэмных адносін 
паміж тэрмінамі. He выпадкова для абазначэння аднаго і таго ж паняцця 
розныя аўтары нярэдка выкарыстоўвалі словы з рознай унутранай 
формай, напрыклад: пладазьліен — севазварот, абарот — зварот, урад- 
жайнасрь — урадлівасць, бабовыя — ліатыльковыя, бульбачкі — гузочкі— 
жывучкі — шышэчкі, саліаход — саліакат і да т. п. Новыя адносіны 
толькі-толькі пачалі прымячацца, заўважацца, калі адным аўтарам 
асвятляліся з’явы і паняцці аднаго класіфікацыйнага раду (групы). 
У такіх выпадках іншы раз выкарыстоўваліся структурна аднародныя 
тэрміны (параўн.: адлічаньне, складаньне, лшожаньне, дзяленьне; жнівяр- 
ка, касярка, сявалка; птушкі зернеядныя, птушкі кузулькаядныя). Тэта 
першыя прыметы сутыкнення дзвюх тэндэнцый у фарміраванні тэрмі- 
налагічнай лексікі беларускай літаратурнай мовы ў нашаніўскі перыяд: 
агульнамоўных лексічных сувязей, даўніх і звычайных для слоў, якія 
ўводзіліся ў сферу спецыялыіай камупікацыі, і новых адносін, абумоў- 
леных сувязямі паміж тымі паняццямі, для намінацыі і дэфініцыі якіх 
гэтыя словы выкарыстоўваліся. Другая тэндэнцыя ў неспрыяльных 
умовах функцыянавання беларускай мовы не магла як след праявіцца, 
таму тэрміналагічная лексіка таго часу заставалася колькасна пебагатай, 
тэматычна абмежаванай, лексічна неўнармаванай, стракатай у генетыч- 
ных адносінах.

Свядомая і мэтанакіраваная тэрмінатворчасць распачалася ў пасля-
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кастрычніцкі час, калі беларуская мова набьиїа статус дзяржаўнай і 
пачала выкарыстоўвацца ва усіх сферах жыцця і дзейнасці грамадства. 
Паспяхова выканаць такія складаныя і пачэсныя функцыі яна магла 
толькі пры ўмове значнага папаўнення лексічных сродкаў самымі 
разнастайнымі тзматычнымі пластамі слоў (асабліва тэрмінаў) і ўсеба- 
ковага развіцця стылістычнай сістэмы. Што да тэрміналогіі, то яе 
стварэнне было аб’яўлена адной з першачарговых задач, паколькі нават 
у пачатковай школе немагчыма было ажыццявіць навучанне на роднай 
мове з-за адсутнасці адгіаведных падручнікаў. Для іх падрыхтоўкі па- 
трэбна было распрацаваць нацыянальную тэрміналогію. 3 гэтай мэтай 
10 лютага 1921 г. Народны камісарыят асветы стварыў Навукова-тэрмі- 
налагічную камісію, якой даручалася за тры месяцы распрацаваць тэр- 
міналогію па розных галінах ведаў у такім аб’ёме, які б даў магчымасць 
падрыхтаваць падручнікі на беларускай мове для навучання ў сярэдняй 
школе.

Асноўны метадалагічны прынцып сваёй дзейнасці Навукова-тэрміна- 
лагічная камісія акрэсліла наступным чынам: «ПІто датыча самога 
характару тэрмінолёгіі, то ў аснову яе браліся словы, існуючыя ў ж и 
вой народнай мове...» Пры адсутнасці адпаведных лексічных адзінак у 
жывой народнай мове «камісія, па прикладу чэхаў, трымалася тато 
погляду, што лепш утварыць згодна з законамі беларускай мовы нэолё- 
гізмы, чымся браць чужыя, саўсім незразумелыя словы...» і разам з тым 
«павінна была ораць і чужыя словы. Але гэта рабілася толькі тады, калі 
1) у народнай мове ня было адпаведнага беларускага тэрміну, 2) калі 
ўтвораныя нэолёгізмы былі патта штучныя й 3) калі гэтыя чужаземныя 
словы былі пашыраны ў мовах культурных народаў»3.

Арыентацыя на ўласныя лексічныя і словаўтваральныя рэсурсы была 
апрауданай, таму што гэта давала магчымасць стваральшкам тэрміна- 
логіі пранікнуць у крыніцы сваёй мовы, актывізаваць яе патэнцыяльныя 
рэсурсы для рэалізацыі ў новай сферы функцыянавання. Навукова-тэр- 
міналагічная камісія за два з паловай месяцы апрацавала і прыняла 2270 
і падрыхтавала для зацвярджэпня звыш 5000 тэрмінаў. Пры гэтым 
«больш за ўсё камісіяй было ўтворана нэолёгізмаў на аснове існуючих 
у народнай мове слоў». У тым жа напрямку працавалі галіновыя і 
Галоўная тэрміналагічныя камісіі Інстытута беларускай культуры, засна- 
ванага на базе Навукова-тэрміналагічнай камісіі ў пачатку 1922 г. 
Так, член-супрацоўнік Інбелкульта М. Байкоў даводзіў, што «пры ўтва- 
рэнні беларускай навуковай мовы жадана і, прымаючы пад увагу, што 
у сучасных школах клясычныя мовы не выкладаюцца і нават студэнты 
вышэйшай школы часта ня могуць разабрацца ў значэнні лацінскіх ці 
грэцкіх тэрмінаў, проста неабходна выкарыстаць для навуковага ўжы- 
вання беларускія словы, ужо існуючыя, ці ўтварыць новыя з беларускіх 
карэньняў»4. A C. Некрашэвіч сцвярджаў наступнае: «Чужаземныя словы 
ў нашай літаратурнай мове ня роўнапраўныя члены моўнай сям’і, а 
выпадковыя госьці, якія сягоння ёсьць, а заўтра могуць зьнікнуць. 
Апрача таго, прымаючы пад увагу нашу агульную тэндэнцыю да выся- 
леньня з нашай мовы чужаземнай стыхіі, да замены, такім чынам, 
чужаземных слоў сваімі, беларускімі, гэты прынцып можа мець моцную 
падставу ў нашай цяперашняй практыцы, задаваляючы ў той-жа час 
жаданьням большасці беларускага грамадзянства»5. У гэтым жа русле 
разважаў адзін са стваральшкаў матэматычнай тэрміналогіі: «Падходзя- 
чы да разгляду й вытварэньня асноў беларускае матэматычнае тэрмі- 
налёгіі, трэба заўважыць, што асноўныя матэматычныя разуменьні 
знаходзяцца ў народнай мове й толькі трэба пастарацца іх адтуль узяць; 
што-ж тычыцца больш складаных матэматычных разуменьняў, то тэр- 
міны для іх павінны быць створаны на аснове народнай мовы й толькі 
ў крайнім выпадку можна карыстацца клясычнымі або чужаземнымі»6. 
Аргументы, як бачым, розныя, а сутнасць адна — максімальна выка
рыстаць уласныя м оўныя рэсурсы. Задача, такім чынам, зводзілася да 
таго, якімі шляхамі гэта ажыццявіць.

Складанасць яе рэалізацыі заключалася не толькі ў недастатковай 
ступені развіцця лексіка-семантычнай сісгэмы мовы як матэрыяльнай 
субстанцыі для ўсіх тэрміналогій, але і ў недастатковым веданні гэтай 
сістэмы, яе слова- і формаўтваральпых сродкаў, невыразным асэнсаван- 
ні сутнасці тэрміналагічных значэнняў і іх узаемадзеяння з традыцыйнай
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семантычнай сістэмай мовы, у адсутнасці грунтоўных лексікаграфічных 
даведнікаў па лексіцы тагачаснай літаратурнай мовы і жывых народных 
гаворак. Выкарыстанне ў функцыі тэрмінаў агульнаўжывальных і ды- 
ялектных'слоу, шматлікіх неалагізмау розных тыпаў і мадэляў, лексіч- 
ных запазычанняў (часта без належнага аналізу суадносін паміж наву- 
ковымі паняццямі і сродкамі іх выражэння ў беларускай мове’) стрым- 
лівала праяўленне працэсаў упарадкавання, асабліва ў сферы функцы
янавання і часткова ў сферы фіксацыі. У сё гэта ў  20-х гадах XX CTv 
калі патрэбнасці фіксацыі, перадачы і скарыстоування новых ведау 
выклікалі масавае стварэнне новых тэрмінаў і тэрмінасістэм, не садзей- 
нічала ўзмацненню кантралюемых працэсаў тэрмінаўтварэння і абме- 
жаванню тых структурна-марфалагічных і лексіка-семантычных уласці- 
васцей, якія характэрны для натуральнага ходу развіцця лексічнай сі- 
стэмы.

Нельга сказаць, што стваральнікі тэрміналогіі не імкнуліся пэўным 
чынам улічваць і ў структуры тэрмінаў адлюстроўваць спецыфіку 
адпаведных паняццяў. Так, члены Навукова-тэрміналагічнай камісн 
адзначалі: «Пры ўтварэнні новых слоў камісія заўсёды лічылася з тым, 
каб надаць гэтым словам адпаведны і ў поўнай меры дакладны сэнс, 
дзеля чаго падбіраліся такія канчаткі (суфіксы), якія дакладна перадавалі 
сутнасць разуменьня: напр., суфікс -ік для азначэньня дзейніка: множнік 
(множитель), лічнік (числитель), -альн-ы ў тым значэныіі: апісальны 
(описательный), азначальны (означающий) і г. д.»7 Аднак’калі ўлічыць 
вышэйакрэсленыя фактары і надзвычай сціслы тэрмін, за які неабходна 
было стварыць тэрміналогію, то становіцца відавочным, чаму ў 20-я 
гады такі падыход не мог быць ажыццёўлены ў поўным аб’еме. Тыя 
адносіны, якія існавалі паміж словамі нетэрміналагічнай лексікі, наклад- 
валіся і на тэрміналагічную лексіку, што не спрыяла ўсталяванню 
ізамарфізму сістэмы тэрмінаў і сісэмы паняццяў.

Йія  агульнаўжывальнай лексікі гэтага часу былі характэрны: 
шматлікія сінанімічныя пары і рады слоу, у склад якіх уваходзілі 

словы рознага паходжання і ўжывання, напрыклад: адвая — акяадня— 
паяіца, адзенне — вопратка, астача — рэичпа, буяьба — картопяя, 
век—стаяецьце, веска — дзярэўня, вынік — рэзуяьтат, жывёяа — 
скаціна—худоба — быдяа, жыхарства — насеяьніцтва, засек — аруд, 
нарастанъне—павеяічэньне, настояьнік — скацерць, сарочка — кашуяя 
—рубашка і да т. п.;

б) двух- і шматкампанентныя рады словаўтваральных варыянтаў: 
адзежа — адзеньне, беяарускі — беяарусінскі, водяуг — паводяуг —павод- 
я е — водяе, жнейка — жняярка, развой — развітак, развязваць -р а звя -  
зываць, рамачны  — рамовы, часьціна — частка — часць і інш.;

в) фанетычныя варыянты: агарод — гарод, агароднік — гароднік, 
адяежнасьць — адяегяасьць, водяуг — подяуг, габінэт — кабінэт, гэта- 
к і—гэткі, існаваньне — істнуваньне, картопяя — картофяя, наагуя —на- 
огуя, начай —іначай, паводяуг — павэдяуг, проціяегяьі —проціўяегяы, 
поруч—поўруч, розны  — рожны, сустрэкаць — сустрэчаць і г. д.

3 прыкладау выразна відаць, што падобная варыянтнасць — вынік 
паралельнага функцыянавання агульнанародных і дыялектных, спрад- 
вечна беларускіх і запазычаных слоў, неўпарадкаванасці лексічнай і 
словаўтваральнай сістэм, неўсталявамых фанетычных, арфаэпічных і 
арфаграфічных нормаў.

Гэтыя з’явы, як у люстэрку, знайшлі адлюстраванне і ў тэрмінала- 
гічнай лексіцы беларускай мовы 20-х гадоў, асабліва у сферы функцы
янавання, г. зн. на старонках падручпікаў і дапаможнікау, навуковых і 
навукова-папулярных выданняў, параўн.:

а) тэрміны-дублеты, тэрміны-сінонімы: абернутыя — адваротныя 
(адносіны), адніліаньне — адяічваньне, адносіны — стасункі, адрожнік— 
дыскрымінант, адрэзак — адцінак, азбука —абэцэда — аяьфабэт, ассо- 
цыацыя — звязак — заяежнасць, бесканечнасьць — бяскрайнасьць, бескан- 
цовы — бязкрайны — бязмежны (дроб), бок — грань — сьценка—старонка 
(квадрата), ваяец — цыяіндр, вогнішча — фокус (эліпса), вызначнік — 
дэтэрмінант, выказьнік — сказьнік — прысуд, гаяёіды—сояероды, гутарка 
— гаворка — дыяяект, дзеяьнік — чыньнік, дужкі—скобкі, дыаганаяь — 
ускосіна, кантасяуп — прызма, конус — стажок, ковы  —мэтаяі, меры- 
дыян — паяудзённік, люва — язык, настаўнік —вучыцеяь— пэдагог, 
праліень — радыус, рэзуяыпат  — суліа, скяаданьне —прыяічваньне— 
прыкяадваньне — дадаваньне, сябра — таварыш —чяен (сельсавета) і да 
т. п.;
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б) словаўтваральныя варыянты тэрмінаў: адніманьне — адыманьне, 
акругяеньне — абкругленьне — закругяеньне (лікаў), аманьяк — аммоніяк, 
асьвета — прасьвета, ацьвярдзеушы — зацьвярдзеяы; біном —двускяад— 
двучяен, вымова — вьімауяеньне, выраз — выражэньне, дасьяед —дась- 
яедзіны— дасьяедаваньне — высьяед, дзеяньне —дзейнасьць — дзейства, 
дзесятковы —дзесяцёрны, драбяеньне — раздрабяеньне, дроб —дробезь— 
дробня, жнейка — жняярка, яічба — яічбіна, паказчык —паказаяьнік 
(кораня), правіяьная — праведная — праўдзівая (дробезь), развязак 
—развязка — развязваньне, раскяад — раскяаданьне ( многачлену), раўна- 
ньне — раўнаваньне і г. д.;

в) фанетычныя варыянты тэрмінаў: ад’ё'мнік — аднімнік — адьшнік, 
арытмэтыка — арыхмэтыка, дасьяед —досьяед, двучяен — двухчяен, 
оробезь — дробязь, карэнь — корань, мэтаяі — мэтаяы, перыадычны— 
пэрыодычны, розніца — рожніца і г. д.;

г) асобныя марфалагічныя варыянты тэрмінаў: анаяіз — анаяіза, 
эяіпс — эяіпса.

Прыведзеныя прыклады сведчаць, што такая багатая варыянтнасць— 
вынік перш за ўсё паралельнага выкарыстання ўласных і запазычаных 
тэрмінаў, а таксама тэрмінаў-неалагізмаў, матываваных рознымі пры- 
метамі (у тым ліку і неістотнымі прыметамі, прыметамі асацыятыўнага 
характару) адпаведных паняццяў ці ўтвораных з дапамогай розных 
словаўтваральных сродкаў. Акрамя таго, варыянтнасць тлумачыцца 
неакрэсленасцю прынцыпаў асваення іншамоуных тэрмінаў, няўстой- 
лівасцю нормаў беларускай мовы.

ТІТто да сферы фіксацыі, то ў ёй варыянтнасць абмяжоўвалася, хоць 
«у некаторых выпадках камісія прымала па два беларускіх .тэрміны. 
Рабілася тэта дзеля таго, што такія словы часта істнуюць у жывой 
народЦай мове (напрыклад, кветка і краска), а з другога боку, як 
компроміс пры асабліва спрэчных тэрмінах па якіх нельга было атры- 
маць поўнай згоднасьці ўсіх членаў камісіі»*. Пра характар варыянтнасці 
тэрмінаў розных галін ведаў, што засведчаны ў Весніку Народнага 
Камісарыята Асветы, можна меркаваць па наступнай табліцьі:

Тэрміналогія
Колькасць

3 іх

тэрміны-
дуплеты,

тэрміны-
сінонімы

словаўтва-
ральныя

варыянты

ф ане
тычныя

варыянтыпаняццяў тэрмінаў

Граматычная 307 336 23 5 I

Лагічная 384 444 56 4 —

А ры ф м еты чная 229 257 22 5 I

Алгебры 140 158 18 — —

Геаметрычная 377 417 40 — —

Аналітычнай
геаметрыі 44 53 9 - -

Трыганаметры і 53 59 6 -- —

Батанічная 452 488 36 -- —

Як бачна з прыведзенай табліцы, Навукова-тзрміналагічная камісія 
не пазбегла дублетнасці і сінаніміі. На гэтым этапе (пачатак 20-х гадоў) 
дублетныя пары ўтваралі, як правіла, уласнабеларускія і запазычаныя 
тэрміны, а сінанімічныя — уласнабеларускія з рознай унутранай формай. 
Аднак сярод 210 дублетных і сінанімічных радоў тэрмінаў толькі адзін 
рад трохкампанентны (атрыбут. — уласьцівасьць — прыналежнасьць). 
Значыць, у сферы фіксацыі вызначылася тэндэнцыя да адназначнай 
адпаведнасці паміж тэрмінам і паняццем. Але гэтая тэндэнцыя не 
аднолькава вырашалася стваральнікамі асобных тэрміналагічных слоўні- 
каў. Так, у «Слоўніку граматычна-лінгвістычнай тэрміналогіі» (1927) да 
124 тэрмінаў рускай мовы (з 1592) у 122 выпадках прапануецца ў бела
рускай мове па два, а ў двух выпадках — па тры адпаведнікі. Акрамя
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таго, да 16 тэрмінаў прыводзіцца па два словаўтваральныя варыянты. 
А вось у «Слоўніку матэматычнай тэрміналогіі» (1927) толькі да 23 
матэматычных тэрмінаў рускай мовы (з 3550) ў 13 выпадках прапану- 
ецца па два дублетныя ці сінанімічныя адпаведнікі, а ў 10 выпадках — 
па два словаўтваральныя варыянты. Словаўтваральныя і фанетычныя 
варыянты для сферы фіксацыі амаль не характэрны (у адрозненне ад 
сферы функцыянавання, дзе яны ў той час былі вельмі пашыраны, як 
і сярод нетэрміналагічнай лексікі). Гэта дає падставы сцвярджаць, што 
тэрміналагічныя якасці ў пэўнай меры ўсведамляліся стваральнікамі 
беларускай тэрміналогіі, але рэалізавацца надежным чынам яшчэ не 
маглі. Тлумачыцца гэта, на нашу думку, найперш тым, што пры 
стварэнні галіновых тэрмінасістэм і члены Навукова-тэрміналагічнай 
камісіі, і супрацоўнікі Інбелкульта ішлі не ад сістэмы паняццяў той ці 
іншай галіны ведаў, а вялі пошукі адпаведнікаў да спіса тэрмінаў рускай 
мовы. A пры такім падыходзе істотную ролю адыгрывалі суб’ектыўныя 
фактары, у выніку чаго беларускія адпаведнікі не заўсёды вызначаліся 
выразнымі тэрміналагічнымі якасцямі як у плане семантыкі, так і 
ў плане структуры.

1 Наша ніва. 1908. № 8. Пры гэтым тут і далей захоўваюцца правапісна-граматычныя 
асаблівасці беларускіх выданняў.

2 Г а р  э ц к і М. Развагі і думкі / /  Вялікодная пісанка. Вільня, 1914. C. 56—57.
3 Вестник Народного Комиссариата Просвещения ССРБ: Беларускі аддзел. Мн., 1921. 

№ 2. С. 11— 12.
4 А г л я д а л ь н і к .  Некаторыя ўвагі на беларускую літературную  тэрмінолёгію 

/ /  Полымя. 1923. № 7 —8. С. 80.
5 Н е к р а ш э в і ч  С. Да пытаньня аб укладаньні слоўніка жывой беларускай мовы 

/ /  Полымя. 1925. № 5. С. 176.
б Б і л ь д з ю к е в і ч  Jl. Асновы беларускае матэматычнае тэрміналёгіі / /  Школа 

и культура Советской Белоруссии: Беларускі аддзел. 1921. № 1—2. С. 23.
7 Вестник Народного Комиссариата Просвещения ССРБ. С. 12.
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А. П. ГРУЦА

ПАПАЎНЕННЕ ФРАЗЕАЛАГІЧНАГА ФОНДУ 
БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў ПРАЦЭСЕ ЯЕ КАНТАКТАВАННЯ 

3 ІНШЫМІ СЛАВЯНСК1М1 MOBAMI

Аналіз фактычнага матэрыялу, на аснове якога вядзецца работа па 
ўкаладанню гістарычнага слоўніка беларускай мовы, дає магчымасць 
выявіць у беларускіх помніках шэраг лексічных і фразеалагічных ста- 
раславянізмаў, паланізмаў, якія раней не падвяргаліся дэталёваму і 
ўсебаковаму вывучэнню, вызначыць семантыку і структуру іх, устана- 
віць асаблівасці ўваходжання паасобных кампанентаў у склад тыпіза- 
ваных выразаў, словазлучэнняў і фразеалагічных адзінак і на аснове 
ўсебаковага вывучэння ацаніць ролю такіх запазычанняў у кавергенцыі 
і дывергенцыі блізкароднасных рускай, беларускай і часткова польскай 
моў на ўзроўні лексікі і фразеалогіі. У гэтай сувязі перш за ўсё звяртае 
на сябе ўвагу той факт, што шэраг фразеалагічных адзінак, уласцівых 
беларускай мове, у якой яны ў выніку семантычнай і структурнай 
маналітнасці функцыяніруюць у саставе сказа як эквіваленты асобнага 
слова, увайшлі ў яе кніжным шляхам праз царкоўную (стараславян- 
скую) літаратуру. Да іх, як паказваюць помнікі беларускай пісьменнасці 
XIV—XVII стст., з улікам адметных асаблівасцей беларускай мовы 
ў галіне фанетыкі і марфалогіі адносяцца терновый венец (Матф., 27 і 
інш.), мученический венец, якія ў зпачэпні «сімвал мучэння, пакут, цяжкі, 
пакутлівы шлях» узыходзяць да евангельскага апавядання пра Icyca 
Хрыста (соими з нашого пана короля Артиуша терновъ венец. Трыст., 
дь; терновом венъцы розмышляла. 36. 107, 164; през тое терпенье 
мученического венца и живота вечного доступует. Апакр., 217).

3 фразеалагізмаў старый ( ветхий) завет, новый завет, ветхий (ста
рый) закон, новый закон, што ў старабеларускай мове ўжываліся са
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значэннем «старажытная, дахрысціянская і хрысціянская часткі Бібліі» 
(Іоанн... много книгь написалъ, истолковалъ так ветхого яко и нового 
завета. 36. 82,355; книги всякие старого и нового закону... друковати 
дозволяемо. СДГВ, 78,1633), да нашага часу захаваліся толькі фразеала- 
гізмы з назоўнікам завет (запавет) у якасці апорнага слова.

Прыметнік вербный у мове старабеларускай пісьменнасці адзначаецца 
толькі ў складзе фразеалагізмаў вербная неделя — «вербны тыдзень» ( на 
вербную неделю водле нового календара. АВК, XXXII, 472,1596), «сёмы 
дзень вербнага тыдня» (убиенъ князь великии Жигимонтъ у Троцехъ 
у вербную неделю передъ обедом: Рач., 388), вербная субота —«субота 
вербнага тыдня» (въ суботу вербную угребать улицы наняли чоловекъ 
дванадцать. ИЮМ, 1, 36, 1679), вербная пятница —«пятніца вербнага 
тыдня» (зложиль рокъ копе... дня сегоднешнего у пятницу вербную. 
АВК, XXI, 138, 1556—1557). Два першыя захаваліся да нашых дзён.

Стараславянскім па паходжанню з’яўляецца фразеалагічны выраз 
глас вопиющего в пустыне (Ісаія, 40; Матф., 3,3) са значэннем «марны 
заклік, які застаецца без увагі, без адказу на яго». У беларускім перак- 
ладзе евангелля В. Цяпінскага яму адпавядае голос крічачого в пустыни,
4. Хутчэй за ўсё, менавіта на яго аснове развіліся вядомыя сучаснай 
беларускай мове фразеалагічныя адзінкі голасам галасіць «гучна з енкам 
і выкрыкамі плакаць ад болю, вялікага гора і пад.» і дзікім (дурным, 
немым, не сваім) голасам, на ўвесь голас «вельмі модна, з усёй сілы 
плакаць, крычаць».

Бясспрэчна стараславянскага паходжання фразеалагізм без вести 
згибнути і яго варыянт без вести згинути. (Добрый человече, если будеш 
слыхал... о моем пану... который згибъ без вести, для бога поведай ми. 
Трыст.., 5; Был в него сынъ... и тот згинул безъ вести. Бава, 163). 3 цягам 
часу адзначаныя фразеалагізмы страціліся.

Шэраг фразеалагічных адзінак, вядомых сучаснай беларускай мове, 
а менавіта такіх, як альфа і амега (Апакаліпсіс, I, 8) — «пачатак і канец 
чаго-н., усё галоўнае»; блудны сын; Валаамава асліца — «пра пакорнага, 
маўклівага чалавека, які нечакана выкажа сваю думку або пратэст 
супраць чаго-н.»; воўк у авечай шкуры — «пра знешне лагоднага, рахма- 
нага, а на самай справе варожага, каварнага чалавека»; Ерыхонская 
(іерыхонская) труба — «пра вельмі гучны голас і чалавека з такім 
голасам». У «Гістарычным слоўніку беларускай мовы» гэтыя адзінкі не 
зафіксаваны. Аднак, улічваючы прыметную пашыранасць, трывалы і 
ўстойлівы характар ужывання ў сучаснай беларускай мове, можна 
дапусціць, што яны былі вядомы і старабеларускай мове, але не знайшлі 
адлюстравання ў помніках пісьменнасці, распісаных для слоўніка.

Да фразеалагізмаў, якія вядомы беларускай літаратурнай мове як 
запазычаныя або непасрэдна са стараславянскай або праз пасрэдніцтва 
старажытнарускай мовы, адносяцца таксама карлііцца акрыдаліі — «бедна 
харчавацца, галадаць»; сыпацъ бісер перад свіннямі — «дарэмна гаварыць 
аб чым-н. ці даказваць што-н. таму, хто не хоча гэта разумець»; блудная 
(аблудная) авечка — «пра чалавека, які адарваўся, адбіўся ад свайго 
асяроддзя, сям’і і інш., які збіўся з правільнага жыццёвага шляху»; 
вавілонская вежа — «пра высокую будыніну ў жартлівым параўнанні», 
вавілонскае стоўпатварэнне — «зборышча, мітусня, неразбярыха»; пабу- 
даваць на пяску — «аснаваць што-н. на ненадзейных хісткіх звестках і 
фактах»; Каінава кляймо — «след злачынства на кім-н.»; Калос на 
гліняных нагах — «пра што-н. з выгляду велічнае, але слабае, гатовае 
распасціся»; манна нябесная — «што-п. нечаканае, дарэмнае, бясплатнае»; 
умыць (умываць) рукі — «ухіліцца (ухіляцца) ад удзелу ў якой-н. справе, 
зняць з сябе адказнасць за што-н.» і некаторыя іншыя.

Папаўненне фразеалагічнага фонду беларускай мовы за кошт устой- 
лівых выразаў з кніг свяшчэннага пісання і іншых старажытных рэлі- 
гійных тэкстаў працягваецца і ў наш час. Аб гэтым пераканаўча сведчаць 
выдадзеныя на працягу апошняга дзесяцігоддзя перакладныя «Русско- 
белорусский словарь» і «Беларуска-рускі слоўнік» (асабліва першы), у 
якіх такія выразы падаюцца (у адрозненне ад разгледжаных вышэй 
гістарычным і тлумачальным слоўнікамі яны не фіксуюцца) зноў-такі 
або як калькі ці паўкалькі адпаведных рускіх выразаў, напр.: егіпецкая 
кара — «пра цяжкае пакаранне, стыхійнае бедства» (з біблейскага апа-
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вядання аб дзесяці бедствах, якія напаткалі Егіпет з-за адмовы фараона 
адпусціць яўрэяў з палону); (прадацца) за сачавічную поліўку—«здрадзіць 
чаму-н. важнаму, асноўнаму, значнаму з-за карысці, драбязнай выгады»; 
Запаветная зям ля  — «месца, куды хто-н. моцна жадає папасці, таму што 
яно ўяўляецца яму зямным раем»; адзнака часу— «тое, што характарызуе, 
з’яўляецца тыловым для таго ці іншага часу»; пажыўнае м ест  — «месца, 
дзе п’янствуюць і распуснічаюць»; камень спатыкнення — «цяжкасць, 
перашкода»; блуканне па пакутах — «шэраг цяжкіх жыццёвых выпраба- 
ванняў, якія наступаюць адно за другім». У рускай мове ім адпавядаюць: 
египетская казнь, за чечевичную похлебку, земля обетованная, зналіение 
времени, злачное место, камень преткновения, хождение по мукам.

Пад уплывам рускай мовы ў беларускай з улікам яе асаблівасцей 
пераважна ў галіне фанетыкі і марфалогіі сталі пашырацца такія фра- 
зеалагічныя адзінкі стараславянскага паходжання, як бездань прамудрасйі
— «аб вялікіх, шырокіх і глыбокіх ведах»; скрыгат зубоўны — «лютая, 
шаленая злосць»; корань зла  — «пачатак асновы, першакрыніца зла»; па 
вобразу і падабенству — «па якому-н. прыкладу, беручы за прыклад каго-, 
што-н.»; аддаваць анафеме — «падвергнуць асуджэнню, заклеймаваць»; 
Мафусаілаў век — «жыць надзвычай доўга» і шэраг іншых (у рускай мове
— бездна премудрости, скрежет зубовный, корень зла, по образцу и 
подобию, предавать анафеме, Мафусаилов век).

Пасля аб’яднання Вялікага княства Літоўскага з Польшчай пачалося 
шырокае пранікненне паланізмаў у беларускую мову перш за ўсё на 
ўзроўні лексікі. Да пэўнай ступені гэта наглядаецца і ў галіне фразе- 
алогіі. Пры гэтым запазычаныя фразеалагізмы, захоўваючы ў асноўным 
сваё агульнае зыходнае значэнне, толькі за рэдкім выключэннем (напр., 
ваша (твая) вельможносте — «ваша (твая) светласць» (а бым учтил 
великого зацностью твою вельможность. Троя, 5; рач же то ведать ваша 
вельможность. Алекс., 16 б, 3, 99) не падвяргаюцца трансфармацыі 
ў фанетыка-граматычных і структурнвх адносінах.

У радзе выпадкаў гэтыя адрозненні датычыліся толькі вымаўлення 
таго ці іншага гука. Так, польскі фразеалагізм wbic па раї у значэнні 
«пасадзіць на кол» у старабеларускай мове ўжываўся ў форме вбити на 
пал (зараз теды там некоторые на тые слова его крикнули, стоя 
чвертовати на пал вбити таког схизмата. Дыяр., 177 б, 3, 17). У поль
скім фразеалагізме lekce sobie wazyc — «грэбаваць, пагарджаць, лічыць 
ні за што, ігнараваць» — глухі заднеязычны к замяняўся звонкім г: естли 
бы теже силу бесовъскую легъце собе важилъ. Будны, 208; Светополкъ 
з своими цалую ноч пил лагце собе важачи Ярослава. Стрыйк., 454 б; мо
литву, сповед и добрые учинки легце собе важыт. 36. 255, 12 б.

Мінімальныя адрозненні, напрыклад мена блізкіх па значэнню пры- 
ставак, аднаго і таго ж кампанента фразеалагічнай адзінкі маюцца і на 
ўзроўні марфалогіі. Параўн. польскае zachowaj Boze і старабеларускае 
боже уховай: другое естли бы чого боже уховай, в которомъ повете 
поветрее моровое было. Ст. 1588, 193. Блізкім да разгледжанага ў струк
турных і семантычных адносінах з’яўляецца фразеалагізм варуй божа(ад 
польскага warowac у значэнні берагчы): Варуй того Боже. Гдыжъ иншое 
бы тело было, которое з Пречистое и Преблагословенное Панны есть 
взято. Дзід., 20—21. 3 цягам часу яны былі выцеснены фразеалагізмамі 
не дай бог, крый божа, барані божа.

Кантактаваннем і ўзаемадзеяннем польскай і беларускай моў абумоў- 
лена наяўнасць у апошняй такіх фразеалагічных адзінак з кампанента- 
мі-паланізмамі ў тых ці іншых адносінах, як от мала і до веля —«цалкам 
і поўнасцю» (и иншого начиня домового и спренту... у том же дому 
остало от м ала и до веля  то все панъ... забралъ. АВК, XXXIX, 207, 1579), 
великое (рогатое) быдло «буйная рагатая жывёла» (зобрал еси и пограбил 
быдла великого рогатого чвора. АВК, XXXI, 378, 1666); збытне велико
— «надзвычай» (размножу тебе збытне велико, и будешь отцем многих 
народов. Біблія, 43); двои роки судовые — «загадзя вызначаны, другі, 
паўторны тэрмін слухання справы ў судзе» (рачить его королевская 
милость складати двои роки судовые. АЗР, III, 52, 1554), зъ  (съ) сего 
(того) света згладити — «забіць, пазбавіць жыцця» (окрутыюю смертю 
зъ того света згладили. ИЮМ, VIII, 418, 1627; потомъ трафимъ такий 
чась, же тебе забимо и с сего света згладимо. АВК, ХХ/318, 1636); быти 
(мешкати) под однъш ъ звонолі (дзвонолсъ) — «адносіцца да аднаго і таго
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ж царкоўнага прыходу» (чомужъ дей повинности свои сторона поводовая 
противно мне за свои шкоды на враде не записала, будучи дей зо мъною 
подъ однимъ звоном. ИЮМ, VII, 283, 1577) і шэраг іншых.

Як вынік кантамінацыі фразеалагізмаў wbic w gtowe, — «убіць у 
галаву» і wbic w pamiec — «запасці ў памяць» належыць разглядаць 
фразеалагізм вбити в память, адзін выпадак ужывання якога адзнача- 
ецца ў старабеларускім рукапісным зборніку №  259 ( может собе каждый 
молодый памет смерти и добре поясомъ припоясати, то есть добре в 
памет вбити, 9865).

Пасля раздзелу Рэчы Паспалітай многія фразеалагізмы польскага 
паходжання паступова выходзяць з ужывання.

Такім чынам, складванне фразеалагічнага фонду беларускай мовы да 
пэўнай ступені, як тэта вынікае са сказанага, залежыць ад кантактавання 
і ўзаемадзеяння з іншымі, пераважна суседнімі славянскімі, а менавіта, 
польскай і рускай мовамі. Пры гэтым складванне ўстойлівых моўных 
адзінак, якія ўжо ў старабеларускай мове функцыяніруюць як эквіва- 
ленты асобнага слова, у асноўным звязана з пераасэнсаваннем такіх 
словазлучэнняў у цэлым або толькі са зрухамі ў значэнні асобных 
кампанентаў іх. Папаўненне і функцыяніраванне фразеалагічнага фонду, 
атрыманага беларускай мовай у спадчыну ад стараславянскай і стара- 
жытнарускай моў, да пачатку XVIII ст. працякала пад уплывам польскай 
мовы. Некаторыя з ідэнтычных па структуры і семантыцы фразеалагіз- 
маў, агульных для польскай і беларускай моў, з цягам часу выйшлі з 
ужывання. З другой паловы XVIII ст. складванне беларускай фразеалогіі 
адбываецца пад уплывам рускай літаратурнай мовы. Аднак аснову 
фразеалагічнага фонду беларускай мовы складаюць уласнабеларускія 
ўтварэнні. Але гэта тэма асобнага даследавання.

в. м. ЛЯШ УК

СПЕЦЫЯЛЬНАЯ ЛЕКСІКА Ў СУЧАСНАИ 
БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ

Выкарыстанне спецыяльнай лексікі — такіх яе разрадаў, як тэрміны 
і прафесіяналізмы, — адзін са шляхоў пашырэння мастацка-вобразных 
сродкаў паэтычнай мовы, які выразна акрэсліўся ў апошняе стагоддзе 
ў многіх літаратурах. Найперш пачалі асвойвацца прафесіяналізмы, 
дакладней, мясцовая лексіка рамёстваў. Першыя спробы мастацкага 
асваення тэрміналагічнай лексікі беларускай паэзіяй выяўлены ў творах 
Я. Лучыны, а затым Я. Купалы, Я. Коласа і іншых паэтаў пачатку XX 
ст. Толькі ў адным вершы «Паэзія» (1906) Я. Купала, напрыклад, 
выкарыстаў такія літаратуразнаўчыя тэрміны, як паэзія, песня, ода, 
серэнада, камед’я, драма, сатыра, балада, казка. З іх толькі песня і казка 
вызначаліся на той час высокай частотнасцю ўжывання як традыцый- 
ныя для беларускай народнай паэзіі. Шырока выкарыстоўваў тэрміна- 
лагічную лексіку ў сваіх паэтычных творах М. Багдановіч — найперш 
літаратуразнаўчую (пентаметры, санет, трыялет, рандо, актава, тэр- 
цына, сентыменталізм, сімвалічны рамантызм, лірычны верш), а та к 
сама і з іншых сфер навукі і вытворчасці: сомнамбул, цыклон, рэактыу 
і інш.

Як паказвае гісторыя многіх літаратур свету, працэс уключэння 
інавацый у мову паэзіі павінен адпавядаць нацыянальным культурным 
традыцыям, заканамернасцям развіцця нацыянальнай вобразна-лексіч- 
най сістэмы. Толькі ў такім выпадку захоўваецца вобразная эстэтыка 
і жанравая адзначанасць паэтычнага тэксту, ствараюцца аб’ёктыўныя 
ўмовы для гарманічнага натуральнага пашырэння вобразнага лексікону 
паэзіі.

Паколькі выпрацоўка беларускай нацыянальнай тэрміналогіі распа- 
чалася, па сутнасці, толькі ў пачатку XX ст., выкарыстанне тэрмінала- 
гічных сродкаў у паэзіі прыкметнай з ’явай стала ўжо ў паслякастрыч- 
ніцкі час. Пры гэтым паэтычныя тэксты 20—30-х гг. ускосным чынам 
адлюстроўваюць працэс станаўлення нацыянальнай тэрміналогіі, най
перш грамадска-палітычнай і індустрыяльна-тэхнічнай.
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Змены ў сацыяльна-эканамічным і культурным жыцці грамадства 
выклікалі пашырэнне ў беларускай паэзіі гарадской, філасофскай, наву- 
ковай тэматыкі. Прафесіяналізмы і вытворча-тэхнічная тэрміналогія 
шырока выкарыстоўваліся ў рэпартажных вершах, прызначаных для 
рыфмаванага апявання вытворчых, працоўных дасягненняў савецкіх 
людзей. Услаўленне савецкай рэчаіснасці было вядучай тэматыкай 
20—30-х гг. Адпаведна з гэтым вяліся пошукі новых сродкаў. Інстру- 
менты, машыны, механізмы, прыборы, іх функцыянаванне станавіліся 
мэтай паэтычнага апісання. Вытворчая тэматыка часта спараджала радкі 
нізкай мастацкай вартасці, выкладзеныя сухім тэлеграфным стылем. У 
вершах выразна прасочваецца і стылістыка газетнай публіцыстыкі з 
заганнай для паэзіі штампаванай мовай. Назіраюцца характэрныя для 
публіцыстыкі дзве супрацьлеглыя тэндэнцыі — «імкненне да стандар- 
тызаванасці, штампаванасці ў мове, з аднаго боку, і максімальнай 
экспрэсіўнасці, «жывасці» выкладання, з другога»1.

Праблемы вытворчасці асвятляліся ў паэзіі праз надзённыя палітыч- 
ныя і эканамічныя лозунгі, якія фармуляваліся па стандартных моўных 
мадэлях. У іх склад часта ўваходзіла вытворча-тэхнічная, грамадска-па- 
літычная, сацыяльна-эканамічная тэрміналогія, як, напрыклад, у вершы 
Ю. Лявоннага «Пераклічка паравозаў»:

Вялізнымі зрухамі ў новай сяўбе 
П ахмурныя сцены набряклі:
— На бойку з прастоямі 
Узнімем сябе,
Ганьбуем прорывы і брак мы!

«Вытворчая» стыхія панує над эстэтыкай і ў другім яго вершы —«Дру
карня»:

Учора —
Гэта не смех! —
Адмовіўся ад прастояў 
Ц элы складальны  иэх.

К ожны складальнік —
ударнік.

Разам з тым у прыведзеным вершы назіраецца спроба паэтычнай 
эстэтызацыі спецыяльнай лексікі — друкарскіх тэрмінаў — як сродку 
мастацкай вобразнасці:

А помніш,
Калі працавалі 
У ,дыме ліхіх пагроз?
Косы  твае

і рэалы  
Бачылі ўсякі лес...

Вытворчая тэматыка абумовіла функцыянаванне ў паэзіі значнай 
колькасці «спецыяльных» слоў «эпохі рэканструкцыі і працоўных пера- 
мог»: індустрыя, рэканструкцыя, калектывізацыя, соцспаборніцтва, удар- 
ніцтва, працадзень, домна, мартэн, шахта, таваразварот, шматпольньс 
севазварот, .уціль, сырэц, сыравіна, нафта, мазут, калій, жалезабетон, 
бетон I г. д.

Сучасная беларуская паэзія характарызуецца ўзмацненнем інтэлек- 
туальнага пачатку, узросшай філасофскай канцэптуальнасцю, аналітыз- 
мам, шматмернасцю ўспрымання з ’яў рэчаіснасці. Спецыяльная лексіка 
асвойваецца з улікам назапашанага вопыту. Паэты імкнуцца адкрыць 
новыя вобразныя патэнцыі «сухіх» тэрмінаў. Якасна новы падыход да 
выкарыстання гэтых сродкаў, абумоўлены як праблемна-тэматычным 
узбагачэннем беларускай літаратуры, так і значна большай распрацав.а- 
насцю тэрмінасістэм у сучаснай беларускай літаратурнай мове. Паэзія 
імкнецца ахапіць, адлюстраваць, асэнсаваць усе рэаліі жыцця, таму 
натуральна выкарыстанне паэтычным крэатыўным мысленнем шмат- 
лікіх фактаў розных навук і ўвядзення ў паэтычны кантэкст спецыяль
най лексікі. P. Бярозкін трапна заўважаў: «He існує, вядома, лірыкі 
слесара, друкара ці чыгуначніка, але жывое і непасрэднае дачыненне 
паэта да штодзённай практыкі не можа не ўзбагаціць яго творчасці хаця 
б такімі падрабязнасцямі, якія не заўсёды заўважыць чалавек старонні»2.

Верагоднасць выкарыстання ў вершы сістэмнай адзінкі слоўніка 
любой з існуючых зараз навук залежыць ад яго вобразна-мастацкіх 
патэнцый. Таму з вялікай колькасці тэрмінаў у паэзіі выкарыстоўваецца 
параўнальна невялікая іх частка — тьія, што выявілі патэнцыі вобразных
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сродкаў, могуць уплываць на ход і логіку паэтычнага мысленна і 
апісання. Ужываюцца звычайна адны і тыя ж «асвоеныя» паэзіяй 
тэрміны-вобразы, а як намінатыўны сродак — розныя. Апошнім тлу- 
мачыцца адносна нізкая на фоне агульнаўжывальнай лексікі частот- 
насць тэрмінаў-намінацый у паэзіі і зусім рэдкая магчымасць іх «неза- 
цёртага» ўзнаўлення ва ўжо вядомым лексічным акружэнні. Возьмем, 
напрыклад, верш А. Вярцінскага «Стронцый» (1962), у якім з выключнай 
экспрэсіўнасцю і з глыбока індывідуальным асэнсаваннем раскрываецца 
тэма барацьбы за мір. Ключавымі словамі ў ім выступаюць лексемы 
стронцый і сонца. Семантычная сувязь паміж традыцыйным словам-воб- 
разам і тэрмінам устаноўліваецца па сукупнасці адзнак: асаблівасці 
рыфмоўкі, наяўнасць кантрастных сем (сонца — сімвал жыцця; ізатоп 
стронцыя — сімвал смерці), падабенства функцый (сонца выпраменьвае 
святло; солі стронцыя выкарыстоўваюцца для стварэння прыгожых 
светлавых эф ектаў). Ры фмоўка верша сонца — стронцый кваліфікуецца 
як рэдкая рыфма, якая выклікае «свежыя паэтычныя асацыяцыі»3. Аднак 
аналагічная рыфмоўка, выкарыстаная пазней іншымі паэтамі ў вершах 
чарнобыльскай тэматыкі (на сонцы — стронцый — P. Баравікова; строн- 
цыю  — сонцамі — 3. М арозаў), успрымаецца ўжо як «зацёртая», ба
нальная.

Ужыванне спецыяльнай лексікі ў беларускай паэзіі абумоўліваецца 
таксама адметнасцю функцыянавання нацыянальнай літаратурнай мо
вы, у прыватнасці пры перавазе рускай мовы ў сферы навукі. Беларускае 
моўнае афармленне набываюць «найбольш агульныя навукова-тэхніч- 
ны я тэрміны, якія шырока праніклі ў маўленне неспецыялістаў, часта 
сустракаюцца ў газетах, часопісах, радыё- і тэлеперадачах, у навукова- 
папулярнай літаратуры, у мастацкай літаратуры < ...> » 4. У беларускай 
паэзіі выкарыстоўваюцца ш ырокавядомыя міжгаліновыя тэрміны: база, 
гіпербаяа, кампанент, канцэнтрацыя, сінтэз і інш.; дэтэрміналагізаваныя 
адзінкі тэрмінасістэм медыцыны, геаграфіі, геаметрыі і інш.: вастракут- 
нік, трапецыя, метэарыт, сель, савана, штыль, стрэс, тромб, мазгавыя 
сасуды, маторная і зрокавая памяць, прастрацыя і інш. Аналагічныя з’явы 
назіраюцца у літаратурах іншых рэспублік былога Савецкага Саюза, дзе 
мовай навукі была руская. Напрыклад, украінская даследчыца Jl. Карпава 
сцвярджае, што многія тэрміны з рускай мовы ва ўкраінскую запазыч- 
валіся ўжо як дэтэрміналагізаваныя агульнаўжывальныя адзінкі5.

Найчасцей у сваіх пошуках сучасныя паэты звяртаюцца да тэрміна- 
сістэм літаратуразнаўства, лінгвістыкі, мастацтва — найбольш генетычна 
і анталагічна блізкіх паэзіі. 3 гэтых сфер актыўна, аднак з арыентацыяй 
на адзінкавае нечастотнае выкарыстанне, ўжываюцца лексемы пленэр, 
падрамнік, рулады, дамбра, адажыо, барбарызм, спражэнне, травесці.

М астацкае  вучылішча...
П ленэры  каля Віцьбы...
Усіх,

вайной панішчаных, 
нам сёння ажывіць бы (Вольскі);

Граніт  імперый руш ы ц ь часу плынь,
Куміры вьіра'стаюць з даўніх рызаў.
I зглухла усем агутная  латы нь 
У галасах жывучых барбарызма... (Барадулін).

Прыцягненне ў паэтычны тэкст такіх слоў матывуецца не толькі 
вобразна-эстэтычнымі, але і тэматыка-кампазіцыйнымі мэтамі. Напрык
лад, на паўторы спецыяльнай лексемы травесці сэнсава і кампазіцыйна 
пабудаваны аднайменны верш B. Лукшы:

Я — травесні.
Ускалмачаны малы,

Які жыве
(які жыве!)

на даху.
* Я — травесці.

<...>
Назіраецца таксама часава-тэматычная прадвызначанасць ва ўжыван- 

ні спецыяльнай лексікі паэзіяй, паколькі «расшырана-пераноснае значэн
не набываюць перш-наперш тэрміны грамадска значных, актуальных у 
той ці іншы перыяд сфер»6. Мы ўжо ўпаміналі пра значиае пашырэнне
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ў мове паэзіі 20—30-х гг. спецыяльнай лексікі вытворча-тэхнічных сфер. 
У вершах ваеннага часу, а затым у пасляваенных вершах пра вайну 
выкарыстоўваецца ваенная спецыяльная лексіка; у час касмічных палё- 
таў пашырыліся спецыяльныя словы касмічнай тэматыкі і г. д. Вершы, 
створаныя ў пасляваенныя гады на папулярную тэму барацьбы за мір, 
уключаюць найменні выбуховых і іншых рэчываў, назваў прыстасаван- 
няў для іх выкарыстання (тол, трынітраталуол, траціл, напалм, 
стронцый, нейтронная бомба і інш.).

У сучаснай паэзіі паралельна са спецыяльнай лексікай выкарыстоўва- 
юцца і інш ыя сродкі і прыёмы стылю навуковага выказвання, робяцца 
спробы стылізацыі верша пад навуковае разважанне. Напрыклад, верш 
без назвы А. Вярцінскага з цыкла «Лясныя прымаўкі» кампазіцыйна і 
зместава пабудаваны ў форме ланцужка лагічных абагульненняў з 
фармулёўкай некалькіх тэз. Спецыяльнае слова тэза ўведзена ў тэкст 
прыёмам паўтору. Пасылкай для роздуму з’яўляецца вынесеная ў эпіг- 
раф прымаўка: «Колькі ваўка не кармі — усё адно ў лес глядзіць». У вьі- 
ніку сутыкнення народна-паэтычнай моўнай стыхіі з элементамі наву
ковага стылю верш набывае ярка выражанае гумарыстычнае гучанне.

Выкарыстанне спецыяльнай лексікі ў асобнай індывідуальнай па- 
этычнай сістэме з’яўляецца дыферэнцыяльнай адзнакай апошняй, вы- 
значае адметнасць аўтарскага стылю. Разам з тым спецыяльная лексіка 
ў паэтычнай мове колькасна абмежавана, падпарадкуецца ў функцыяна- 
ванні агульнаўжывальным і традыцыйным вобразным сродкам. Эстэ- 
тычнае ўжыванне, рэалізацыя вобразных патэнцый спецыяльных слоў 
залежаць ад іх гарманічнага спалучэння з традыцыйнымі сродкамі паэзіі 
— стваральнікамі нацыянальнага кантэксту, носьбітамі культурных тра- 
дыцый.

1 B i K O U K i  М. Я. Стылістыка публіцыстычных жанраў .  Мн., 1971. C. 23.
2 Б  я  р  о з к і н P. Паэзія — маё жыццё. Мн., 1989. C. 315.
3 Р а г о й ш а  B. П. Паэтычны слоўнік. Мн., 1979. C. 182— 183.
4 А н т а н ю к  Л. А. Беларуская  навуковая тэрміналогія . Мн., 1987. C. 45.
5 K a p n o e a  B. Л. Тэрмін і художнэ слово. Кйів, 1967. C. 12— 13.

6 Г р  и г о р ь е в а Д. М. / /  Русское языкознание. Киев, 1987. Вып. 15. С. 27.

Г. I. КУЛЕШ

ПАПАЎНЕННЕ БЕЛАРУСКАЙ ЛЕКСІКІ 
ШЛЯХАМ ЗАПАЗЫЧВАННЯ

Сярод слоў, што ўваходзяць у беларускую мову ў апошні час, уласна 
рускіх запазычанняў нязначная колькасць. Гэта з ’ява тлумачыцца тэн- 
дэнцыяй ухіляцца ад уключэння ў лексічную сістэму той ці іншай мовы 
слоў з чужымі фармальнымі прыметамі1. Транслітараваныя словьг з 
рускай мовы — нячастая і вымушаная з’ява ў беларускай лексічнай 
сістэме. Для прыкладу возьмем рускае слова угон са значэннем ’пры- 
мушэнне экіпажа накіроўваць самалёт ва ўказаным напрамку’ і яго 
вытворныя угонщик, угнанный, ужыванце якіх актывізавалася ў рускай 
перыёдыцы. Праз перакладныя матэрыялы словы угон, угонш чык, 
угнаны  паявіліся і на старонках беларускага друку: ...Старшынствуючы 
на працэсе па справе аб угоне савецкага самалёта ў Ізраіль... (Звязда,
1989. 6 сакав.); Нярэдка ўгонш чы кі самалётаў не рэцыдывісты (Нар. 
газета. 1991. 27 лют.); Угнаны савецкі самалёт... зрабіў сёння днём 
вымушаную пасадку (Звязда. 1991. 23 студз.). Тлумачальны слоўнік 
беларускай мовы (у далейшым: ТСБМ ) фіксує слова угон толькі ў ад
ным, спецыяльным, значэнні ’падоўжанае змяшчэнне рэек, якое выклі- 
каецца рухам чыгуначных саставаў’ (Т. 5. Ku. I. C. 613). I хоць гэтыя 
словы складаюцца з марфем, уласцівых беларускай словаўтваральнай 
сістэме, яны  ўспрымаюцца як запазычаныя. Справа, відаць, у мадэлі 
словаўтварэння. Такое меркаванне пацвярджае і перадача сродкамі бе
ларускай мовы аднатыпнага ў структурных адносінах слова уход. Пры 
перакладзе прыстаўка у- замянялася на іншую: выхад, адыход. Тым 
самым утвараліся больш уласцівыя для беларускага словаўтварэння 
формы. Калі ж сэнс не дазваляў змяніць прыстаўку, то падбіраўся
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адпаведны сінонім з іншым коранем: уход (с должности) — звальненне 
(з пасады), уход (тайный) — уцёкі і г. д. Аднак такі падбор не заўсёды 
дакладна мог перадаць сэнс. Калі рускія выразы угнать самолёт, угон
щик самолёта ■ перакласці як выкрасці самалёт, захопнік самалёта, то 
некалькі змяняецца іх сэнс, паколькі самалёт не з ’яўляецца ў даным 
выпадку аб’ектам прысваення, а толькі сродкам дасягнення мэты.

Выкарыстанне рускіх слоў у нязменным выглядзе, толькі трансліта- 
раваных, можа падтрымлівацца такімі аднакарэннымі словамі, ужыванне 
якіх лічыцца нормай сучаснай беларускай мовы. Так можна растлума- 
чыць перадачу рускага слова управленцы беларускім адпаведнікам уп- 
раўленцы побач са словам кіраўнікі: Некаторым сродкам інфармацыі 
вельмі цяжка выйсці з зацяжнога канфлікту з былымі ўпраўленцамі...; 
Створана таленавітае асяроддзе ўпраўленцаў (Нар. газета. 1992. 6 лют.); 
Мы маем бездань упраўленцаў без кваліфікацыі ўпраўленцаў (ЛіМ.
1990. 11 м ая). «Падтрымку» гэтаму запазычанню аказвае замацаванае 
ўжо раней у беларускай мове слова упраўленне ’установа’ (РБС-82. Т. 
2. С. 534). Аднак падобныя выпадкі запазычвання ў беларускую мову 
ў апошні час адзінкавыя.

Сярод непасрэдных запазычанняў з рускай мовы часцей за ўсё 
сустракаюцца скарочаныя словы. Пераклад такіх слоў, як, напрыклад, 
бомж, сексот не столькі парушыў бы цэласнасць іх гукавой структуры, 
колькі пазбавіў бы ўласцівай ім сацыяльна-гістарычнай афарбоўкі. 
Параўн.: Праслужыўшы 25 гадоў, — сказаў адзін з афіцэраў — я 
знаходжуся сёння ў становішчы бомжа (Нар. газета. 1992. 9 студз.); Ужо 
адкрыта працягваюць руку, здымаюць шапку нашы грамадзяне. Няпра- 
ўда, што ўсе яны лайдакі і бомжы, не хочуць працаваць (Нар. газета. 
1992.' 29 студз.); Я не хачу абвінавачваць сексотаў НКУС ці КДБ. 
Я абвінавачваю сістэму... (Звязда. 1992. 15 лют.); Колькі было тых 
сексотаў і хто са знаёмых ды сяброў быў сярод іх — лепш пра гэта не 
думаць (ЛіМ, 1992. 27 сак.).

Пранікненне рускіх слоў у беларускую мову ў нязменным выглядзе 
можна растлумачыць аслабленнем засцерагальнай здольнасці яе лексіч- 
най сістэмы адносна інш амоўных элементаў у выніку тых працэсаў, якія 
прывялі да функцыянальнай абмежаванаці беларускай мовы ў савецкім 
грамадстве. Аднак часцей за ўсё руская мова ў наш час з’яўляецца не 
пастаўшчыком гатовых лексічных адзінак, а пасрэднікам запазычанняў 
з іншых моў, перш за ўсё неславянскіх.

Выкарыстанне іншамоўных слоў тлумачыцца рознымі прычынамі. 
Адна з іх—неабходнасць перадаць значэнне, для якога няма раўназнач- 
нага ўласнага адпаведніка. Іменна такой прычынай было выклікана 
паяўленне ў газетных матэрыялах слова рэспандэнт для наймення 
асобы, якая ўдзельнічае ў апытанні грамадзян з мэтай высвятлення 
грамадскай думкі па якой-небудзь важнай праблеме: ...Адказы-прапано- 
вы некаторых нашых рэспандэнтаў выносім на старонкі газеты (ЛіМ.
1991. 20 верас.); Напярэдадні Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь мы 
вырашылі правесці экспрэс-інтэрв’ю на вуліцах горада. Скупыя адказы 
рэспандэнтаў... (Нар. газета. 1992. 29 ліп.). Экстралінгвістычнай прычы
най, якая спрыяла паяўленню гэтага слова на старонках беларускага 
друку, з ’явілася павышэнне цікавасці да сацыялогіі, правядзенне ў рэс- 
публіцы сацыялагічных даследаванняў. У англійскай мове слова respon
dent мае наступныя асноўныя значэнні: I) Той, хто адказвае, рэагуе; 2) 
Спагадлівы, чулы; 3) юр. — адказчык2. Як бачым, слова запазычана 
толькі ў адным, першым з названых значэнняў, за якім замацаваны 
пэўны тэрміналагічны змест. Ужыванне ў такім выпадку беларускага 
слова адказчык недастаткова адэкватна адпавядала б сэпсу адпаведнага 
паняцця. У носьбітаў беларускай мовы слова адказчык успрымаецца 
перш за ўсё як юрыдычны тэрмін; яго словаўтваральная празрыстасць 
выклікае дадатковае семантычнае адценне — ’абавязковасць даваць 
адказы’, што не стасуецца з самім працэсам апытання грамадскай думкі, 
на якое адказы даюцца добраахвотпа: 3 трохсот дваццаці рэспандэнтаў 
знайшоўся толькі адзін, які адмовіўся адказваць (Звязда. 1988. 9 жн.). 
He апошнюю ролю ў выкарыстанні запазычанага, а не„ ўласнага слова 
адыгрывае і традыцыя аддаваць перавагу тэрмінам лаціпекага паходжан- 
ня (рэспандэнт — ад лац. responare — адказваць).
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Слова рэйтынг на старонках беларускага друку ўжываецца ў некаль- 
кіх значэннях: 1) ’грамадскі аўтарытэт’: ...пры высокім асабістым аўта- 
рытэце старшыні BC рэйтынг самога Вярхоўнага Савета прыметна 
знізіўся (Нар. газета. 1991. 26 лют.); Да Партыі камуністаў Беларусі... 
па рэйтынгу папулярнасці прымыкае рух «За дэмакратыю, сацыяльны 
прагрэс і справядлівасць» (Звязда. 1994. 29 студз.); 2) ’узровень прафе- 
сійнай кваліфікацыі’: Рэйтынг прызыўнікоў з Беларусі даволі высокі 
(Звязда. 1991. 30 ж н .); 3) ’грамадская ацэнка якой-небудзь З’явы ’: 
Вызначыць чытацкі рэйтынг папулярнасці і месца ў ім сваёй газеты 
вырашылі журналістці «Мінскай праўды» (Мінская праўда. 1991. 22 
студз.). Паводле АРС-88, англійскі адпаведнік гэтага слова rating мае 
наступныя значэнні: I)  ацэнка, аднясенне да таго ці іншага класу, 
разраду; 2) абкладанне падаткам; 3) становішча, клас, разрад, ранг; 4) 
амер. — ацэнка ў школе; 5) мар. — званне або спецыяльнасць радавога 
або старшынствуючага саставу (с. 578). Слова, такім чынам, прыйшло 
ў беларускую мову з адным, першым значэннем, а затым ў выніку 
актыўнага функцыянавання пашырыла сваю семантычную структуру.

Ужыванне некаторых іншамоўных слоў дає магчымасць унікнуць 
апісальнай перадачы з’явы, падзеі, паняцця сродкамі сваёй мовы. Такое 
выкарыстанне інш амоўных слоў дыктуецца тэндэнцыяй да эканоміі 
моўных сродкаў, што асабліва актуальна для публікацый у перыядыч- 
ным друку. Так, замест апісальнага выразу ’сустрэча, канферэнцыя 
дзяржаўных кіраўнікоў на вышэйшым узроўні’ у рэспубліканскіх газе
тах і часопісах можна сустрэць назву саміт: Перспектывы «саміту» 
ў Ташкенце выглядаюць вельмі туманна (ЛіМ. 1992. 15 мая); ...праб- 
лемы  ў адносінах паміж незалежнымі дзяржавамі наўрад ці знікнуць 
цалкам —колькі б «самітаў» не праводзіць (JIiM. 1992. 10 студз.). 
Нягледзячы на дакладную сэнсавую акрэсленасць, гэты неалагізм мае 
ў беларускім слоўніку выразны іншародны характар. Ha яго непрыста- 
саванасць^а спецыфікі новага моўнага асяроддзя ўказвае неаднолькавае 
графічнае афармленне, напісанне ў двукоссі.

Уваходжанне інш амоўных слоў у лексічную сістэму пэўнай мовы 
павінна дыктавацца істотнымі прычынамі — неабходнасцю назваць 
новыя, неўласцівыя данаму грамадству рэаліі, падкрэсліць новыя адцен- 
ні значэнняў, расшырыць сінанімічную базу і пад., таму замена трады- 
цыйных і звыклых назваў спецыфічных рэалій нашага жыцця на 
інш амоўныя неалагізмы ўяўляецца нёмэтазгоднай. Выклікае сумненне, 
ці замацуюцца ва ўжытку інш амоўныя словы тыпу спікер у значэнні 
’Старшыня Вярхоўнага Савета’: Вярхоўны Савет абмяркоўвае кандыда- 
туры на пасаду спікера (Звязда. 1994. 28 студз.); Выказаў спікер 
парламента і сур’ёзныя прэтэнзіі да дзеянняў урада (JliM. 1992. 4 вер.); 
клерк у значэнні ’дзяржаўны службовец’: Уся надзея зараз на групу 
даволі відных урадавых клеркаў... (Нар. газета. 1992. 29 вер.); офіс 
’ведамства, упраўленне, установа’: ...можна пачуць і ў магазінных чэргах, 
і ў міністэрскіх офісах, што дэмакраты захапілі ўладу і ўшчэнт развалілі 
эканоміку (Нар. газета. 1992. 12 сак.); На прэс-канферэнцыі ў офісе 
Агенцтва друку навіны... (ЛіМ. 1990. 21 вер.).

Акрамя запазычвання праз рускую мову, у апошні час адзначаецца 
пранікненне іншамоўнай лексікі (перш за ўсё польскай) у беларускую 
мову непасрэдна, без рускамоўных капалаў. Што да польскай мовы, то 
яна і ў мінулыя перыяды з’яўлялася крыніцай папаўнення беларускага 
слоўніка. Аднак пачынаючы з 30-х гадоў' XX ст., уваходжанне новых 
паланізмаў у беларускую лексіку па пэўных прычынах амаль нё назі- 
ралася. У апошні час увага да польскай мовы як магчымай крыніцы 
запазычвання актывізавалася, што знайшло адлюстраванне перш за ўсё 
на старонках рэспубліканскага перыядычнага друку. Ужыванне паланіз- 
маў не мае рэгулярнага характару, тым не менш уяўляецца важным не 
абмінуць гэта пытанне, паколькі яно ўваходзіць у кола праблем, звя- 
заных з пошукамі найбольш рацыянальных шляхоў развіцця лексікі 
беларускай мовы.

Магчыма, у канцы XIX — пачатку XX ст. рабіліся ўжо спробы 
выкарыстоўваць у беларускай мове асобныя з тых паланізмаў, што 
будуць разглядацца ў артыкуле. Аднак лічыць іх уваходжаннямі апош- 
няга часу дає падставу адсутнасць гэтых слоў у беларускіх слоўніках,
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выдадзеных як у 20-я гады, так і ў больш позніх. Як сведчыць, 
фактычны матэрыял, неалагізмы польскага паходжання часцей за ўсё 
не называюць якіх-небудзь новых рэалій грамадскага жыцця, а ўжыва- 
юцца ў якасці заменнікаў некаторых слоў. Так, напрыклад, замест 
звыклага слова мерапрыемства ’арганізаванае дзеянне, накіраванае на 
дасягненне якой-небудзь мэты’ стала пашырацца слова імпрэза: 
(ПРС-75. С. 163: impreza — мерапрыемства)3: Мы святкуєм важныя даты 
ў гісторыі Беларусі, наладжваем святочныя імпрэзы (Наш а слова. 1992. 
№  22); ... любіць наш прэм’ер іграць на палітычных імпрэзах ролю 
імянінніка (JliM. 1994. 21 студз.).

Словазлучэнне навучальная установа можа быць заменена аднасло- 
ўнай назвай вучэльня (ПРС-75. С. 650: uczelnia — навучальная ўста- 
нова): ...дзе гарантыя, што падобнае не адбываецца ў іншых сярэдніх 
і вышэйшых вучэльнях, якія афіцыйна ўзялі курс на паварот да роднага 
(Нар. газета. 1991. 23 ліст.). Выкарыстанне слова вучэльня можна 
абгрунтаваць тым, што яно здольна выступаць у пэўных выпадках як 
сінонім адпаведнага словазлучэння, напрыклад, пры перакладзе на бе- 
ларускую мову выразу «учреждения и учебные заведения». Звычайна яго 
перакладалі так: навучалыіыя і іншыя ўстановы. Пры гэтым адбываўся 
перанос сэнсавага акцэнту на слова навучальныя, што не для кожнага 
кантэксту бывае дапушчальным. Яшчэ больш неабходны адэкватны 
сінонім для перадачы на беларускую мову выразу накшталт «учреждения 
культуры и учебные заведения». Каб пазбегнуць таўталогіі (установы 
культуры і навучальныя установы), гэты выраз можна было б перак- 
ласці так: установы культуры і вучэльні. I хоць у даным выпадку 
семантычныя аб’ёмы іншамоўнага слова і ўласнага словазлучэння по- 
ўнасцю ідэнтыфікуюцца, мець слова вучэльня ў лексічным патэнцыяле 
мэтазгодна па стылістычных меркаваннях. Спрыяе засваенню слова 
вучэльня беларускай лексікай не толькі агульнасць кораня для белару
скай і польскай моў, але і апрабаванасць ў беларускім словаўтварэнні 
падобнай мадэлі (параўн.: кнігарня, друкарня, мытня).

І ўсё ж выпадкі апраўданага ўвядзення паланізмаў у беларускі 
кантэкст адзінкавыя. Большасць польскіх слоў, што ўжываюцца апош- 
нім часам на старонках рэспубліканскага друку, з ’яўляю цца як бы 
паказчыкам прыналежнасці аўтара да змагароў супраць асіміляцыі 
беларускай мовы з боку рускай. Цяжка растлумачыць патрэбамі развіцця 
і ўдасканалення беларускай мовы ўжыванне слова ўлётка (ПРС-75. 
С. 656: ulotka — лістоўка, пракламацыя): A ўлёткі, якія напярэдадні 
распаўсюджваліся па беларускай сталіцы, былі падпісаны «Славянский 
собор — Белая Русь» (JliM. 1992. 24 студз.); людабойства (ПРС-75. 
С. 231: Iudobojstwo — генацыд): ...мясціны сталінскага людабойства 
ў большасці выпадкаў не вы яўлены  (JliM. 1992. З студз.); амбасада 
(ПРС-75. С. 18: ambasada — пасольства): ...канадыйская амбасада ў Ma- 
скве паабяцала візу... (Наш а слова. 1992. № 29) і пад.

Безумоўна, з усёй колькасці іншамоўных слоў, што апошнім часам 
выкарыстоўваюцца на старонках рэспубліканскіх перыядычных выдан- 
няў, моўная практыка адбярэ толькі тыя, якія будуць адпавядаць 
асноўным тэндэнцыям развіцця лексічнай сістэмы беларускай мовы.

1 Ш а к у н Л. М. С ловаўтваральны  статус запазычанняў у сучаснай беларускай 
мове / /  Весн. Беларус. ун-та. Сер. 4. 1983. № 2. С. 20.

2 М ю л л е р  В. К. Англо-русский словарь. М., 1988. С. 598 (у  далейшым: АРС-88).
3 C t  ы п у л а  Р. ,  К о в а л е в а  - Г. В. Польско-русский словарь, М., 1975 (у

далейшым: РПС-75).

А. Ф. КЛІМ ОВІЧ

ІНШАМОЎНЫ ЭЛЕМЕНТ У БЕЛАРУСКІХ ПЕРАКЛАДАХ 
РЭЛІГІЙНЫХ АПОВЕСЦЕЙ XV ст.

М оўная сітуацыя на Беларусі ў канцы XV — пачатку XVI ст. 
характарызуецца суіснаваннем і ўзаемадзеяннем дзвюх моўных стыхій: 
царкоўнаславянскай і беларускай. Зразумела, што ўдзельмая вага кожнай
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з їх залежала ад жанру твора і звязанаи з гэтым жанрам традыцьп, ад 
адукацыі аўтара або перакладчыка, яго густу і культурна-ідэалагічнай 
арыентацыі. Пісьмовая мова гэтага перыяду «прадстаўляла сабой скла- 
даную сістэму, якая заключала ў сабе ўсю шкалу пераходу ад чыстай 
кніжнаславянскай да народнай беларускай мовы»1. Евангеллі, псалтыры 
і інш ыя творы богаслужэбнай літаратуры пашыраліся на царкоўнасла- 
вянскай мове, і ты я фанетычныя беларусізмы, што падсвядома былі 
занесены ў іх перапісчыкамі, не парушаюць яе стройнай сістэмы. Най- 
большае пранікненне рысаў народнай гаворкі ў пісьмовую мову засвед- 
чылі помнікі юрыдычнай і актавай пісьменнасці. Прамежкавае становіш- 
ча паміж гэтымі тыпамі помнікаў займаюць творы навуковага («Логіка») 
або рэлігійнага («Чэцця» 1489 г.) зместу, мову якіх можна вызначыць 
як царкоўнаславянскую са значнай доляй беларусізмаў (беларускі тып 
кніжнаславянскай мовы2). Рэлігійныя творы падобнага характару не 
выкарыстоўваліся ў набажэнстве, а прызначаліся для дамашняга чытан- 
ня, мова іх павінна была быць зразумелай шырокаму колу чытачоў. 
Паколькі ў тэты час царкоўнаславянская і беларуская моўныя сістэмы 
ўжо значна аддаліліся адна ад другой, то перапісчыкі свядома замянялі 
архаічныя з’явы  адпаведнымі мясцовымі рысамі. Цесным сплавам тра- 
дыцыйных і жывых, народных рыс характарызуюцца і свецкія помнікі: 
летапісы і літаратурна-мастацкія творы.

Асобна сярод пісьмовых помнікаў свайго часу стаіць зборнік канца 
XV ст., які аб’ядноўвае тры аповесці рэлігійнага зместу — «Пакуты 
Хрыста», «Пакланенне каралёў-вешчуноў Хрысту» і «Жыціе Аляксея 
чалавека божага». У мове гэтых аповесцей абазначыліся тэндэнцыі, па 
якіх развівалася беларуская пісьмовая мова ў наступиых стагоддзях: 
выцясненне царкоўнаславянскай мовы жывой беларускай гаворкай і 
асваенне іншамоўнай (галоўным чынам польскай) лексікі. Перакладчык 
рэлігійнага твора, узяўш ы за ўзор існуючую на той час жывую народную 
гаворку, геніяльна прадугадаў шляхі далейшага развіцця пісьмовай 
мовы.

Паколькі царкоўнаславянская мова была дасканала апрацаваная, 
валодала навуковай, філасофскай, царкоўна-багаслоўскай тэрміналогіяй, 
разнастайнымі стылістычнымі сродкамі, яна выкарыстоўвалася і ў ста
рабеларускай пісьменнасці. Царкоўнаславянізмы розных узроўняў знай- 
шлі адлюстраванне і ў зборніку. Гэта, па-першае, невялікі пласт лексікі, 
асвоены яшчэ ў часы Старажытнай Русі: ангелъ (аньеяъ, ашеяъ), ангея- 
ский, амень, апостояъ, апостояьский, бяагосяовяеный, вежды, евангеяіе 
(еваньеяіе, еванкгеяіе), евангелиста, яаданъ, мирра, овощъ, посвящати. 
Болынасць гэтых слоў — грэчаскага паходжання (або калькі з грэчаскай 
мовы ), яны ўзніклі для выражэння паняццяў і абазначэння рэалій 
хрысціянскай ідэалогіі. Як царкоўнаславянізмы можна разглядаць словы 
агульнаславянскага паходжання, якія атрымалі распаўсюджанне ў кніж- 
ных стылях і ўжываліся для абазначэння адцягненых паняццяў з галіны 
духоўнага ж ы цця3: бесъ, богъ, вера, господь, дева, молитва. Словы гэтага 
разраду адны з найбольш ужывальных: богъ сустракаецца у тэксце 280 
разоў, вера — 73, господь — 47, ангеяъ — 45, благословений — 36, євангеліє 
— 34. 3 граматычных царкоўнаславянізмаў адзначаны канчатак 
-аго(-яго) прыметнікаў у родным склоне адзіночнага ліку: преславнаго, 
праведнаго, невиннаго, нашаго, отвращавшаго, краснеишаго, третьяго 
(усяго толькі 7 разоў). Невялікую групу складаюць дзеепрымегнікі 
цяперашняга часу з царкоўнаславянскімі суфіксамі -ущ-, -ащ-\ приходя
щий, верующий, воняющий, сущий, топчущий, аднак у колькасных адно- 
сінах пераважаюць ужо формы на -уч-, -ач-, (бачучий, благословляючий, 
будучий, висячий, вздыхаючий, даваючий, держачий, живучий, пахнучий). 
Прадстаўлены ў зборніку вытворныя з царкоўнаславянскім суфіксам 
-Huj-(euuj-): пророкованіе, зналіенованіе, почитаніе, погребеніе, дрыжаніе, 
вплеваніе, будованіе, сказаніе, выгнаніе, высповеданіе, виденіе і інш. Гэта 
адна з нямногіх царкоўнаславянскіх рысаў, якая пераважае ў помніку 
над народна-гутарковымі формамі тыпу выповеданье, княженье, наро- 
женье, наученье, спасенье, хваленье. У зборніку сустрэліся нешматлікія 
выпадкі ўжывання няпоўнагалосных форм, прычым звычайна ім ёсць 
поўнагалосныя адпаведнікі: «червоное злата знайдуть» —«милхиоръ 
корол... богу золото оферовал», «на римский брегъ» — «по берегом
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іордановымь», «в рубе шолкове облочилися» — «рубие каление оболок- 
ши... седети почалъ».

Такім чынам, у мове гэтага рэлігійнага помніка назіраецца невялікая 
колькасць царкоўнаславянізмау. Перакладчык рашуча павярнуў рэлігій- 
ны я творы да жывой народнай гаворкі, нават у значна большай меры, 
чым гэта пазней зрабіў Скарына.

Адной з прычын адыходу перакладчыка ад царкоўнаславянскай мовы 
магло паслужыць і тое, што аповесці перакладаліся ім з польскага ці 
чэшскага арыгінала, а магчыма, і непасрэдна з лацінскага. У зфорніку 
адзначаецца вялікі пласт лексікі, запазычанай з польскай, а праз яе 
пасрэдніцтва — з нямецкай, чэшскай, лацінскай моў.

У сувязі з разглядам запазычанняў з гэтых моу узнікае некалькі 
пытанняў. Па-першае, аб размежаванні паланізмаў і слоў уласна бела- 
рускіх, паколькі гэтыя мовы характарызуюцца выключнай блізкасцю ў 
семантьічных і словаўтваральных адносінах. Напрыклад, ці можна лі- 
чыць непасрэднымі запазычаннямі з польскай мовы словы важный, 
важити, радити, панство, моцный і да т. п.?

Па-другое, якімі шляхамі пранікалі ў беларускую мову асобныя 
інш амоўныя лексемы? Большасць слоў з нямецкай, лацінскай, чэшскай 
моў з’явілася ў беларускай праз пасрэдніцтва польскай. Пра гэта свед- 
чыць іх і фанетьтка-марфалагічная, і семантычная блізкасць да польскіх 
адпаведнікаў: рада (ст. п. rada, ням. Rath), ш ляхта (ст. п. slachta, 
с. в. н. slachte), м истрь (ст. п. mistrz, mistr, с. в. н. meister), спижа (ст. 
п. spiza, с. в. н. spise), мусити (ст. п. music, с. в. н. miissen), шукати 
(ст. п. szukac, ням. sucheh), баволна (ст. п. bawefna, с. в. н. baumvolle), 
кгвалтъ  (ст. п. gwaft с. в. н. gewalt), капліца (ст. п. kaplica, ст. ч. kapli- 
сё, лац. capella). Мэтазгодна ў адносінах да беларускай мовы лічыць такія 
запазычанні паланізмамі, паколькі яны былі ўжо цалкам асіміляваны 
польскаю моваю і нічым прынцыпова не адрозніваліся ад спрадвечна 
польскай лексікі. Аднак нельга адмаўляць і непасрэдныя запазычанні з 
заходнееўрапейскіх моў у выніку гандлёвых, ваенных, культурных кан- 
тактаў паміж носьбітамі моў.

У зборніку ўжо даволі адчувальны польскі моўны ўплыў. Гэтым 
уплывам можна тлумачыць ужыванне канчаткаў -е, -ове ў назоўным 
склоне множнага ліку назоўнікаў мужчынскага роду (кацере, мйстре, 
моцяре, фальшаре, продавце; диакове, предкове, пророкове, туркове, анге- 
лове, послове, влазове, попове), -овй ( -евй) ў давальным склоне адзіноч- 
нага ліку (уряд никоей, волкови, послови, бискупови). Сустракаецца кан- 
чатак -его ў родным склоне адзіночнага ліку прыметнікаў з цвёрдай 
асновай: крижовего, новего, францьскего, смачнего, чирвонего, замкнутего. 
Можна адзначыць ужыванне няпоўнагалосных форм ( злот о, здровый, 
здровье, млодый, чловек), адсутнасць устаўнога л  пасля губных (земя 
(море середо земе), выбавеніе, поздоровеніе), выкарыстанне суфікса -ца 
для ўтварэння назоўнікаў мужчынскага роду: розбойца, розделца, натца, 
розмножца, выдавца, водца, оправца, злутьца, ліужобойца.'

Лексічны пласт, запазычаны з польскай мовы або з яе дапамогай, 
настолькі значны, што яго можна падзяліць на некалькі семантычных 
разрадаў:

1) рэлігійная лексіка (у большасці лацінскага, нямецкага, грэчаскага 
паходжання), якая ўключае назвы асоб па адносінах да рэлігіі, назвы 
царкоўных будынкаў, прадметаў, абрадаў: архибискупъ, преоръ, капланъ, 
кацеръ, бискупъ, опатъ, казнодей, апостата, ариянинъ, дъябелъ; кляш- 
торь, костелъ, каплица; реликвия, библия, талмотъ, крижъ; офера, 
гостия, мша, епифания, интроить, офертория, олсилия, вилия, калвария;

2) сацыяльна-эканамічная лексіка, да якой адносяцца назвы людзей 
па адміністрацыйным і сацыяльным становішчы, па ўдзелу ў грамадскіх 
працэсах: цесарь, солданъ, моцяръ, панъ, пани, водца, рытеръ, шляхтицъ, 
выдавца, разбойца, лотр, фалшаръ, перькгрил1ъ, лшстръ\ назвы атрыбутаў 
улады: корона (коруна), ратуи/ъ; лексіка, якая характарызуе з ’явы і падзеі 
грамадскага жыцця, грамадскія арганізацыі і трупы: пановати, дбати, 
здрадити, кгвалтовати, коруновати, ліеиікати, обцовати, панство, шлях
та, еднание, едность, здрада, кгвалтъ, кгвалтование, место, ліеиікание, 
коллегиюмъ, тлуща, посполу,

3) ваенная лексіка: валка, гуфъ, тарча, ж олдъ, башта, Л1уръ, витяжца, 
звитежный, боевати.
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4) бытавая і гаспадарчая лексіка: келихъ, яенцухъ, яихтаръ, горнець; 
занкеяъ, ботъ, хуста, штояа, бавояна; жакгелъ, мары.

5) лексіка, якая характарызуе раслінны і жыізёльны свет: гинштъ, 
дромедарь, м уяъ , яевартъ; аяоесъ, баясамъ, цибуяя.

Многія запазычаныя словы, асабліва калі яны патрабуюць тлумачэн- 
ня, ужываюцца паралельна са словамі ўласнымі: апостата албо, одще- 
пенець, гадка албо весть, келихъ албо чаша, коллегиумъ албо собрание, 
тарча албо щитъ, цесарь албо король. Сустракаюцца выпадкі адваротныя: 
зборъ албо рада, волость албо моць, злодей албо лотръ, парусъ албо 
жакгелъ, або: игуменъ албо приоръ, азбука албо письмо. Адзначаны 
выпадкі размежавання значэнняў запазычанага і ўласнага слова: валка 
ўжываецца ў значэнні ’бойка, вайна’, война — толькі ў значэнні ’войска’.

Асаблівасцю помніка з’яўляецца наяўнасць у ім экзатызмаў (со- 
яданъ, дромедарь, м уяъ , гинштъ, бабиния) і вялікай колькасці варварыз- 
маў (яблока тамъ араза зовут; иже сут оу них домы опришне ихже тамо 
аяхам  зовуть; гелена... две красне цркви убудовала, которе слава на 
вышних везвела, по латине кгяориа инъ эксъиеяьсисъ зовут; уси поют 
оную антифону по латынски гекстъ диесъ гекъ естъ диес фецит доми- 
нус), што садзейнічае стварэншо больш выразнай і нагляднай карціны 
ж ыцця розных народаў.

Многія запазычаныя словы, што сустракаюцца ў зборніку, былі 
цалкам адаптаваны і пісьмовай мовай, і народнымі гаворкамі, яны 
дайшлі да нашага часу і зараз не ўспрымаюцца як іншамоўныя: бавоўна, 
бот, дах, яанцуг, ліхтар, люц, крыж, скарб, бачыць, будаваць, мусіць, 
абяцаць, дасканалы, пэўны, моцны, шяяхетны і г. д. Гэтыя словы разам 
з многімі іншымі зараз складаюць спецыфіку беларускай мовы. Аднак 
і тыя адзначаныя ў помніку запазычанпі, што не сталі здабыткам 
сучаснай літаратурнай мовы і народных гаворак, шырока ўжываліся 
ў пісьмовай мове XVI—XVII стст. у адрозненне, напрыклад, ад многіх 
чэхізмаў Скарыны.

Такім чынам, мова зборніка канца XV ст. адлюстравала новую 
сітуацыю, якая была выклікана гаспадарчымі, палітычнымі і культур- 
нымі зменамі і патрабавала спалучэння традыцыйных спосабаў літара- 
турнага выказвання з новымі нават у такіх кансерватыўных па форме 
вхдах беларускага пісьменства як рэлігійная літаратура.

1 Ж  у р  а ў с к і А. І. Гісторыя беларускай л ітаратурнай мовы: У 2 т. Мн., 1967. 
Т . I. С. 112.

2 Там жа. С. 109.
3 Гл.: Гістарычная лексікалогія беларускай мовы. Мн,, 1970. С. 131.

А. Г. ЛУ К А ІІІА Н ЕЦ

СЛОВАЎТВАРЭННЕ НАЗОЎНІКАЎ 
У БЕЛАРУСКІХ САЦЫЯЛЬНЫХ ДЫЯЛЕКТАХ

Даследаванне сацыяльных дыялектаў у Беларусі зараз толькі пачы- 
наецца1, нягледзячы на тое, што сістэмнае апісанне іх має вялікае 
тэарэтычнае і практычнае значэнне. Вывучэнне беларускай мовы, як і 
любой іншай, было б няпоўным без вывучэння жывога народнага 
маўлення, у тым ліку — і сацыялыіых дыялектаў, якія з’яўляюцца 
адной з крыніц папаўнення лексікі літаратурнай мовы.

Прыцягвае ўвагу і адзін з відаў беларускіх сацыяльных дыялектаў 
мінулага — умоўныя мовы вандроўных рамеснікаў і гандляроў, жаб- 
ракоў. Нямала пісьмовых сведчанняў аб гэтых мовах знаходзіцца ў пра- 
цах дарэвалюцыйных этнографаў, філолагаў і чакае сучаснага тэарэтыч- 
нага асэнсавання.

Гэты артыкул прысвечаны толькі аднаму аспекту вывучэння ўмо- 
ўных моў Беларусі: словаўтварэншо назоўнікаў. Фактычны матэрыял 
узяты з трох даволі аб’ёмных лексіконаў: мовы жабракоў мястэчка 
Семежава Слуцкага уезда Мінскай губерні; так званага «катрушніцкага 
лемезеня» — умоўнай мовы дрыбінскіх шапавалаў Магілёўскай губерні; 
«любецкага лементу» — мовы жабракоў М агілёўскай губерні2. Гэтыя

47



ўм оўны я мовы з’яўляю цца, па сутнасці, варыянтамі адзінага сацыяль- 
нага дыялекта, што і дає падставы разглядаць іх лексіку ў сукупнасці.

Пры вывучэнні словаўтварэння ў сацыяльных дыялектах даследчык 
непазбежна сустракаецца з цяжкасцямі, якія часткова характэрны і для 
літаратурнай мовы, а часткова з’яўляюцца спецыфічнымі менавіта для 
ўм оўны х моў.

Перш за ўсё, вывучэнне дэрывацыі ў сацыяльных дыялектах абця- 
жарваецца вялікай колькасцю варыянтаў утваральных і вытворных слоў: 
ковре й «пан» — ковраиха / /  ковреиха «пані»; варнак 11 вурнак «певень»— 
варнатка / /  вурнатка «курыца» (тут і далей захоўваюцца напісанні 
збіральнікаў сацыяльных ды ялектаў). Аднак найбольш складанымі 
выпадкамі трэба лічыць наяўнасць у аднаго і таго ж слова і варыянтаў, 
і вытворных, у выніку чаго ўзнікае цэлае «словаўтваральна-варыянтнае 
гняздо»: бодабка / /  бодавщица «іголка» — бодабщик / /  бодавщик 
«кравец» — бодавчитъ «шыць».‘ У такіх «гнёздах» застаецца нявысвет- 
леным напрамак вытворнасці.

З другога боку, амаль кожны сацыяльны дыялект характарызуецца 
так званай «дэрывацыйнай Недастатковасцю», якая заключаецца ў адсут- 
насці ў пэўны м  сацыяльным дыялекце ўтваральнага слова пры яго 
гіпатэтычнай рэканструкцыі ці наяўнасці ў іншых варыянтах сацыяль- 
нага дыялекта. Напрыклад, у катрушніцкім лемезені ёсць невытворнае 
слова ашпорка «пшаніца»; у любецкім леменце знаходзім і лексему 
вошпар «булка, белы хлеб», г. зн. утваральнае слова для лексемы ашпорка. 
Toe самае: настызники «штаны» у мове семежаўскіх жабракоў і стыга 
«ніжняя частка спіны» у любецкім леменце. У гэтым артыкуле слова- 
ўтваральныя пары разглядаюцца строга ў межах данай падсістэмы 
ўм оўны х моў (так сама, як пры вызпачэнні вытворнасці слова ў літа
ратурнай мове не прыцягваюцца даныя ні тэрытарыяльных дыялектаў, 
ні гісторыі мовы).

Разгляд адносін вытворнасці ва ўмоўных мовах абцяжарваецца і 
наяўнасцю  фанетычных «скажэнняў» утваральных ці вытворных слоў. 
Так, напрыклад, у мове семежаўскіх жабракоў цяжка ўстанавіць адно- 
сіны вытворнасці паміж словамі гаяость «соль» і гарусник «селядзец» 
(параўн. у катрушніцкім лемезені гаяость «соль» — гаяастник «се
лядзец» ).

Цяж ка вызначаецца и члянімасць некаторых слоў. Які, напрыклад, 
статус маю ць фармальныя адзінкі -к-, -овк- у невытворных варыянтах 
багровка / /  багрыяка «верад» у любецкім леменце? Відаць, іх зручней 
лічыць субморфамі, г. зн. адзінкамі несловаўтваральнага ўзроўня.

Нарэшце, толькі пры даследаванні ўмоўных моў узнікаюць цяжкасці 
ў размежаванні вытворных слоў і слоў, што ўтвораны рознымі прыёмамі 
фанетычнай маскіроўкі3. Так, у катрушніцкім лемезені ёсць пары иіу- 
купеи, «купец» — шукупчиха «купчыха», шустянин «мешчанін» —шустянка 
«мяшчанка» і інш. Зразумела, што першыя словы такіх пар утвораны з 
дапамогай фанетычнай маскіроўкі (дабаўлены склад шу- без наступных 
скажэнняў слова ці са скажэннямі, як у другім выпадку).

А сноўныя спосабы стварэння аргатызмаў (слоў умоўных м о ў )—гэта 
фанетычная маскіроўка, семантычны перанос, стварэнне ўстойлівых 
словазлучэцняў і ўласна дэрывацыя. У даследаваных умоўных мовах 
лексем ,1 што ўтвораны апошнім спосабам, 21—24 % аб’ёму слоўніка. 
Словы ўтвараюцца як ад аргатызмаў («унутрыаргатычная» дэрывацыя), 
так і ад агульналітаратурных слоў («пазааргатычная» дэрывацыя), пры- 
чым ва ўмоўных мовах першых выпадкаў значна больш.

Найбольш развіты ва ўм оўны х мовах спосаб словаўтварэння назоў- 
нікаў — суфіксацыя. Гэтым спосабам утвораны 251 назоўнік (87,5 % 
вытворных назоўнікаў). Пры гэтым найбольш часта выкарыстоўваюцца 
суфіксы -нік-, -к-a, -ніц-а, -нн-е / /  -енн-е (-энн-е). Вытворныя з суфіксам 
-нік-, напрыклад, складаюць наступныя тыпы:

аддзеяслоўныя ўтварэнні, якія абазначаюць «прадмет, які выконвае 
дзеянне ці прызначаны для яго ажыццяўлення»: жукяешпь «каваць»— 
жукяейник «малаток», судомить «судзіць» — судомник «суд»;

адназоўнікавыя найменні, якія называюць: а) «асоб па іх адносінах 
да таго, што абазначана ўтваральным словам»: вобут  «абутак» —вобут- 
ник «шавец», яоскаць «палатно» — яаскотник «ткач»: б) «прадметы па
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іх адносінах да таго, что названа ўтваральнай асновай»: гардемаха 
«гарэлка» — гардемашник «вінакурня».

Утварэнне аргатызмаў з суфіксам -ніц-а таксама ў асноўным адпа- 
вядае словаўтваральным тыпам літаратурнай мовы. Гэта: 1) адназоўні- 
кавыя назоўнікі са значэннеМ «прадмет, які мае якія-небудзь адносіны 
да таго, што названа ўтваральным словам»: кумер «арціын» — кумерница 
«вярста», вошпар «булка» — вошпорница «пшаніца» (параўн. м ы ла— 
мыльніца)', 2) назоўнікі са значэннем асобы жаночага полу, якія ўтво- 
раны ад адпаведных назваў асоб мужчынскага полу: укорник «наста- 
ўнік»— укорница «настаўніца» (параўн. абраннік — абранніца)', 3) аддзе- 
яслоўны я найменні прадметаў, прызначаных для выканання дзеяння, 
названага ўтваральным словам: куловать «біць» — кулованнйца «ружжо» 
(параўн. даіць — дайніца).

Назоўнікі з суфіксамі -нн-е, -енн-е (-энн-е) ўтвараюцца ад дзеясло- 
ваў і маюць дакладна тыя ж значэнні, што і ў літаратурнай мове:
I )  «прадмет, які характарызуецца дзеяннем, названым утваральным 
словам»: репсатъ «пісаць» — репсане «пісьмо» (параўн. паслаць — пос
лание)', 2) «апрадмечанае дзеянне»: лыхтаться «смяяцца» — лыхтане 
«смех» (параўн. скараціць — скаранэнне).

Нарэшце, суфікс -к-a рэалізуе ва ўмоўных мовах наступныя тыпы:
1) аддзеяслоўныя назоўнікі са значэннем адцягненай працэсуальнай 
прыметы: слуголшть «служыць» — слуголіка «свяшчэннадзейства» (па- 
раўн. варыць — варка)', 2) аддзеяслоўныя назоўнікі са значэннем 
«прадмет — носьбіт працэсуальнай прыметы»: сепать «глядзець» —сеп- 
ка«вока»; писорить «пісаць» — писорка «пісьмо» (параўн. настойваць— 
настойка)', 3) адназоўнікавыя вытворныя з мадыфікацыйным значэннем 
асобы жаночага полу: ионус «брат» — ионуска «сястра», батъвил «сал- 
дат»— батьвилка «салдатка» (параўн. белорус — белоруска)', 4) назоўнікі, 
якія ўтвораны ад лічэбнікаў са значэннем «прадмет, які характарызуецца 
колькасцю чаго-небудзь ці нумарам, названым утваральным словам»: 
декан «дзесяць» — дёканка «дзесятка» (параўн. дваццаць — дваццапгка). 
Акрамя таго, ва ўмоўных мовах вызначаецца тып, якога няма ў літа
ратурнай мове, — адназоўнікавыя найменні са значэннем «прадмет, 
звязаны з тым, што названа утваральным словам»: дуляс «агонь» — 
дуляска «запалка», сивор «холад» — сиворка «зіма».

Пры ўтварэнні аргатызмаў многія словаўтваральныя мадэлі маюць 
пэўныя адрозненні ў параўнанні з аналагічнымі мадэлямі літаратурнай 
мовы: ужываецца варыянт суфікса, не зафіксіраваны ў літаратурнай 
мове; суфікс мае іншае значэнне; выкарыстоўваецца іншая марфанала- 
гічная мадэль. Напрыклад, суфікс -нік- выступае ў слове шкорошник 
«шавец» (ад иікори «боты») у варыянце -оиінік', суфікс -ун- ( чвякиїа 
«каза» — чвякшун «казёл») набывае неўласцівае яму значэнне «самец 
жывёлы»; у слове калагальня «званіца» (ад калаган «звон») адбылося 
нехарактэрнае для гэтай мадэлі усячэнне канечнай зычнай асновы ўтва- 
ральнага слова. Акрамя таго, ва ўмоўных мовах выдзяляюцца суфіксы, 
якіх няма ў літаратурнай мове: -ук- (мерхля «авечка» —м ярхлю к  «ба
ран»), -ох- (ё'рый «стары» — ярох «дзед, стары»), - іс- (дуляться «гарэць» 
— дулис «агонь»), -ліан- (троить «есці» — тройліан «рот»). Два апошнія 
суфіксы, хутчэй за ўсё, маюць ішпамоўнае паходжанне.

Толькі некалькі назоўнікаў-аргатызмаў утворана прэфіксальным, 
прэфіксальна-суфіксальным спосабам, шляхам чыстага складання і суб- 
стантывацыі прыметнікаў. Сустрэўся толькі адзін прэфіксальны назо- 
ўнік: сиворка «зіма» — подсиворка «восень». Нязначная таксама і коль- 
касць прэфіксальна-суфіксальных нахоўнікаў: хирка «рука' — нахвирник 
«пярсцёнак», трепез «стол» — натренизница «абрус», косей «свящэннж»— 
подкосевич «дзячок». Адзначан толькі адзін тып складаных слоў —з 
першым звязаным кампанентам пол- (пау-): килшсць «ноч» — паукилюсць 
«поўнач». Нязначнай з ’яўляецца і колькасць субстантываваных прымет- 
нікаў; у асноўным гэта словы са значэннем асобы: трапёлый «малады»-— 
трапёлый «хлопец».

Такім чынам, словаўтварэнне назоўнікаў ва ўмоўных мовах у цэлым 
адпавядае законам літаратурнай мовы: з 287 даследаваиых вытворных 
назоўнікаў 251 складзены па мадэлях літаратурнай мовы. Аднаж слова- 
ўтварэнне назоўнікаў-аргатызмаў значна бяднейшае за словаўтва-
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рэнне літаратурных слоў. Так, з 134 суфіксаў, адзначаных у літаратурнай 
мове, ва ўм оўны х мовах выкарыстоўваецца толькі 37, з 32 прэфіксаў 
— толькі адзін у прэфіксальных і сем у прэфіксальна-суфіксальных 
назоўніках. Гэта значыць, што застаюцца «незапатрабаванымі» ва ўмо- 
ўных мовах каля 72 % суфіксаў; 74 % прэфіксаў і 90 % мадэлей 
прэфіксальна-суфіксальных назоўнікаў літаратурнай мовы. Што даты- 
чыцца прадуктыўнасці тых ці іншых афіксаў, то яна ў цэлым адноль- 
кавая ў літаратурнай мове і ўмоўных мовах. Так, 26 назоўнікаў-арга- 
тызмаў утвораны пры дапамозе 14 непрадуктыўных суфіксаў, а 180 
назоўнікаў — пры дапамозе 19 прадуктыўных суфіксаў.

1 Гл.: А л е к с а н д р о в і ч  C. Кравецкі жаргон / /  Беларусь. 1946. № 5—6. C. 87—88; 
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но-проф ессионального языка дрибинских Шаповалов / /  Арэалогія: Праблемы і дасягненні 
(Тэзісы дакладаў міжнароднай навуковай канферэнцыі).  Мн., 1993. C. 113— 114.
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Спб. 1881. Т. 37. Кн. 1. С. 188— 199; Р о м а н о в  Е. Р. Катрушницкий лемезень. Условный 
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Академии наук. Спб, 1901. Т. 21. № 3; Р о м а н о в  Е. Р. Очерк быта нищих Могилевской 
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У. Б. Ж У РА В Е Л Ь

БАЛГАРСК1 I БЕЛ АРУ CKI СЛОУНЫ НАЦІСК 
У СУПАСТАЎЛЯЛЬНЫМ АСПЕКЦЕ

У артыкуле адлюстраваны вынікі сінхроннага супастаўлення акцэнт- 
ных сістэм балгарскай і беларускай літаратурных моў з улікам трох 
асноўных характарыстык слоўнага націску: фанетычных яго парамет- 
раў, пазіцыйных асаблівасцей і функцыянальнай ролі.

Як вядома, фанетычнымі характарыстыкамі, якія вызначаюць тып 
слоўнага націску мовы, з’яўляю цца суадносіны трох фанетыка-акустыч- 
ных прымет: сілы гука, ці інакш яго інтэнсіўнасці, вышыні асноўнага 
тону і працягласці гучання. Калі выдзяленне ў слове аднаго са складоў 
дасягаецца шляхам павелічэння інтэнсіўнасці складаўтваральнага гука, 
такі тып націску прынята называць сілавым, або дынамічным. Калі 
такое выдзяленне адбываецца з дапамогаю павелічэння вышыні асно- 
ўнага тону галоснага, то націск завецца музычным, або політанічным. 
Калі ж націскны склад адрозніваецца ад ненаціскнога большай працяг- 
ласцю гучання — гэта колькасны, або квантытатыўны націск.

Слоўны націск балгарскай і беларускай літаратурных моў традыцый- 
на прынята кваліфікаваць як дынамічны. Аднак у святле новых экспе- 
рыментальных і інструментальных даных такая характарыстыка патра- 
буе ўдакладнення.

Калі гаварыць пра балгарскую мову, то, сапраўды, у шматлікіх 
выпадках інтэнсіўнасць націскнога галоснага тут удвая і больш вышэй 
за інтэнсіўнасць ненаціскнога. Так, напрыклад, па даных Д. Цілкава, сіла 
націскнога [а] ў слове база складає 24 дэцыбелы, а ненаціскнога — 10. 
Розніца паміж інтэнсіўнасцю націскнога і ненаціскнога [о] ў слове 
поводтрохкратная (адпаведна 23 і 7 дэцыбелаў). Больш чым двухкрат
ная розніца інтэнсіўнасці націскнога і ненаціскнога [е] назіраецца ў сло
ве север (18 і 7 дэцы белаў)1. Канешне, трэба ўлічваць адносны характар 
прыведзеных лічбаў, тым не менш яны з’яўляю цца, на наш погляд, 
дастаткова паказальнымі, таму што параўноўваюцца адны і тыя ж гукі ў 
межах аднаго слова. I ўсё ж параметр інтэнсіўнасці ў шэрагу выпадкаў 
не можа служыць асноўным паказчыкам балгарскага слоўпага націску. 
Перш за ўсё таму, што гукі незалежна ад таго, з’яўляюцца яны
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націскнымі ці не, валодаюць сваей уласнай, так сказаць, прыроднай 
інтэнсіўнасцю. Напрыклад, у балгарскай мове націскныя галосныя [е, 
а, о] вы маўляю цца заўсёды з большай сілай, чым націскныя [и, ъ, у]. 
Акрамя таго, сіла гука залежыць і ад пазіцыі яго ў слове — у палатку 
слова інтэнсіўнасць большая, чым на канцы. Таму можна назіраць 
«парадаксальныя» выпадкі, калі ў межах аднаго слова інтэнсіўнасць 
націскного вакалу, напрыклад [и ], будзе меншай, чым ненаціскнога, 
напрыклад [а ]2. Такім чынам, атрымліваецца, што ўспрыманне наці- 
скных ці ненаціскных складоў не можа базавацца выключна на прымеце 
інтэнсіўнасці, і значыць кваліфікаваць балгарскі націск толькі як сілавы 
не зусім правільна.

Другая фанетычная характарыстыка слоўнага націску — вышыня 
асноўнага тону — праяўляецца, калі меркаваць па даных Д. Цілкава і 
Т. Баяджыева, у рознай ступені ў залежнасці ад становішча націскнога 
вакалу. Так, на 40 % больш высокім аказываецца націскны гук у 
параўнанні з ненаціскным, калі ён знаходзіцца ў палатку слова. Розніца 
ўжо ў 20 % адзначаецца тады, калі націскны галосны стаіць у канцы 
слова. Важна падкрзсліць, што такія суадносіны маюць месца ў выпадку, 
калі слова вымаўляецца асобна, прычым ў пэўным меладычным кон
туры, у маўленчай жа плыні гэтыя суадносіны будуць бесперапынна 
змяняцца3.

Балгарскія націскныя і ненаціскныя галосныя адрозніваюцца і ў тэм- 
паральных адносінах. У сярэднім працягласць націскнога галоснага на 
35 % больш працягласці ненаціскнога. Аднак і гэты паказчык з’яўляецца 
пазіцыйна залежным. Назіраюцца выпадкі (асабліва на канцы слоў), дзе 
працягласць ненаціскнога галоснага супадае з працягласцю націскнога 
і нават перавышае яе4. Акрамя таго, квантытатыўныя варыяцыі могуць 
быць выкліканы і індывідуальнымі асаблівасцямі вымаўлення і тэмпу 
маўлення.

Можна сказаць, такім чынам, што вылучэнне аднаго са складоў слова 
ў балгарскай мове адбываецца пры дапамозе не аднаго, а некалькіх 
акустычных сродкаў. Рэальна яны ўзаемадзейнічаюць, дапаўняюць 
адзін аднаго. А значыць, ёсць падставы ахарактарызаваць балгарскі 
слоўны націск як комплексны, або дынамічна-комплексны.

Трэба зазначыць яшчэ і тое, што адрозненні паміж націскнымі і 
ненаціскнымі галоснымі ў балгарскай мове носяць не толькі колькасны 
(а пералічаныя акустычныя параметры можна ў цэлым назваць коль- 
каснымі), але і якасны характар, г. зн. вакалы ў ненаціскным стано- 
вішчы адрозніваюцца ад націскных і тэмбрам. З’ява якаснай рэдукцыі 
прызнаецца зараз адной з характэрных рыс балгарскай літаратурнай 
мовы. Улічваючы гэтую акалічнасць, Д. Цілкаў называе балгарскі слоў- 
ны націск яшчэ і якасным.

Калі гаварыць пра фанетычныя кампаненты беларускага слоўнага 
націску, дык трэба адзначыць, што, як і ў балгарскай мове, яны 
знаходзяцца ў даволі складаных адиосінах5. Тым не менш, мяркуючы 
па вышках інструментальнага даследавання Э. Р. Якушава, можна 
сказаць, што найбольш істотнай, вызначальнай прыметай слоўнага 
націску беларускай літаратурнай мовы з’яўляецца працягласць галосна
га6. Тэты вывад падмацоўваецца і данымі аўдытарскага эксперыменту, 
праведзенага А. М. Андрэевым, у выніку якога было высветлена, што 
ў носьбітаў беларускай мовы існує ўстойлівае ўяўленне аб націскным 
вакале як найбольш працяглым у складзе слова7. Што датычыцца дзвюх 
іншых фізічных рыс націскнога галоснага ў словах беларускай мовы 
—інтэнсіўнасці і вышыні асноўнага тону, — то іх павелічэнне не 
з ’яўляецца настолькі абсалютным і пастаянным, як павелічэнне да- 
ўжыні.

Такім чынам, беларускі слоўны націск правамерна характарызаваць 
як колькасны, або квантытатыўны (Л. Ц. Выгонная называе яго 
дынамічна-колькасным8).
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Дастаткова складаным з’яўляецца пытанне аб тым, ці абумоўлівае 
націск у беларускай мове тэмбравыя адрозненні паміж галоснымі. Інакш 
кажучы, ці з’яўляецца беларускі слоўны націск якасным, як і балгарскі? 
У грунтоўным акадэмічным выданні «Фанетыка беларускай літаратур
най мовы» гэтая праблема асвечана, як здаецца, супярэчліва. З аднаго 
боку, тут гаворыцца: «Беларуская мова характэрызуецца моцнацэнтры- 
руючай прасодыяй, пры якой націск не толькі абумоўлівае адрозненне 
складоў па інтэнсіўнасці іх гучання, па ўзмацненню націскнога склада 
і павелічэнню яго працягласці, але і выклікае якасны я (падкрэслена 
нам і— У. Ж .), прыметныя на слых змяненні ў гучанні галосных у 
залежнасці ад іх пазіцыі ў слове». З другога боку, указваецца на 
адсутнасць якаснай рэдукцыі ў беларускай мове9. Як вядома, адной з 
характэрных рыс беларускага ненаціскнога вакалізму з’яўляецца аканне,
г. зн. супадзенне ў ненаціскным становішчы ў адным гуку [а] галосных 
[о ] і [е]. I ў рэшце рэшт пытанне зводзіцца да таго, ці можна разглядаць 
дадзеныя змены як якасную рэдукцыю вакалічных адзінак? Аналіз 
вынікаў акання з фанетычных пазіцый быў прадпрыняты А. М. Анд- 
рэевым10. Пры такім падыходзе разглядаюцца чатыры вакалічныя эле
менты: [і, ы, а, у], галосныя [о] і [е] не бяруцца ў разлік, паколькі 
ў ненаціскной пазіцыі не сустракаюцца. Па даных даследчыка, атрыма- 
ных у выніку аўдытарскага эксперыменту, галосныя [і, ы, у] у нена- 
ціскным становішчы не падвяргаюцца істотным якасным зменам, па
колькі дастаткова добра апазнаюцца падыспытнымі. Некалькі горш 
ідэнтыфікуецца ненаціскны [а]. На гэтых падставах робіцца вывад аб 
асаблівым характары якаснай рэдукцыі беларускіх ненаціскных галос
ных, якая выражана ў меншай ступені, чым у рускай мове.

Калі разглядаць беларускае аканне з сінхронна-фаналагічнага пункту 
гледжання, то можна прыйсці да некалькі іншай высновы, у прыватнасці, 
што гук [а] (ці блізкі да яго) у ненаціскным становішчы, з’яўляю чыся 
рэпрэзентам фанем /а / ,  /о / ,  /е / ,  канешне ж адрозніваецца па якасці 
ад асноўных націскных алафонаў фанем / о /  і /е / ,  а таму ёсць пэўныя 
падставы для інтэрпрэтацыі пераходу націскных [о] і [е] у ненаціскным 
становішчы ў [а] як якаснай рэдукцыі галосных [о] і [е ]11. А калі гэта 
так, значыць, можна кваліфікаваць беларускі слоўны націск як якасны. 
І сапраўды, у вялікай колькасці выпадкаў гукавы састаў складоў і 
марфем роднасных слоў якасна адрозніваецца менавіта з-за націскной 
ці ненаціскной пазіцыі галосных: параўн., напрыклад, корань [вод-] у 
слове водны і [вад-] у слове вада, корань [реч-] у слове рэчка і [рач-] 
у слове рачны  і т. п.

Такім чынам, агульны вывад, да якога мы прыходзім у выніку 
параўнання акустычных уласцівасцей слоўнага націску беларускай і 
балгарскай літаратурных моў, зводзіцца да таго, што ўсё ж іх нельга 
поўнасцю атаясамліваць. Тут па меншай меры маюць месца розныя 
фанетычныя прыарытэты.

Пазіцыйныя асаблівасці націску звязаны з размяшчэннем яго ў сло
ве. Калі разглядаць балгарскі і беларускі націск у гэтым плане, то тут 
магчыма канстатаваць поўную тыпалагічную тоеснасць: з аднаго боку, 
націск у абедзвюх мовах разнамесны, г. зн. можа падаць на любы склад 
у слове, з другога — яго можна ахарактарызаваць як рухомы, г. зн. здоль- 
ны м яняць месца пры змене формы слова і пры словаўтварэнні. Важнай 
асаблівасцю і балгарскага, і беларускга націску з’яўляецца тое, што 
рухомасць яго павінна разлядацца як прынцыпова магчымая рыса. 
У рэчаіснасці жа гэтая магчымасць рэалізуецца ў аналізуемых мовах у 
адносна невялікай колькасці слоў. Па даным Т. Баяджыева, напрыклад, 
толькі 10 % назоўнікаў маюць у балгарскай мове рухомы націск пры 
словазмяненні, у прыметнікаў гэта ўвогуле не назіраецца. Нерухомым 
націскам валодае і большая частка дзеяслоўных форм12.

Па сутнасці тая ж карціна назіраецца і ў беларускай літаратурнай
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мове. Намі былі абагульнены даныя «Беларускай граматыкі». I ў выніку 
высветлілася, што з прыкладна 26 тысяч прадстаўленых форм назоўні- 
каў толькі прыблізна 3 % маюць рухомы націск. У прыметнікаў, таксама 
як  у балгарскай мове, не адзначаецца яго рухомасці, не змяняецца месца 
націску і ў большасці форм дзеясловаў13.

Вельмі істотная блізкасць пазіцыйных характарыстык акцэнтных 
сістэм аналізуемых моў абумоўлівае і функцыянальную іх (сістэм) 
схонасць. Па-першае, націск тут служыць сродкам адрознення лексічных 
значэнняў слоў. Прыклады з балгарскай мовы: седмица (тыдзень) 
—седмица (сямёрка), пара (пара) — пара (манета), вълна (воўна) 
—вълна (хваля) і інш. Прыклады з беларускай мовы: відны (значны, 
важны) — відны (добра асветлены, бачны), гадзіна (гадзюка) —гад зіна 

(адзінка часу), галша (частка дрэва) — галіна (вобласць навукі, 
вытворчасці) і інш. Па-другое, націск выступае ў абедзвюх мовах у 
якасці спосабу выражэння граматчных значэнняў: балг. лила (назоўнік) 
—пила (дзеепрыметнік жаночага роду ад пил), яде (дзеясловаў цяпераш 
няга часу) — яде (дзеяслоў у форме аорыста); у бел. сушыць(інфіні- 
ты ў) — сўшыць (III асоба цяперашняга часу, адзіночнага ліку дзеяс- 
лова), кавалі (назоўнік множнага ліку, назоўнага склону) —кавалі(д- 
зеяслоў прошлага часу, множнага ліку) і шмат. інш. Па-трэцяе, націск 
як  у балгарскай, так і ў беларускай мове вьтконвае вельмі важную 
канстытутыўную ролю. Аб’ядноўваючы склады, націск становіцца тым 
апазнавальным і арганізуючым сродкам, без якога немагчыма існаванне 
асобнага самастойнага слова.

Такім чынам, пазіцыйныя і функцыянальныя ўласцівасці балгарска- 
га і беларускага слоўнага націску з’яўляю цца вельмі падобнымі (калі 
не сказаць тоеснымі). Асноўнае ж адрозненне заключаецца ў форме 
маніфестацыі націску — калі ў балгарскай ён носіць дынамічна-комп- 
лексны і якасны характар, то ў беларускай асноўным сродкам вылучэн- 
ня аднаго са складоў з’яўляецца павелічэнне працягласці галоснага, пры 
гэтым назіраюцца своеасаблівыя якасныя адрозненні націскных і нена- 
ціскных вакалаў.

1 Гл.: T  и л к о в Д., Б о я д ж и е в  Т. Ударението в българския книжовен 
език. София, 1978. С. 9.

2 Гл.: Т и л к о в  Д. ,  Б о я д ж и е в  Т. Българска фонетика. София, 1977. С. 153.
3 Гл.: Т ам  жа. С. 153
4 Гл.: Т ам  жа. С. 154.
5 Гл., напрыклад: В ы г о н н а я  JI. Ц. Інтанацыя. Націск. Арфаэпія . Мн., 1991. 

С. 138.
6 Гл.: Галосныя беларускай мовы. Мн., 1975. С. 5 і наст.
7 Гл.: Ф анеты ка слова ў беларускай мове. Мн., 1983. С. 154 і наст.
8 Гл.: В ы г о н н а я  Л. Ц. Інтанацыя. Націск. Арфаэпія. С. 138.
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10 Гл.: Ф анеты ка слова ў беларускай мове. С. 150 і наст.
11 Падрабязней гл.: Ж у р а в е л ь  У. Б . / /В е с н .  Беларус. ун-та. Сер. 4. 1988. №

2. С. ЗО і наст.
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М. М. КАЗЛОЎСКАЯ

МЕТАНІМІЯ ЯК СРОДАК СЕМАНТЫЧНАЙ 
ДЭРЫВАЦЫІ НАЗОЎНІКАЎ I ДЗЕЯСЛОВАЎ 

(на матэрыяле слоўнікаў новых слоў і зпачэнняў у рускай мове)

Адной з праблем, што знаходзяцца ў цэнтры ўвагі сучаснага моваз- 
наўства, з’яўляецца праблема ўтварэння новых слоў. Узросшая ціка- 
васць мовазнаўцаў да яе ў значнай ступені абумоўлена рэгістрацыяй 
новай лексікі ў спецыяльных слоўніках, якія адлюстроўваюць галоўныя 
тэндэнцыі развіцця мовы1. Даследчыкі вывучаюць словаўтваральныя, 
семантычныя, марфалагічныя, фупкцыянальныя, стылістычныя асаблі- 
васці неалагізмаў.

Ў артыкуле разглядаецца ўтварэнне новых намінацый шляхам змя- 
нення семантычнага аб’ёму слоў, у прыватнасці — высветлены нека-
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торыя асаблівасці метаніміі ў розных часцінах мовы. Крыніцай матэ- 
рыялу сталі слоўнікі «Новое в русской лексике. Словарные материалы» 
за 1977—1984 гг. (далей — СНСЗ і CM).

У развіцці лексічнай сістэмы рускай мовы вялікую ролю адыгрывае 
працэс семантычнай дэрывацыі — змяненне значэння слова пры заха- 
ванні яго фармальнага аблічча. Згодна з методыкай, прынятай у дад- 
зеным даследаванні, сярод шляхоў, па якіх адбываецца змяненне семан- 
тыкі, вылучаны наступныя: метафара, метанімія, перанос па агульнасці 
функцый, пашырэнне і звужэнне значэння, семантычная кампрэсія і 
семантычны зрух. Для кожнага з пералічаных спосабаў характэрна 
пэўная мадэль змен у семантычнай структуры слова. Так, у выпадку 
метанімізацыі «форма моўнай адзінкі ці афармленне катэгорыі перано- 
сіцца з аднаго рэферэнта на другі на аснове той ці іншай сумежнасці, 
сопредельності апошніх пры адлюстраванні ў свядомасці гаворачага»2. У 
выніку ў структуры лексічнага значэння ўзнікае сема ’сумежнасць’ у 
адрозненне, напрыклад, ад семы ’падабенства’, характэрнай для метафа
ры. Пры гэтым у слова з’яўляецца новая архісема з пераўтварэннем 
раней існаваўшай у дыферынцыяльны кампанент значэння3. Гэтая 
думка пацвярджаецца аналізам слоўнікавых дэфініцый. У большасці 
выпадкаў метаніміі тлумачэнне новага значэння ў разглядаемых кры- 
ніцах уключае ў свой склад або слова ў зыходным значэнні, або само 
зыходнае значэнне, зафіксаванае ў выдадзеных раней слоўніках (таму 
далей дэфініцыі ў СНСЗ-70 параўноўваюцца з дэфініцыямі ССРЛЯ, а 
слоўнікавыя тлумачэнні СМ-82, 83, 84 — з дэфініцыямі CE4).

Разгледзім, напрыклад, слова реанимация. У CE зафіксавана наступнае 
значэнне: / 1 /  реанилшция ’совокупность мероприятий по оживлению 
человека, находящегося в состоянии клинической смерти, по восстанов
лению' внезапно утраченных функций жизненно важных органов’. У 
СМ-83 зафіксавана іншае значэнне: / 2 /  реанимация ’специальная ма
шина «Скорой помощи», в которой можно осуществлять реанимацию’. 
Як бачым, слова ў зыходнай дэфініцыі ўвайшло ў склад новага значэння 
/2 / .  Пры гэтым у структуры з’яўляецца новая архісема ’памяшканне’, 
а раней наяўная ’мерапрыемства’ пераўтвараецца ў дыферынцыяльную 
сему ( ’дзеянне, якое адбываецца у гэтым памяшканні’). У даным 
выпадку прасторавая сумежнасць дае падставу лічыць, што значэнне 
/ 2 /  утварылася шляхам метаніміі. У іншым выпадку можа адбывацца 
ўключэнне ў новае значэнне замест пэўнага слова яго зыходнага 
значэння. Так, слова коммуналка  ўпершыню тлумачыцца ў СНСЗ-70 як 
’коммунальная квартира, в которой живет несколько семей’. СМ-84 дае 
новае значэнне гэтай лексемы, у склад якога ўвайшла частка зыходнага: 
коммуналка  ’комната в коммунальной квартире’. Тут у аснове метані- 
мічнага пераносу ляжаць колькасныя адносіны, але ў семантычнай 
структуры адбываюцца тыя ж самыя змены: архісема становіцца дыфе- 
рынцыяльнай семай.

Працэс метаніміі з’яўляецца адным з універсальных семантычных 
законаў у мовах свету5. У сувязі з гэтым частка новых значэнняў, якія 
ўтварыліся ў рускай мове ў апошні час у выніку метанімічнага пераносу, 
дастаткова вялікая і складає, па нашых падліках, 22,35 % усіх семан
тычных дэрыватаў. У прыведзенай ніжэй табліцы адлюстравана коль- 
касць выпадкаў метаніміі ў кожным з выпускаў СНСЗ і CM.

Колькасць
Лексікаграфічныя выпускі

метанімічных
дэрыватаў СНСЗ

60
снсз

70
CM

77
CM

78
CM

79
CM

80
CM

81
CM

82
CM

83
CM

84

Абсалютная 62 65 19 21 35 20 35 19 8 22

У % да агуль- 
най колькасці 
семантычных 
дэрыватаў

30 22 3.9 23 29 15 22 15 19 17

Новыя значэнні, утвораныя шляхам метаніміі, могуць з’яўляцца 
ў слоў розных часцін мовы. Найбольшую актыўнасць выяўляю ць
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назоўнікі — 59,2 % выпадкаў. Метанімічная актыўнасць прыметнікаў 
і дзеясловаў — адпаведна 19,9 і 20,6 %. Сярод прыслоўяў метанімічныя 
пераносы склалі ўсяго 0,3 %. Прычына пераважнай колькасці назоўнікаў 
— у характары іменнага дэнатату, які можа ўступаць у розныя адносіны 
сумежнасці. Як вынік, тыпы метаніміі ў сферы назоўнікаў, заснаваныя 
на розных лагічных сувязях, даволі разнастайныя. Абмежаванасць сіту- 
ацый, пры якіх магчыма метанімізацыя іншых часцін мовы, у тым ліку 
дзеясловаў, прыводзіць да абмежаванай колькасці мадэляў вывучаемага 
пераносу значэння.

Для метанімізіруючых назоўнікаў вылучаюцца наступныя, уласці- 
выя толькі для іх, мадэлі: а) ’адно ў іншым’ (реанимация ’реанимаци
онное отделение в больнице’ (СМ -82)); б) ’адно на інш ым’ (Зем ля  ’о на
земном центре управления полетом летательного аппарата’ (СНСЗ-70) 
ад ’третья от Солнца, обитаемая планета’ (ССРЛЯ)); в) ’дзеянне’ —’тое, 
з дапамогай чаго яно выконваецца’ (навеска•— ’механизм, с помощью 
которого сельскохозяйственные, дорожные и строительные машины 
навешиваются на трактор’ (СНСЗ-70) ад ’действие по глаголу навесить’ 
(ССРЛЯ)); г) ’месца’ — ’тое, што там адбываецца’ (гостиная ’массовое 
мероприятие, организуемое в клубе, Доме культуры с целью встречи 
сотрудников, сослуживцев в нерабочее время (для отдыха, неофициаль
ных бесед и т. п .)’ (СМ-84) ад ’общая комната для отдыха, приема 
посетителей и т. п. в общежитиях, гостиницах, санаториях и т. п.’ (CE)) 
і іншыя.

Часцей за ўсё сустракаецца перанос ’частка’ — ’цэлае’: пальметта'п- 
лодовые деревья, крона которых сформирована в виде веера или раскры
той ладони, применяемая в плодовом и декоративном плодоводстве’ 
(СНСЗ-70); коробок ’игра, заключающаяся в том, что движением мышц 
лица' нужно снять надетый на нос спичечный коробок ’ (СМ-82). 
Таксама назіраецца супрацьлеглы перанос ’цэлае’ — ’частка’: киса ’гал
стук-бабочка’ (СМ-82) ад ’ласкательная кличка кошки, киска’ (CE). 
Звычайна пераносіцца назва асобы на тыя прадметы, што ей належаць: 
дипломат  ’портфель в виде плоского чемоданчика’ (СНСЗ-70). Амаль 
усе новыя значэнні, утвораныя па гэтай мадэлі і зафіксаваныя ў разгля- 
даемых крыніцах, маюць паметы «разговорное» або «просторечное». Гэты 
факт пацвярджае думку аўтараў манаграфіі «Русская разговорная речь» 
аб высокай частотнасці даных мадэляў у гутарковай лексіцы6.

Калі працэс метаніміі ў сферы назоўнікаў не выклікае су мнения, то 
наконт дзеясловаў выказваецца нават думка, што ім наогул не ўласцівыя 
пераносныя метанімічныя значэнні, бо з дапамогай дзеясловаў абазна- 
чаюцца з’явы, якія не маюць формы і не займаюць дакладнага месца 
ў прасторы7. Аднак назіранне над семантычнай дэрывацыяй у сферы 
дзеясловаў дазваляе вылучыць шэраг мадэляў іх метанімічнага развіцця. 
Перш за ўсё гэта мадэлі, уласцівыя назоўнікам са значэннем працэсу- 
альнасці. Так, сярод назоўнікаў распаўсюджаны перанос ’дзеянне’ 
—’вынік дзеяння’: засветка ’пятно на светочувствительном материале, 
возникшее под воздействием прямого света’ (СНСЗ-70) (ад ’порча 
светочувствительного материала под воздействием света’ (ССРЛЯ)). Па 
гэтай жа мадэлі можа адбывацца і метанімічны перанос значэння 
дзеясловаў: зацепить ’ранить’ (СНСЗ-70) (ад ’задеть при движении’ 
1 ССРЛЯ)); настучать ’сделать донос, донести на кого-либо’ (СНСЗ-70) 
(ад ’напечатать на пишущей машинке’ (ССРЛЯ)). У гэтых прыкладах 
мадэль пераносу значэнняў для дзеяслова можа быць названа інакш: 
’пачатковае дзеянне’ — ’наступнае дзеянне’. Трэба адзначыць і супраць
леглы выпадак — ’канчатковае дзеянне’ — ’пачатковае дзеянне’: увести 
’украсть’ (СНСЗ-70) (ад ’украв, похитив (животное, средство передви
ж ения), угонять, отправлять куда-либо’ (ССРЛЯ)). Тут назіраецца і 
зніжэнне стылістычнай афарбоўкі слова. Гэта звязана з пашырэннем 
валентных магчымасцей дзеяслова. У слоўнікавай дэфініцыі закладзена 
суіснаванне дзеяслова з назоўнікам, які абазначае нешта, здольнае 
рухацца (ці само, ці з дапамогай чаго-небудзь). З кантэксту... любители 
быстрой наживы «увели» 2,5 м лн  фунтов стерлингов ... бачна, што 
разглядаемы дзеяслоў спалучаецца з іншым, не звязаным з рухам 
назоўнікам стерлинги.

Як бачна, для метанімізіруючых дзеясловаў характэрна спалучэнне
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двух відаў адносін — прычынна-выніковых і часавых. Апошнія могуць 
быть як адносінамі паслядоўнасці, так і адначасовасці.

Нягледзячы на тое, што тылы пераносных значэнняў слоў звычайна 
дастаткова рэгулярныя, лічым, што ў дзеясловах гэтая рэгулярнасць 
менш устойлівая, чым у назоўпіках. У сувязі з гэтым у кожным выпадку 
метанімічнай дэрывацыі дзеяслова можна вылучыць сваю, канкрэтную 
для пэўнай пары значэнняў мадэль пераносу.

Метанімічная дэрывацыя адбываецца як у пераходных, так і ў непе- 
раходных дзеясловах. Слоўнікі новых слоў і значэнняў адначасова 
фіксуюць аднолькавыя пераносныя значэнні па тыпу метаніміі ў парных 
дзеясловах: выйти ’обнаружить, найти кого-либо, что-либо в результате 
предпринятых усилий’ (СНСЗ-70) (ад ’прийти куда-либо, оказаться 
где-либо, появиться, показаться’ (ССРЛЯ) і выходить ’несов. к выйти’ 
(СНСЗ-70).

Такім чынам, можна адзначыць наступныя асаблівасці метанімічнага 
пераносу ў назоўніках і дзеясловах: большая распал/сюджанасць мети- 
німіі сярод назоўнікаў у параўнанні з дзеясловам: больш разнастайныя 
мадэлі пераносу ў семантычных структурах назоўнікаў; у сувязі з гэтым 
большая разнастайнасць матывуючых адносін, якія ляжаць у аснове 
пераносу; наяўнасць індывідуальных і агульных мадэляў метаніміі для 
назоўнікаў і дзеясловаў; наяўнасць прычынна-выніковых і часовых 
адносін як асновы метаніміі дзеясловаў; меншая рэгулярнасць метані
мічнага пераносу дзеяслова ў параўнанні з назоўнікам.
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А. Р. В А РАНЦ ОВ А

БІНАМЙНАТЫЎНЫЯ КАНСТРУКЦЫ1 
ПРАМОЙ АЦЭНКІ Ў ТЭКСТАХ-ПЕРСАНАЛІЯХ

Вядома, што камунікатыўныя магчымасці выказвання ў значнай 
ступені абумоўлены яго фармальнай арганізацыяй. Між тым адна і тая 
ж мадэль у залежнасці ад лексічнага напаўнення яе кампанентаў можа 
выражаць розныя лагічныя адносіны. Так, структурная схема N1—N1, 
што ляж ы ць у аснове бінамінатыўных канструкцый (BK), пры пэўным 
лексічным напаўненні становіцца формулай прамой ацэнкі. Замяшчэнне 
галоўных сінтаксічных пазіцый ажыццяўляецца з улікам функцыяналь- 
най спецыялізацыі імёнаў: «эмацыянальна-ацэначнае значэнне імкнецца 
заняць месца выказніка, а назоўнік з канкрэтнай рэферэнцыяй... пера- 
мяшчаецца ў пазіцыю дзейніка»1. Такім чынам, аксіялагічны патэнцыял 
схемы сканцэнтраваны ў імённым прэдыкаце: Маша — в ы д  а т н і  ца.

Аднак далёка не заўсёды элементарная двухкампанентная схема 
бывае дастатковай для апісання ацэначнага зместу BK. У шэрагу выпад- 
каў другое N1 застаецца аксіялагічна нейтральным і «груз» ацэнкі 
прымаюць на сябе развіваючыя канструкцыі — дапасаваныя і недапа- 
саваныя азначэнні. Сінтаксічная структура выказванняў такога тыпу 
ўскладняецца дадатковым кампанеитам, часцей за ўсё ад’ектыўным:Яа- 
стаўнік — высокородная професія (пашыраная схема N1—AdjN1) або 
субстантыўным: Чырвоны крыж  — знак міяасэрнасці (пашыраная схема 
N1—N1N2). Сімвалам Adj можа абазпачацца прыметнік, комплекс пры- 
метнікаў, дзеепрыметнік і г. д., сімвалам N2 — кіруемы назоўнік (часцей 
за ўсё ў форме роднага склону), іменнае словазлучэнне і г. д. Згодна 
лінгвістычнай традыцыі мы разглядаем N1—AdjN1 і N1—N1N2 як разна- 
віднасці мінімальнай схемы N1- N 1.
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Супалажэнне двух назоўнікаў аднаго склону ў прэдыкатыўным 
цэнтры садзейнічае з’яўленню дадатковай семантыкі генералізацыі. Дзя- 
куючы гэтаму бінамінатывы рэгулярна перадаюць шырокую, імперса- 
нальную, гістарычна ўсталяваную ацэнку. Успомнім 'хаця б пабудовы 
тыпу Пушкін — найвялікшы гонар рускай яітаратуры, якія нам добра 
вядомы па школьных падручніках.

Паколькі «ацэначны сэнс асабліва часта ўзнікае тады, калі прадмет 
ацэнкі нейкім чынам звязаны са сферай чалавека, асобы»2, аксіялагічныя 
BK актыўна функцыяніруюць у тэкстах-персаналіях. Каб высветліць 
тэкставы статус гэтых канструкцый, звернемся да канкрэтнага матэры- 
ялу — рускамоўных персаналій, што прысвечаны беларускаму асветніку 
і першадрукару Ф. Скарыне.

Тэкст-персаналія ў сваім генезісе ацэначны. Аўтар імкнецца не толькі 
выкласці тыя ці іншыя гісторыка-біяграфічныя звесткі, але і асэнсаваць 
іх з пункту погляду агульначалавечых каштоўнасцей, выразіць уласныя 
адносіны. Акрамя таго, асвойваючы гістарычнае імя — адзін з найяр- 
чэйшых феноменаў нацыянальнай культуры, тэксты гэтага тыпу набы- 
ваюць яскравую нацыянальную арыентацыю3 і, уключаныя ў працэс 
камунікацыі, дэманструюць высокі культуразнаўчы патэнцыял. Абедзве 
гэтыя якасці — ацэначнасць і нацыяиальная арэентаванасць — атрым- 
ліваюць своеасаблівае пераламленне ў двухіменных сінтаксічных кан- 
струкцыях, якія пранізваюць увесь змест тэксту-персаналіі.

Большасць BK, адзначаных у сукупнай тэкставай прасторы, мае 
кваліфікацыйна-ацэначны сэнс, г. зн. адначасова адносіць аб’ект да 
пэўнай катэгорыі, групы і дае заключэнне аб яго каштоўнасці. Напрык
лад, у сказе Скорининский шрифт — хорошо найденная, красивая по 
пропорщіям, стилизованная кириллица (N 1—Adjn1) кваліфікацыйны ас
пект значэння афармляецца шляхам супастаўлення суб’єкта і прэдыката 
(шрифт — кириллица), а ацэначны — кампанентам Adj. Такія сказы 
служаць двум мэтам — інфармавання і ўздзеяння.

Частка BK адрозніваецца вельмі нізкай інфармацыйнасцю і валодае 
ўласна ацэначным сэнсам: Скорина — светоч просвещения. Ix прагматыч- 
ная ўстаноўка — даць ўяўленне аб суб’ектыўных адносінах пішучага 
(або той сацыяльнай групы, ад імя якой ён выступае), уздзейнічаць на 
эмацыянальную сферу адрасата.

BK — ключавая канструкцыя тэкста-персаналіі, «сэнсавая апора» яго 
зместу. Пры суаднясенні семантыкі выказвання з семантыкай звязнага 
тэксту трэба зыходзіць з лагічнай структуры прамой ацэнкі, якая вы- 
глядае наступным чынам: аб’ект — яго ацэначная характарыстыка. 
Увагу прыцягвае як левая, так і правая часткі канструкцыі. Злева 
знаходзяцца адзінкі «культурнай граматиасці» (у тэрмінах Хірша4). Гэта 
найбольш важныя, аблігаторныя, культурна-значныя элементы прад- 
метнай інфармацыі. У час чытання тэксту яны запамінаюцца ў першую 
чаргу, папаўняючы фонавыя веды індывіда.

Правая частка BK удзельнічае ў эксплікацыі аксіялагічнага модуса 
тэксту. Тут знаходзяцца асноўмыя ацэначныя арыенціры, гіастаянныя 
ва ўмовах аднаго тэксту: 1) знак ацэнкі (+  або - ) ;  2) узровень 
(інтэнсіўнасць) ацэнкі; 3) сістэма аксіялагічных каардыпат — тыя 
рухомыя прасторавы і часавыя межы, у яких ажыццяўляецца цэнаснае 
вымярэнне аб’екта. Напрыклад, у прэдыкатыўнай групе выдающийся 
деятель белорусской культуры 16 в. знак ацэнкі ( + ) і яе ўзровень 
(суперацэнка) задаюцца атрыбутыўным развівальнікам выдающийся; 
зона актуальнага існавання ацэначиай прыметы лакалізавана ў прасторы 
( б е л о р у с с к о й  культуры) і ў часе (культуры 16 в.). Рух па восі 
прасторы мяняе аб’ём ацэнкі, пар.: один из первых поэтов н a P у с и; осно
воположник в о с т о ч н о с л а в я н с к о г о  книгопечатания и 
печатного дела в Jl и т в е і г. д. Адсутнасць ука!занняў на лакалізацыю 
не менш важна, чым іх наяўнасць, і можа імпліцытна сведчыць пра 
глабальнасць аксіялагічнага вываду: Франциск Скорина — совершенней
ший мастер книгопечатания. Сістэма аксіялагічных каардынатаў знаход- 
зіцца на перакрыжаванні ацэнкі і хранатопа — дзвюх іманентных 
катэгорый тэксту-персапаліі.

3 прычыны абсалютнай монацэнтрычнасці тэкстаў гэтага тыпу га- 
лоўны м аксіялагічным аб’ектам выступае сам Францыск Скарына.
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Прамая ацэнка закранае сістэму поглядаў творчай асобы, прафесійную 
сферу, маштаб творчасці. У зятыя ў комплексе, BK гэтай тэматычнай 
трупы чытаюцца як поўная і шматпланавая характарыстыка.

Любая персаналія імкнецца да максімальных ацэнак, бо сама вера- 
годнасць яе з ’яўлення тым вышэй, чым больш значны уклад гэтай 
асобы ў гісторыю і культуру свайго этнасу або ўсяго чалавецтва.

Для характарызацыі Скарыны выкарыстоўваецца шырокі спектр 
«высокай», экспрэсіўна-ацэначнай лексікі. Каркас характарыстыкі скла- 
даецца, безумоўна, з субстантыўных прэдыкатаў, якія звычайна фіксу- 
юць «пастаянную, арганічна ўласцівую прадмету прымету»5. Сярод іх 
— назоўнікі суперацэнкі титан, гений, канататы ўныя назоўнікі мастер, 
борец і г. д. Ш мат якія словы з ацэначнай семай арганізоўваюць 
тэматы чны я мікрапалі ў складзе адзінага аксіялагічнага поля. Гэта 
датычыцца, напрыклад, назоўнікаў ученый, мыслитель, интеллигент, 
просветитель, гуманист, якія вызначаюць Скарыну як асобу, якая 
займаецца інтэлектуальнай дзейнасцю, што ў аксіялагічнай таксаномііі 
заўсёды мае знак + . Устойливыя станоўчыя рэакцыі выклікае таксама 
субстантыўная лексіка, звязаная з паняццем наватарства: новатор, пер
вопечатник, основатель, основоположник, родоначальник.

Як ужо гаварылася, вядучым носьбі.там аксіялагічнай нагрузкі можа 
станавіцца атрыбутыўны развівальнік. Ен з’яўляецца абавязковым чле
нам прэдыкатыўнай групы, камунікатыўным цэнтрам выказвання. Да 
Скарыны могуць прымяняцца самыя высокія, абсалютныя паказчыкі 
градуіраванай шкалы ацэнак: в е л и к и й  патриот, в ы д а ю  щ и й- 
с я  филолог. У пэўным кантэксце некаторыя адносныя прыметнікі 
могуць набываць гучанне афектыўнай ацэнкі: б л е с т я щ и й  мастер 
типографики. Межавую йнтэнсйўнасць прыметы адлюстроўваюць эла- 
тывы: одна и з к о л о р и т  н е й  ш и х фигур в истории Белоруссии. 
У наш ым усведамленні адзначаныя трупы прыметнікаў асацыіруюцца 
з прадстаўленнем пра дасканаласць аб’екта. Сярод найбольш ужываль- 
ных прыватнаацэначных прэдыкатаў варта назваць прыметнікі са зна- 
чэннем інтэлектуальнай ацэнкі: т а л а н т л и в ы й  писатель, 
и з о б р е т а т е л ь н ы й  художник, п л о д о т в о р н ы й  
публицист. Асаблівага ўпамінання заслугоўвае прыметнік первый, які 
змяшчае патэнцыяльную сему наватарства, што выводзіць яго ў поле 
ацэнкі. Выконваючы прэдыцыруючую функцыю, ён дэтэрмінуе спецы- 
ф ічныя лагічныя адносіны паміж левай і правай часткамі BK. Такія 
выказванні накіраваны не столькі на характарызацыю асобы, колькі на 
вызначэнне яе гістарычнага месца: наш п е р в ы й  переводчик.

Прамой ацэнцы — атрыбуту кніжнага стылю — уласціва рытарыч- 
насць, прыўзнятасць, афіцыйна-урачыстая інтанацыя. «Парадны» эфект 
можа дасягацца выкарыстаннем стандартных маўленчых абаротаў: пе- 
рыфразаў — брат по духу, сын родного края; вобразных штампаў — сим
вол белорусской культуры, гордость и слава белорусского народа і г.
д. «Парадныя» фармуліроўкі закліканы ўкараняць афіцыйна санкцыяні- 
раваную ацэнку ў розум чытачоў, уплываць на грамадскую свядомасць. 
Як носьбіты стандартных аксіялагічных зваротаў BK удзельнічаюць у 
рэалізацыі адной з асноўных функцый мовы — функцыі ўздзеяння.

Такім чынам, лексічны аналіз BK, што змяшчаюць аксіялагічную 
характарыстыку Скарыны, дазволіў выявіць цэлы спектр слоў, най
больш рэлевантных у сітуацыі прамой ацэнкі гістарычнай асобы. Аднак 
было б памылкай лічыць, што лексіка — адзіны сродак эксплікацыі 
ацэначнага модуса. Суб’ектыўна-мадальны план выказвання часта пад- 
мацоўваецца інтанацыяй, парцэляцыяй, графічным выдзяленнем асоб
ных моўных адрэзкаў. Калі ў правай, прэдыкатнай частцы BK камбі- 
нуецца некалькі намінацый, ацэначных і прагматычна нейтральных, 
значы мы м становіцца сам акт пералічэння, які ўскосна сведчыць пра 
шматграннасць, сапраўды неардынарную адоранасць апісваемай асобы.

У адпаведнасці з іерархічнай будовай зместу тэкстаў-персаналій на 
бліжэйшую перыферыю аксіялагічнага поля выходзяць BK, якія харак- 
тарызуюць скарынінскую дзейнасць і яе вынікі. Сума аксіялагічных 
аб’ектаў дае магчымасць меркаваць аб творчым дыяпазоне асобы: 
К н и г и  Скорйны — это образец на редкость целостного и гармони
ческого воплощения познавательной и эстетической ценности издания;
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Ш р и ф т  Скорины — выдающееся произведение декоративно-приклад
ного искусства; Е г о  и л л ю с т р а ц и и  — древориты— 
непревзойдённый образец оформления книг того времени і інш. Кожны з 
пералічаных аб’ектаў —сёння ўспрымаецца як набытак нацыянальнай 
культуры.

Няцяжка заўважыць, што творчую спадчыну Скарыны пішучыя 
ацэньваюць па самых высокіх мерках. На гэта ўказвае выбар 
суперацэначных прэдыкатаў, у прыватнасці ўстойлівых метафар: жем

чужина, вершина, сокровищница, драгоценность, памятник. Большасьць 
аксіялагічна адзначаных слоў трапляе ў пэўныя мікрапалі. Для артэфак- 
таў, якія маюць эстэтычную каштоўнасць, выключна важным з’яўля- 
ецца прызнанне іх унікальнасці: уникальный, беспрецедентный, един
ственный, оригинальный (у значэнпі «чуждый подражательности»), не
превзойденный, незаурядный, шедевр; наватарства: новый, первый, ранний, 
передовой; мастацкасці: красивый, искусство (у значэнні «мастерство»).

Разам з BK, якія выражаюць прамую ацэнку Ф. Скарыны, аналагіч- 
ныя канструкцыі, што характарызуюць яго дзейнасць, займаюць пану- 
ючае становішча ў семантычнай арганізацыі тэксту-персаналіі. Валода- 
ючы яркай ацэначнасцю, яны трымаюць. «планку» тэкставай ацэнкі на 
максімальнай вышыні.

Разглядаючы даныя тэматычныя групы BK, мы засяродзілі ўвагу на 
правай, прэдыкатнай частцы выказвання. Нас цікавіў аксіялагічны кам- 
панент семантыкі. Такім чынам мы імкнуліся атрымаць адказ на 
пытанне: як інтэрпрэтуецца асоба і дзейнасць аднаго з найбуйнейшых 
прадстаўнікоў беларускай культуры. Пры руху ад цэнтра да найбольш 
аддаленых перыферыйных абласцей аксіялагічнага поля ракурс назіран- 
няў змяняецца. У BK, што абслугоўваюць другі і трэці план выяўлення 
і выконваюць галоўным чынам выдзяляльную функцьпо, мы больш 
падрабязна спынімся на левай, суб’ектнай частцы выказвання з мэтай 
вызначыць кола аб’ектаў, якія маюць найбольшае значэнне ў адносінах 
да асобы Скарыны.

Апісанне любой падзеі, што мела месца ў жыцці асобы, суправад- 
жаецца ўказаннем на тое, дзе і калі гэта падзея адбылася. Таму 
неад’емнай катэгорыяй тэксту-персаналіі, біяграфічнага ў сваёй аснове, 
з ’ўяляецца хранатоп. Ba ў мовах тэксту прастора і час служаць перш за 
ўсё выразным і неперарыўным фонам для дыскрэтнага шэрагу падзей. 
Часам яны могуць высоўвацца на пярэдні план і станавіцца самастой- 
нымі аб’ектамі характарызацыі.

У левай частцы BK тапанімічная інфармацыя сустракаецца значна 
часцей, чым хранікальная. Прамая ацэнка распаўсюджваецца пераважна 
на гарады, звязаныя з жыццём і дзейнасцю Францыска Скарыны, і перш 
за ўсё — на Полацк: П о л о ц к  был крупнейшим жоноліическилі центром 
Великого княжества Литовского. Далей ідуць назвы гарадоў, па якіх 
праходзілі «маршруты странствий» беларускага асветніка: C 14 века 
П р а г а  — один из наиболее значительных экономических и культурных 
центров Европы, а таксама назвы універсітэтаў, у якіх ён вучыўся: 
Значительную роль в развитии астронолшческих знаний Скорины сыграл 
К р а к о в с к и й  у н и в е р с и т е т ,  который в конце 15— 16 вв. 
был крупным центролі европейской научной мысли. У навуковых і энцык- 
лапедычных тэкстах, якія імкнуцца да дэтальнага аднаўлення рысаў 
эпохі, аб’ектамі прамой ацэнкі могуць станавіцца гарады, якія вызйачалі 
духоўнае жыццё Еўропы: B и т т е н б е р г — один из главных центров 
Реформации.

Аксіялагічныя BK, адзначаючы зиачныя вехі прасторавага кантыну- 
ума, робяць іх больш заўважнымі, рэльефнымі, запамінаючыміся. По
лоцк, Вильно, Прага, Падуя и Падуанский университет, Италия, Венеция 
— гэты далёка не поўны спіс геаграфічных назваў, выбраных з суб’ект
най часткі BK, можа растлумачыць без цяжкасці, чаму Скарыну назы- 
ваюць чалавекам Еўропы.

Да другога плана вы яўлення адпосіцца не толькі хранатоп, але і ўсё 
«чалавечае асяроддзе» Скарыны — папярэднікі і паслядоўнікі, сваякі, 
паплечнікі, сябры і інш. Прамая ацэпка дапамагае вызначыць самыя 
буйныя фонавыя фігуры. Калі размясціць іх імёны на гіпатэтычнай 
дыяхранічнай восі, прыняўш ы за пункт адліку імя самога Ф. Скарыны,
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то атрымаецца наступная карціна. На ніжні напрамак восі, што імкнецца 
ўглыб папярэдняга вопыту, будуць праецыравацца імёны непасрэдных 
настаўнікаў Скарыны (B начале X V I в., когда учился в Краковском 
университете Скорина, выдающимися профессорами на философском фа
культете были М и х а и л  Б р а т и с л а в с к и й  и И о а н н  
Г  л о г о в с к и й  ), а таксама імёны вучоных і філосафаў мінулага, 
якія аказалі вялікі ўплыў на фарміраванне светаўспрыняцця Скарыны: 
Одним из наиболее выдающихся представителей Падуанской школы был 
профессор П ь е т р о  П о м  п о н а и U и. Спектр імёнаў, пададзеных 
у ніжняй частцы сістэмы, служыць сведчаннем вельмі шырокай куль- 
турнай арыентацыі Ф. Скарыны.

Над пунктам адліку знаходзяцца імёны паслядоўнікаў Скарыны. 
Гэта людзі, якія працягвалі яго асветніцкія традыцыі і кнігавыдавецкую 
справу: K а р ц а н — продолжатель издательских традиций Скорины... 
Ix імёны істотна пашыраюць культурны фон моўнага знака ФРАНцЫСК 
СКАРЫНА. Гэта — вобласць скарыназнаўства і мастацкай скарыніяны: 
збіральнікаў старых кніг, бібліёграфаў, вучоных, майстроў літаратуры, 
выяўленчага мастацтва, тэатра, кіно. Прамая ацэнка «высвечвае» у 
асноўным першых: C о п и к о в — первый, исследователь, который ввёл 
деятельность Скорины в контекст истории славянского и западноевро
пейского книгопечатания; а таксама аўтараў найбольш буйных, этапных 
твораў скарынінскай тэматыкі: Щ е к о т  и х и н  — знаток и тонкий 
интерпретатор гравюр и оформления скорининских книг. Па тым, наколь- 
кі асвоена верхняя частка сістэмы, можна меркаваць аб маштабе ўплыву 
гістарычнай асобы на далейшую культуру.

Перадаючы ключавую тэкставую інфармацыю, BK размяшчаюць яе 
ў самых важных для эфектыўнага ўспрыняцця пазіцыях. Мы маем на 
ўвазе перш за ўсё так званыя моцныя пазіцыі — назву, пачатак і канец 
тэксту і яго кампазіцыйных блокаў (раздзелаў, глаў, параграфаў і інш.).

Адметныя рысы бінамінатыўнага сказа, што функцыяніруе як назва, 
— лаканізм, абсалютная структурная незалежнасць, семантычная «сама- 
дастатковасць»: «Франциск Скорина — первопечатник вильнюсский» (Вла- 
димировас JI. И., Вильнюс, 1975). Загаловак непасрэдна звязаны са 
зместам далейшага тэксту. Пры выкарыстанні BK аўтар адразу дасягае 
некалькіх мэт: 1) рэпрэзентуе галоўнага героя; 2) выразна і паслядоўна 
фармулюе тэму; 3) уводзіць асноўныя аксіялагічныя арыенціры.

Калі ўлічваць пашыранае, семіятычпае ўспрыманне прыроды тэксту, 
у адзін рад з загалоўкамі пісьмовых тэкстаў трэба паставіць назвы 
твораў выяўленчага мастацтва: «Скорина — учёный, гуліанйст, издатель» 
(Александровіч А. Афорт). Пераход у іншую сферу ўжывання суправад- 
жаецца ўскладненнем прагматыкі бінамінатываў. Даючы назву таму ці 
іншаму твору, BK выступае, у першую чаргу, сродкам вербалізацыі яго 
сэнсу і толькі на гэтай аснове — сродкам рэпрэзентацыі і аўтарскай 
ацэнкі. Так, напрыклад, на гравюры А. Т. Салькова «Скорина — светоч 
цросвеы<ешг.я»першадрукар паказаны са свежым адбіткам кніжнай старон- 
K i і  высока паднятай свечкай у руцэ.

Двухіменныя сказы ў абсалютным пачатку тэксту прадвызначаюць 
дэдуктыўны спосаб разважання — ад агульнага да прыватнага. Яны 
ўмяш чаюць у сабе абагуленую аксіялагічную характарыстыку прадмета, 
у той час як далейшы тэкст прадстаўляе сабою яе разгорнутае і 
паслядоўнае абгрунтаванне, сістэму аргументаў і прамежкавых ацэнак. 
У інтэрпазіцыі дапускаецца больш свабодны спосаб падачы матэрыялу, 
што робіць яе даступнай не толькі для зыходнай схемы N1 — N1, але 
і для яе шматлікіх мадыфікацый — граматчыных ( Франциск Скорина 
был основоположником ренессансно-гуманистического направления в фи
лософской и общественно-политической мысли Белоруссии) и структур- 
на-семантычных (Возникнув ліежду IX —X II вв., белорусские города к 
середине X V I столетия становятся центрами развитого товарообліена, 
материальной и духовной культуры, средоточиелі передовых идей и 
стремлений...).

Пры індуктыўным спосабе разважапняў — ад прыватнага да агуль
нага — па двухіменнай мадэлі можа будавацца заключны сказ. Яму 
адводзіцца роля аксіялагічнага вываду, выніковай ацэнкі, вынікаючай з 
усяго масіва папярэдпяй інфармацыі: [Значит, «Малую подорожную
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книжку» печатали в Вильнюсе не позднее, чем в 1522 г.] Это — первое 
печатное издание, вышедшее в свет на территории нашей страны! Як 
бачым, канец тэксту аказваецца адзіна магчымым асяроддзем для 
функцыяніравання яшчэ адной мадыфікаванай структуры — BK з 
займеннікавым суб’єктам, якія фармальна і семантычна арыентаваны на 
бліжэйшы левы кантэкст, дзе даецца першасная намінацыя суб’єкта.

Загаловак, пачатак і канец арганізуюць семантыку цэлага тэксту. 
Пазіцыйная замацаванасць BK драмой ацэнкі гаворыць аб самых вы- 
сокіх тэкстаўтвараючых магчымасцях гэтых структур. Можна сцвярд- 
жаць, што яны з’яўляю цца своеасаблівым міні-тэкстам, які выяўляе 
ўвесь змест тэксту-персаналіі.

^ А р у т ю н о в а  H. Д. Предложение и его смысл. М., 1976. С. 322.
2 В о л ь ф  Е. М . / /И зв .  А Н  СССР. Сер. лит. и яз. Т. 4. № 4. 1981. С. 393.
3 Гл.: П р о х о р о в а  С.  М. ,  В о р о н ц о в а  Е. Г . / /Я зы к  и культура. Киев, 

1992. С. 91.
4 Гл.: H i r s c h  Jr .  Е. D. Cultural Literacy (W h at  E v ery  Am erican  Needs to Know). 

Boston, 1987.
5 А р у т ю н о в а  H.  Д. ,  Ш и р я е в  E. H. Русское предложение. Бы тийны й 

тип. М., 1983. С. 11.

Т. А. ЛАПУН1НА

КАТЭГОРЫЯ ПРЫЧБ1ННАСЦ1 I ФАКТАРЫ ЯЕ ЭКСПШКАЦЫІ 
Ў ПРОСТБІМ СКАЗЕ СУЧАСНАЙ РУСКАЙ MOBBI

Катэгорыя прычыннасці з’яўляецца аб’ектыўнай і універсальнай. 
Яна вынікае з таго, што кожная з’ява, кожны факт рэчаіснасці дэтэр- 
мінаваны ў сваёй існасці. Таму гэтая катэгорыя павінна рэгулярна 
адлюстроўвацца і ў мове. Аднак апошняя адносіцца да выражэння 
прычыны выбіральна. Па-першае, лагічная прычына не заўсёды зазна- 
чаецца ў выказваннях фармальнымі сродкамі. Па-другое, моўная катэ
горыя прычыннасці па сваёй прыродзе ўяўляецца функцыянальна-се- 
мантычнай, яна не мае адзінай гамагепнай сістэмы формаў свайго 
важным служыць не апісанне максімальнай колькасці яё падзначэнняў 
(сэнсаў), якая можа быць практычна бясконцай, і не стварэнне дэта- 
лёвай класіфікацыі апошніх, а пошук адпаведных фактараў, у межах 
невялікай колькасці якіх в ы я ў л я ю ц ц а  розныя аспекты семантыкі 
дадзенай логіка-лінгвістычнай з’явы.

У навуковай літаратуры можна занатаваць нешматлікія спробы вы- 
лучэння некаторых фактараў, што спрыяюць фармальнаму выражэнню 
прычыны ў тэксце (пар.: H. I. Ш тыкала, H. K. Аніпенка, Е. B. Рахіліна1 
і інш.).

Да фактараў эксплікацыі прычыны мы адносім тыя інтра- і экстра- 
лінгвістычныя ўмовы, пры наяўнасці якіх (сумесна ці паасобку) логі- 
ка-паняційная прычыма можа быць фармальна выражанай у мове. Пад 
фармальнымі сродкамі выражэпня прычыны на ўзроўні простага сказа 
мы разумеем перш за ўсё спалучэнне назоўніка з прыназоўнікам (пар.: 
из-за дождя, от радости, вследствие переутомления, по рассеянности, 
за отсутствием улик, благодаря вниманию персонала і г. д.), а таксама 
прыслоў’і прычыны (ночему-то, сгоряча, неспроста, поневоле, со зла, 
впопыхах і г. д.) і яго сінтаксічныя эквіваленты (Испугавшись крика 
филина, мальчики бежали сломя голову).

Да эскстралінгвістычных фактараў эксплікацыі прычыны на ўзроўні 
простага сказа належаць настугшыя.

I. Працэсуальнасць як тып сітуацыі. Пад сітуацыяй разумеецца 
адрэзак рэчаіснасці, аб якім паведамляецца ў канкрэтным выказванні. 
Працэсуальнасць — гэта такі тып сітуацыі, які вызначаецца характары- 
стыкай аб’ектыўнай рэчаіснасці шляхам дэманстрацыі змянення яе 
станаў (у процілегласць самому стану субстанцыі, што не падлягае змя- 
ненню)2.

Працэсуальнасць служыць асноўным, канстытуцыянальным факта- 
рам для выяўлення і рэалізацыі катэгорыі прычыннасці, таму што 
ў дачыненні да непрацэсуалыіых сітуацый прычына не можа экспліка-
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вацца наогул. Апошнім на моўным узроўні адпавядаюць наступныя 
тыпы простых сказаў: 1) намінатыўныя: Это береза, Меня зовут Лена;
2) экзістэнцыянальныя: Есть такой уголок в самом сердце России, 
Облака на горизонте; 3) квантытатыўныя: Дважды два— четыре, Всех 
мальчиков было пять; 4) кваліфікатыўныя: Петя — дурак, Орешник 
— куст; 5) лакатыўныя: Городок располагается на возвышенности, Дом 
стоит у дороги; 6) некаторыя іншыя выказванні дэтэрмінаванага тыпу: 
Человек смертен, Вселенная бесконечна, Он молод і г. д. Немагчымасць 
выражэння названай катэгорыі ў падобных выпадках тлумачыцца тым, 
што прычынна-выніковая залежнасць па сваёй сутнасці і па свайму 
найменню адлюстроўвае рух ад лрычыны да выніку, пэўны працэс. Таму 
і м оўная канструкцыя як адлюстраванне каузатыўнай сітуацыі павінна 
вызначацца толькі тымі тыпамі прэдыкатаў, якія абазначаюць: I) стан 
От в ы п и т о г о  стало легко, Почему-то вдруг закружилась голова (Б. 
Залатароў); 2) дзеянне От досады он только махнул рукой (А. Нові- 
каў-Прыбой); 3) зносіны Атомы взаимодействуют друг с другом из-за 
наличия свободных электронов (К. Суорц); 4) перамяшчэнне Испугав
шись крика филина, мальчики бежали сломя голову (М. Бубеннаў). 
Але прэдыкат каўзатыўна ўскладнённай мадэлі не можа абазначаць 
факт экзістэнцыі: Есть такой уголок в самом сердце России (таму што 
не ў сэрцы, напрыклад, Амерыкі?), факт квантыфікацыі: Дважды два 
—четыре (таму што не пяць?) і г. д. — тут няма значэння працэсу- 
альнасці, якую, такім чынам, можна разглядаць і-як інтралінгвістычны 
фактар, але дэтэрімінаваны сваім экстралінгвістычным адпаведнікам 
—тыпам сітуацыі.

II. Негацыя (ад лац. nego ’адмаўляю ’). Прычына вельмі часта 
вынікае з неабходнасці абгрунтаваць узнікненне негатыўнай сітуацыі 
—цяжкага становішча, складанай праблемы, недахопу, адсутнасці чаго- 
небудзь, наогул, любога адхілення, асэнсаванага ў суадносінах з ней- 
тральнай сітуацыяй. Напрыклад, калі вучань спазніўся на ўрок, яго 
абавязкова спытаюць аб прычыне спазнення, калі прыйшоў свОечасова, 
такога пытання не ўзнікне. Адхілепні ад умоўнай нормы (штатнай 
сітуацыі) патрабуюць тлумачэння, напрыклад, дзеля таго, каб пазбег- 
нуць іх у наступным разе — веданне прычыны памылкі здольна 
засцерагчы ад паўтарэння апошняй (пар. фальклорнае: На ошибках 
учатся, Ошибся, что ушибся, вперед наука, Ошпаренный кот боится 
холодной воды і г. д.).

У дыялектах рускай мовы значэнне самога слова причина — ’бяда, 
перашкода, непрыемнае здарэнне’. Так, дыял. курскае, причинный 
человек — ’хворы падучай’, дыял. смаленскае причина — ’віна, няш- 
часце’ (Я за вами знаю причину). Дыял. прнтка і притча — семантыч- 
ны я аналагі слова причина паралельна абазначаюць і бяду: Така у нас 
притча сталасе ноне, что не знаш, как и быть-то і саму прычыну: Кто 
его знат, какая притча болести3. На першым прыкладзе ўжывання слова 
притча бачна, што сітуацыя абазначалась гэтай назвай, калі яна была 
негатыўнай (слова притча можна замяніць на положение, обстановка, 
ситуация).

Наступныя прыклады з агулыіаўжывальнай рускай мовы дэманстру- 
юць трывалую сувязь паміж прычынай і негацыяй: Он отсутствовал по 
болезни, Скандал был из-за денег, Отдел упразднили за ненадобностью, 
По рассеянности забыл дома портфель, Впопыхах оставил ключ на 
столе, От переутомления я не мог дома уснуть і г. д.

III. Фазавасць4. Фазавымі лічацца сітуацыі пачатку або канца дзеяння, 
з’яўлення новага стану рэчаў. Фазавасць з’яўляецца фактарам прычы
ны, таму што прыпыненне або пачатак якога-небудзь дзеяння, працэсу 
псіхалагічна патрабуе іх абгрунтавання: Следствие п р е к р а т и л и  
за недостатком улик; Волосы у него в з м о к л и  от испарины, от 
горячего чаю, От напряжения, от мелькания вагонов у Агеева 
з а к р у ж и л а с ь  голова (Ю. Казакоў); Пантелей Прокофьевич 
ушел, п о ч у в с т в о в а в  себя лишним (М. Ш олахаў).

Да ліку інтралінгвістычных фактараў эксплікацыі прычыны нале- 
жаць наступныя.

I. Неадушаўлёнасць5. Гэта лексіка-семантычная ўласцівасць самой 
прычыны (у якасці прычыны павінна выступаць неадушаўлёнае імя),
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але разам з ты м і умова яе рэалізацыі ў тэксце. Калі ў якасці прычыны 
ўжываецца ўласнае імя або займеннік, то за ёй стаіць цэлая прапазіцыя, 
новая прэдыкатыўная адзінка, і для поўнага разумения сказа неабходна 
звярнуцца да кантэксту. Параўн.: Из-за дяди я опоздал на поезд і 
Сенокос запаздывал из-за дождей. У апошнім прыкладзе прычына 
з’яўляецца самадастатковай і звяртанне да кантэксту не патрэбна.

Звычайную неадушаўлёнасць прычыны добра пацвярджаюць ^ ія л а -  
гічныя рэакцыі тыпу: — Кто решил задачу? — Никто. — Почему? 
Прычыннае пытанне і ўзнікае ў сувязі з тым, што высвятляецца 
адсутнасць актыўнага дзеяча. У прыкладзе — Зачем вы идете на войну?
— Я иду потому, что эта жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь —не 
по мне (JI. Талстой) замена мэтавага злучніка на прычынны адбываецца 
ў сувязі з характарам самота абгрунтавання — «павінна» жыццё.

Здаецца, што неадушаўлёнасць прычыны, акрамя такога лексікаграм- 
тычнага аспекта — рэпрэзентатыўных магчымасцей неадушаўлёных і 
адушаўлёных імёнаў, звязана яшчэ і з дэсігнатыўным фактарам. Продкі 
лічылі, што беды і розныя выпрабаванні на іх насылае нейкая невядомая 
сіла (або Бог), якія і лічыліся прмчынай першых. Таму неадушаўлё- 
насць прычыны і адсутнасць актыўнага дзеяча ў каузатыўнай сітуацыі
— генетычна, дыяхранічна звязаныя паняцці. У ідэаграфічнай частцы 
«Лексического ядра русского языка» прычына апісваецца такімі групамі 
лексікі, як «необходимость», «случайность», «удача», «предопределе
ние», «сила», што сведчыць аб сувязі паняццяў неадушаўлёнасці і 
прычыны і ў свядомасці сучасных носьбітаў рускай мовы.

Менавіта неадушаўлёнасць, згодна Г. А. Золатавай6, служыць разме- 
жаваннем агенса і каўзатара, калі прычына выражаецца імем у назоўным 
склоне. Так, у двух сказах, пабудаваных па адной мадэлі, Петя разбил 
окно і Камень разбил окно ўласнае імя з’яўляецца суб’єктам дзеяння, 
неадушаўлёнае — яго каузатарам.

II. Абстрактнасць. Тэта таксама ўласцівасць самой прычыны і адна- 
часова ўмова яе рэалізацыі. Дзеля таго, каб прычына набыла сваё 
фармальнае выражэнне, адпаведная лексема павінна абазначаць некато- 
рую з’яву, працэс, але не прадмет. Параўн.: Он не пришел из-за дождя 
(головной боли і г. д.) і Он не пришел из-за стола. Зноў жа, у апошнім 
выпадку нельга пазбегнуць звяртання да кантэксту. У адваротным 
выпадку канструкцыя носьбітамі мовы ўспрымаецца як Эліпс: Он ходит 
в театр из-за буфета — Он ходит в театр из-за наличия в нем буфета 
(из-за того, что там есть буфет, в котором можно вкусно поесть). 
Параўн. таксама: В гостиной было прохладно благодаря
о т в о р е н н о й  двери на балкон (А. Ч эхаў); Другие (могилы) 
из-за каменных плит, м о к р  ы п а в ш и х  их, были повыше 
(Ю. Казакоў).

Пры дапамозе абстрактных назоўнікаў тыпу боль, испуг, опоздание, 
напоминание, встреча і г. д. у спалучэнні з пэўнымі прыназоўнікамі (от, 
из-за, по, благодаря і інш.) складаецца ўстойлівая спецыфічная сінтак- 
січная мадэль прычыны, напрыклад, от испуга, с горя, по ошибке, 
благодаря знакомствам. Можна сцвярджаць, што сема прычыны аказ- 
ваецца наяўнай у слоў з працэсуальным значэннем — аддзеяслоўных 
назоўнікаў і дзеясловаў (асабліва тых, што абазначаюць псіхічны стан 
і адносіны).

Разгляд гэтага фактару дапамагае выявіць яго ўнутраную сувязь з 
фактарамі эксплікацыі прычыны працэсуальнасці і неадушаўлёнасці.

Трэба заўважыць, што некаторыя вылучаныя фактары з’яўляюцца 
актуальнымі не толькі ў адносінах да абазначаных спосабаў выражэння 
прычыны, але і да іншых, у тым ліку і на ўзроўні складапага сказа, 
напрыклад, працэсуальнасць, негацыя, фазавасць. Разам з тым для 
складанага сказа характэрны і іншыя фактары эксплікацыі прычыны, у 
прыватнасці экстралінвістычны фактар адсутнасці камунікатыўнай, ла- 
гічнай або сінтагматычнай прэсупазіцыі ў адрасата маўле.нчага акта і 
іншыя. Важна і тое, што дадзепыя фактары з’яўляю цца найбольш 
агульнымі, актуальнымі для ўсёй сістэмы сродкаў выражэння прычын- 
насці на ўзроўні простага сказа, а не толькі якога-небудзь яе фрагмента, 
часткі.

Прычына, такім чынам, гэта семантычны кампанент, які можа быць
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?>армальна выражаны, экспліцыраваны ў мове толькі пры наяўнасці 
сумесна ці паасобку) наступных экстра- і інтралінгвістымных фактараў: 

працэсуальнасці, негацыі, фазавасці, неадушаўлёнасці, абстрактнасці. 
Прычына належыць да таго тыпу моўных катэгорый, даследаванне якіх 
дазваляе набліжацца да тых сувязяў і адносін, што існуюць у свядомасці 
носьбітаў той ці іншай мовы.
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Журналістика

Я. М. КАМ АРОЎСКІ, М. І. Т А Ч Ы Ц К А Я

СІНТАКСІЧНЫЯ СРОДКІ ВЫРАЗНАСЦІ 
БЕЛАРУСКАЙ ТЭЛЕПУБЛІЦЫСТЫКІ

Публіцыстычная перадача па тэлебачанні ўяўляе сабой, як вядома, 
разнавіднасць прамоўніцкага выступления. Мова такога выступления, 
максімальна насычаная эмацыянальнымі інтанацыямі, з ’яўляецца дзей- 
сным сродкам псіхалагічнага ўздзеяння на тэлеаўдыторыю. Страснасць 
і ўзрушанасць тэлевізійнага маўлення ствараюцца рознымі сродкамі. 
Сярод іх важнае месца займаюць такія, якія ўяўляюцца тыповымі для 
гутарковага стылю, у тым ліку і сінтаксічныя: простыя, часта няпоўныя, 
сказы, словы-сказы, далучальныя, эліптычныя, пабочныя, устаўныя і 
парцэляваныя канструкцыі, пытальныя, клічныя, пабуджальныя сказы 
і інш., а таксама традыцыйныя для прамоўніцкага майстэрства стылі- 
стычныя фігуры.

Простыя сказы, словы-сказы ў мове тэлепубліцыстыкі парушаюць 
мерную плынь складаных канструкцый энергічным паскарэннем мело- 
дыкі маўлення, ствараюць перарывістасць інтанацыі, выразную на фоне 
спакойнага выкладу. Гэта вядзе да напружанасці выказвання, мабілізуе 
ўвагу тэлегледачоў, надає маўленню непасрэдны і натуральны характар. 
Напрыклад: 1. Праца ёсць мера багацця кожнага народа, кожнай дзяржавы. 
Мера багацця. Мера жыцця (Н. к. 30.04.19921); 2. Камі м ы  хочам жыць 
так, як жывуць лю дзі цывілізаванага свету, м ы  павінны навучыцца 
працаваць. Працаваць, працаваць і працаваць. Багацце з неба не падае. Гэта 
не манна нябесная. Гэта заусёды[_ вьінік (Там  жа); 3. X а чу звярнуцца да 
нашых ветэранау, да тых, каго усе менш і менш застаецца ў  жывых. Ca 
святам вас. 3 Днём Перамогі. Вялікай Перамогі. 3 вашым Днём  (Н. к. 
08.05.1992).

П ытальныя, клічныя, пабуджальныя інтанацыі выкарыстоўваюцца з 
мэтай звярнуць увагу тэлегледачоў на ты я ці іншыя аспекты праблемы, 
выклікаць у іх эмацыянальную рэакцыю, устанавіць кантакт з аўды- 
торыяй.

Важным сродкам выразнасці ў тэлепубліцыстыцы выступае пыталь- 
на-адказная форма выкладу, г. зн. лагічнае чаргаванне пытальных сказаў 
і сказаў у адказ, напрыклад: Зараз шукаюць схаваны тавар, мясныя 
вырабы. Дзе яны? На складах. Чаго ж шукацъ? Якая тут эканамічная 
мараль? Звычайная: мараль знявагі да чалавека, да спажыўца, да сама- 
стойнага вытворцы. Дзе ж выйсце? Трэба спалучыць інтарэсы насельніц- 
тва і эфектыунасці вытворчасці (H. к. 06.12.91).

Ш ырока пашыраны ў мове тэлевізійнага публіцыстычнага выступ
ления пабуджальныя канструкцыі тыпу Няхай шчасце прыйдзе ў  вашы 
хаты, вашы сем’і. I  няхай праца будзе нашым галоўным багаццем (H. K.
01.05.92). У публіцыстычных тэлеперадачах характэрна ўжыванне па- 
буджальных сказаў пасля зваротка, які можа знаходзіцца у пачатку, 
сярэдзіне або ў канцы фразы. Публіцыстычнай мове ў яе тэлевізійным 
варыянце ўласцівы зварот да канкрэтнай аўдыторыі, дакладная адрас- 
насць. Зваротак служыць адным са стылістычных прыёмаў вылучэння
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адрасата, устанаўлення кантакту з тэлевізійнай аўдыторыяй, выкарысто- 
ўваецца з мэтай прыцягнуць увагу гледачоў да выказвання: Шаноўныя 
ветэраны! Вы прайшяі цяжкі шлях. Пра вас палхятаюць. Ведайце гэта. 
Расказвайце ўнукам сваім пра тыя часы. Яны павінны ведаць усё, каб была 
ў  іх будучыня, каб яны ганарыліся вамі. He звяртайце ўвагі на тых, хто 
імкнецца сказаць: «Што яны, гэтыя ветэраны, зрабілі? Навошта перамаг- 
лі?» Менавіта ў  такіх няма ні сораму, ні сумлення (H . K. 08.05.92).

У склад пабуджальнага сказа «He звяртайце ўвагі на...» уводзіцца 
простая мова, у якой ужываецца характэрная для публіцыстычнай мовы 
сінтаксічная канструкцыя з займеннікам і прыдаткам-назоўнікам (з 
указальным займеннікам у якасці азначэння) для ўдакладнення думкі: 
«Што яны, гэтыя ветэраны, зрабілі?». Прыдатак у такой сінтаксічнай 
канструкцыі можа быць выражаны займеннікам, апісальным словазлу- 
чэннем з займеннікам у якасці азначаемага слова.

Пабочныя, устаўныя сказы, словы і словазлучэнні арганічна ўва- 
ходзяць у агульную тканіну мовы публіцыста. Гэтыя сінтаксічныя 
канструкцыі садзейнічаюць стройнасці, лагічнасці, эмацыянальнасці вы- 
кладу і маюць рознае значэнне. Адны з іх уносяць у паведамленне 
неабходныя звесткі і тлумачэнні. Напрыклад: I. Між тым, як сведчыцъ 
аператыўная зводка, у шэрагу гаспадарак назіраецца разрыў паміж жнівом 
збожжавых і абмалотам  (H. к. 05.08.90); 2. Зараз, хаця і прымусова, але 
пачынаецца рух да рынку (H. к. 03.12.91). Другія выражаюць аўтарскае 
меркаванне, даюць суб’ектыўную ацэнку з’явы, факта, каменціруюць 
яго: Дайце, здавалася б, альбо, як гэта цяпер модна гаварьщь, суверэнным 
дзяржавам, усвядоміць сваё' існаванне для пачатку ў  рамках гэтага 
Дагавору (Н. к. 04.12.91).

М адальныя словы тыпу безумоўна, відаць, ліабыць, лшгчыма, можа, 
-еапраўды і інш. у публіцыстычных тэлеперадачах рэалізуюць шматлікія 
адценні магчымасці, верагоднасці, сапраўднасці фактаў і з’яў, выража
юць адносіны паміж асобнымі фрагментамі выказвання.

Ужыванне парцэляваных канструкцый у тэлеперадачах адлюстроўвае 
адценне гутарковасці, непасрэднасці. Такія канструкцыі ствараюць пе- 
рапыннасць маўлення, надаюць публіцыстычнай мове жывы, непасрэд- 
ны і часта імправізацыйны характар, які ў вусным маўленні праяўляецца 
з дапамогай асобай інтанацыі. Парцэляцыя служыць экспрэсіўным 
сродкам вылучэння важнай у сэнсавых адносінах часткі выказвання, 
павышае яго інфарматыўную насычанасць і дзейснасць. Напрыклад: 
I. Ляжаць у кватэрах, хатах узнагароды. За вайну; 2. Усе ведаюць пра цэны, 
што існуюць на біржах. Высокія. Часта далучальная канструкцыя слу
жыць сродкам стварэння кампазіцыйнага стыку на мяжы двух сказаў 
з мэтай падкрэсліць шляхам паўтору важнае ў публіцыстычным кан- 
тэксце паняцце: Няхай сённяшні дзень—Першае М ая—будзе для ўсіх нас 
сапраўдным святам. Святам працы, святам вясны, святалі адраджэння 
жыцця (Н. к. 01.05.92). Далучальная канструкцыя «святам працы, 
святам вясны, святам адраджэння жыцця» з ’яўляецца градацыйным 
радам вынесеных у акцэнтуемую пазіцыю дапаўненняў пазітыўнага 
зместу.

У прамоўніцкім майстэрстве кампазіцыйны стык з’яўляецца адным 
з класічных прыёмаў сінтаксічнай арганізацыі твора і шырока ўжываецца 
ў мове публіцыстычных перадач: I. Што ні кажыце, але дзень гэты 
вельмі і вельмі сілівалічньї. Бо ён адзначаецца як дзень працы. А  праца— 
паняцце інтэрнацыянальнае; 2. Ніводная заліежная дапалюга не заменіць 
працу. Праца ёсць ліера багацня кожнага народа, кожнай дзяржавы (Н. к.
01.05.92).

Выразнасць і экспрэсіўнасць публіцыстычнага выкладу дасягаецца 
пры дапамозе інверсіі. ШляГхам сінтаксічнага і лагічнага вылучэння 
неабходных кампанентаў ставіцца акцэнт на пэўных характарыстыках, 
прыметах аб’екта ці дзеяння. Інверсійны парадак слоў распаўсюджаны 
ў тэкстах інфармацыйна-публіцыстычных праграм, дзе з дапамогай 
перастаноўкі членаў сказа падкрэсліваецца істотна важная інфармацыя:
I. У небе над Брэсцкім аэрапорталі— адным з буйнешиых на захадзе 
рэспублікі —цішыня. Адліенены усе да адзінага рэйсы. Паўліесяца чакаюць 
запраўкі самолёты  (Пан. 27.10.932); 2. Таленталіі зяліля наша была, ёсць 
і будзе багатая (Пан. 07.09.93).
66



Выбар экспрэсіўных сінтаксічных сродкаў залежыць ад тэматыкі і 
жанру кожнай канкрэтнай публіцыстычнай перадачы. Ужыванне рыта- 
рычнага пытання характэрна для тэкстаў праграм палемічнага эместу, 
крытычнай накіраванасці. Гэта адзін са шматлікіх прыёмаў прамоўніц- 
кага стылю, якім карыстаецца тэлевізійная публіцыстыка: 3 інтэрв’ю 
вынікае, што прэзідэнт абсолютна перакананы: болый савецкім рэспублі- 
кам у  адзіночку не пражыць. А ле  ж чаму ў  адзіночку, калі абсолютной 
большасцю рэспублік падпісаны Договор аб эканамічнай супольнасці, аб 
захованні адзінай эканамічнай просторы (H. K. 04.12.91)?

Рытарычнае пытанне ставіцца, як правіла, для таго, каб пацвердзіць 
галоўную думку выказвання, выразіць аўтарскае меркаванне. Яно не 
патрабуе адказу, бо змяшчае ў сабе схаванае сцвярджэнне ці адмаўленне: 
Можна, відаць, гаварыць про тое, што неабходна ўсе святы былого СССР 
выкінуць на сметнік. Але ці варта гэта рабіць? Ці варта ў  пагоні за 
палітьічным капіталам забывацца пра традыцыі (Н. к. 01.05.92)? Ры- 
тарычныя пытанні «Але ці варта...?», «ці варта...?», дзе другі сказ удак- 
ладняе папярэдні, прадугледжваюць адмоўныя адказы. Рытарычнае пы
танне у даным выпадку падкрэслівае непатрэбнасць, немэтазгоднасць 
дзеяння, пра якое ідзе гаворка.

Рытарычнае пытанне не патрабуе адказу, але заўсёды звернута да 
канкрэтнага адрасата—тэлевізійнага гледача ў якасці ўяўнага субяседні- 
ка, прадугледжвае яго эмацыянальную рэакцыю на пастаўленае пытанне, 
служыць сродкам актывізацыі яго аналітычнага мыслення.

Часта з дапамогай рытарычнага пытання ствараецца экспрэсіўнасць 
маўлення, што на пісьме можа адлюстроўвацца клічнікам ці спалучэн- 
нем пытальніка і клічніка: Хіба маглі нават падумаць тады, у маі сорак 
пятага, пераможцы, што праз сорак селі год прыйдзецца жабраваць, стаяць 
у чэргах, пакутаваць ад бездапаможнасці (H. к. 08.05.92)?!

Эмацыянальнае гучанне і экспрэсію надає выказванню анафара—сты- 
лістычная фігура, якая стварае паралелізм выслоўяў, пэўны рытм у 
лагічным развіцці публіцыстычнага выкладу, дапамагае выразіць і да- 
несці да гледача сутнасць аўтарскай думкі. 3 дапамогай анафары на 
першае месца, у акцэнтуемую пазіцыю вылучаюцца словы, якія паўта- 
раюцца як самыя важныя з мэтай сканцэнтраваць на іх увагу: «Ад 
кожнага—па здольнасцях, кожному—па працы»—хто скажа, што нічога 
гэтыя словы не вартыя? Увесь свет жыве па іх. Увесь, апрача нас пакуль 
што. А  чаму? Чаліу м ы  не можалі? Ui ліы ўвогуле ні на што не здольныя 
(Н. к. 01.05.92)?

Аднолькавы пачатак некалькіх сказаў стварае паралелізм сінтаксіч- 
ных канструкцый, падкрэслівае і ўзмацняе значэнне не толькі асобных 
слоў, словазлучэнняў, але і павялічвае вобразнасць усяго кантэксту.

Тыповымі для тэлепубліцыстыкі з’яўляюцца анафарычна сканстру- 
яваны я сказы, якія засяроджваюць увагу тэлегледачоў на змесце, але не 
паўтараюць адзін аднаго: Ды к адкуль жа ўзяліся гэтыя зневажаючыя 
курсы рубля да долара? Ды к адкуль жа голад, карткі? Ды к для чаго ж 
гэта робіцца (Н. к. 06.12.91)?

Паралелізм анафарычных канструкцый у тэкстах публіцыстычных 
перадач назіраецца ў структуры пытальна-адказнай формы выкладу, што 
садзейнічае яго эмацыянальнай напружанасці і дынамізму: Колькі та- 
вараў прадаецца сёння на біржы? Толькі адзін працэнт. Які тавар можна 
прадаць на біржы? Толькі той, што выраблены звыш дзяржзаказу (Н. к.
19.07.93).

У якасці паралельных сінтаксічных канструкцый могуць выступаць 
сказы з простай мовай і аўтарскімі словамі. Напрыклад: «He будзе 
Саюза—будзе грамадзянская вайна»,—палохае прэзідэнт Гарбачоў. «He 
ўвойдзеце ў  палітычны саюз—сыравіну з Pacii будзеце купляць па сусвет- 
ных цэнах»,—пагражаерасійскі прэзідэнт Ельцын (H. K. 04.12.91). Простая 
мова выкарыстоўваецца для аргументацыі публіцыстычнага выкладу. 
Аўтарскія словы выконваюць экспрэсіўную функцыю: з дапамогай іх да- 
ецца характарыстыка дзеяння ці асобы, выражаецца аўтарская ацэнка.

Паралелізм анафарычных канструкцый распаўсюджаны ў кантэкстах 
узнёслай патэтычнай афарбоўкі, напрыклад: Кожны з вас (ветэранаў)— 
часцінка нашай гісторыі. Коэ/сны з вас—частка наиіага народа 
(Н. к. 05.92). У гэтым апошнім прыкладзе назіраецца паралелізм су-
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межных сказаў; структура іх аднолькавая: дзейнік + іменная частка 
састаўнога дзеяслоўнага выказніка + дапаўненне з азначэннем. Пара
лелізм можа быць частковым, напрыклад: Гэта ж нашы бацькі, дзядуяі. 
Гэта ж нашыя родныя людзі, якія ўсё сваё жыццё працавалі, працавалі 
на нас, дзеля нас (Н. к. 07.05.92). Структура першага—простата назыўнога 
сказа—аднародныя дзейнікі з азначэннём. Другі сказ — складаназалеж- 
ны —складаецца з галоўнай часткі (назыўнога сказа з адным дзейнікам 
і азначэннямі) і даданай азначальнай. Паўтарэнне слоў «працавалі, 
працавалі на нас, дзеля нас» у даданай частцы складаназалежнага сказа 
мае выключна важную экспрэсіўную і адначасова сэнсавўю ролю. Паўтор 
выказніка падкрэслівае і інтэнсіўнасць дзеяння, паўтор дапаўнення—мэ- 
танакіраванасць гэтага дзеяння.

Паўторы ў публіцыстычных тэкстах вельмі прадуктыўныя і заўсёды 
матываваныя: паўтараецца, як правіла, слова, якое нясе на сабе важную 
думку. Па сутнасці, паўтор—у тым ліку, і паўтор сінтаксічных канструк- 
цый, якім  з’яўляецца паралелізм,—адна з істотных асаблівасцей публі- 
цыстычнага стылю. Паралелізм сінтаксічных канструкцый служыць 
сродкам рытміка-інтанацыйнай арганізацыі маўлення, сродкам стварэн- 
ня перыядаў. Для перыяду характэрны стройнасць формы, музычнасць 
гучання і своеасаблівая структура. Складаны сказ у выглядзе перыяду 
ўяўляе сабой сінтаксічную канструкцыю з дзвюх сэнсавых частак, якія 
могуць знаходзіцца паміж сабой у адносінах ’умова—вынік’, ’падзея—яе 
прычына’, ’пералік фактаў (з ’я ў )—абагульненне’ і падзяляюцца выраз- 
най лагічнай паўзай: Здаецца ліне, иіто нярвовая атмосфера сённяшняга 
жыцця ў  той жа, калі не ў  большой ступені, створана тэхналогіяй страху: 
рабочага палохаюць рынкам і беспрацоўем, селяніна—падзелам зям лі і яе 
скупкой міфічнай «мафіяй», вайскоўцаў—скарачэннем арміі, усіх нас—цэ- 
намі; і толькі партыйныя бонзы як нічого не палохаліся раней, гэтак і 
сёння не ведаюць беспрацоўя і страху перад рынкам  (Н. к. 07.04.92).

Логіка выкладу вымагае павышэння інтанацыі ў першай частцы 
перыяду: выклад ідзе па шляху сэнсавага нарастання, што ствараецца 
з дапамогай паралелізму сінтаксічных словазлучэнняў «рабочага пало
хаюць...», «селяніна...», «вайскоўцаў...», «усіх нас...». Кожная наступная 
паралельная канструкцыя ўзмацняе значэнне папярэдняй, у выніку чаго 
ўзрастае інтэнсіўнасць маўлення. Бяззлучнікавая сувязь паміж гэтымі 
часткамі і паступовая эканомія ў іх моўных сродкаў стварае адпаведную 
дынаміку самога выкладу. Неразгорнутыя, нешматчленныя сінтаксіч- 
ныя канструкцыі служаць эфектыўным сродкам стварэння рытму 
маўлення: «рабочага палохаюць рынкам і беспрацоўем»—няпоўна-асабо- 
вы сказ з выказнікам і трыма дапаўненнямі; «селяніна—падзелам зямлі 
і яе скупкай міфічнай «мафіяй»—выказнік адсутнічае (эліпсіс выказні- 
ка), тры дапаўненні; «вайскоўцаў—скарачэннем арміі», «усіх нас—цэна- 
мі»—эліпсіс выказніка, два дапаўненні. Апошні сказ з шэрагу паралель- 
ных—гранічна сціслы і лаканічны—стаіць на мяжы сэнсавых частак 
перыяду. Другая частка перыяду—разгорнуты двухсастаўны сказ з ад- 
народнымі выказнікамі—вымаўляецца з паніжэннем інтанацыі. Яна 
аддзелена ад першай часткі перыяду лагічнай паўзай—кульмінацыяй 
выказвання, адлюстраванай на пісьме двухкроп’ем. Гэта—лагічнае аба
гульненне, вывад са сказанага раней, камунікатыўная мэта выказвання.

М атэрыял публіцыстычных тэлеперадач яскрава раскрывае самыя 
разнастайныя сінтаксічныя сродкі: экспрэсіўныя канструкцыі кніжнага 
і гутарковага стыляў, інверсійны парадак слоў, пытальныя і клічныя 
сказы, рытарычныя канструкцыі, паўторы, паралелізмы і г. д., рытмі- 
ка-інтанацыйную арганізацыю мовы. Змест кожнай тэлеперадачы вызна- 
чае і выбар адпаведных вобразна-выяўленчых сродкаў, закліканых 
садізейнічаць дакладнай перадачы аўтарскай думкі, індывідуальна-аўтар- 
скаму адлюстраванню рэчаіснасці, дакладнасці і яснасці публіцыстыч- 
нага выкладу.

1 H. K.—цыкл аналітыка-публіцыстычных перадач Б Т  «Наш каментарый».
2 П ан .— інфармацыйна-публіцыстычная праграма Б Т  «Панарама».



Педагогіка, 
псіхалопя

В. М. Н А В У М Ч Ы К

ІНДЫВІДУАЛЬНА-ТВОРЧЫ ПАДЫХОД 
ДА АРГАНІЗАЦЫІ ПЕДАГАГІЧНАЙ ПРАКТЫКІ 

СТУДЭНТАЎ УНІВЕРСІТЭТАЎ

Адным са спосабаў рэалізацыі індывідуальна-творчага падыходу да 
падрыхтоўкі настаўніка ў Беларускім дзяржаўным універсітэце з ’яўляец- 
ца бесперапынная практыка студэнтаў. Гэта практыка пачынаецца з 3-га 
семестра і вызначаецца толькі актыўным характарам: студэнты, пачы- 
наючы з другога курса, праводзяць заняткі са школьнікамі, перадаюць 
ім свае веды, вырашаюць задачы выхавання. Да кожнага з такіх заняткаў 
студэнты рыхтуюцца невялікімі групамі (2 —3 чалавека). Падрыхтоўчая 
работа да заняткаў пачынаецца са знаёмства з літаратурай па прадмету, 
педагогіцы і псіхалогіі. Студэнты знаёмяцца з магчымасцямі кабінета 
методыкі выкладання прадмета, набываюць навыкі карыстання тэхніч- 
нымі сродкамі навучання. Між тым цэнтральным пытаннем такой 
падрыхтоўкі з’яўляецца праблема педагагічных зносін, іх удасканалення. 
Ад вырашэння гэтай праблемы залежыць эфектыўнасць працы выклад- 
чыка.

Вопыт настаўнікаў-практыкаў паказвае, што ступень з’яднанасці вуч- 
нёўскага калектыву, атмасфера, якая складваецца на кожным уроку, 
эфектыўнасць вырашэння ўсіх педагагічных задач залежаць ад умения 
педагога выклікаць прыхільнасць аўдыторыі, заваяваць яе сімпатыі. 
Педагагічныя зносіны—гэта не эпізадычны працэс, ён павінен быць 
бесперапынным, як і само выхаванне вучняў. Як сведчыць практыка, 
адносіны да настаўніка вучні цалкам пераносяць і на сам прадмет. Калі 
кантактаў няма, то ўрокі гэтага настаўніка перастаюць быць цікавымі, 
дома вучні рыхтуюцца да іх у апошнюю чаргу (калі ўвогуле. садзяцца 
за дамашнюю работу). Яны суб’ектыўна адносяць той ці іншы прадмет 
да шэрагу цяжкіх. A аб’ектыўнае адлюстраванне той жа з’явы —нізкая 
паспяховасць усяго класа па прадмету. Акрамя таго, знаходзіцца шмат 
прычын, каб растлумачыць такую сітуацыю: нізкая дысцыпліна на 
ўроку, недахоп інтарэсу, педагагічная занядбанасць класа, неўважлівасць 
бацькоў і г. д. Аднак ўсё гэта—вынікі адсутнасці звычайнага чалавечага 
кантакту настаўніка з вучнямі. Вось чаму праблема педагагічных зно
сін—асноўная задача педпрактыкі на малодшых курсах.

Нельга не адзначыць, што ў кіруючых дакументах па арганізацьй 
педпрактыкі ў ВНУ пытанні педагагічных зносін не разглядаюцца. 
Больш таго, сярод задач практыкі можна знайсці толькі тыя, што 
накіраваны на ўдасканаленне прафесійнага майстэрства студэнтаў. Аб 
другім баку любога вучэбна-выхаваўчага працэсу—школьніках—нічога 
не гаворыцца. Але ж тут павінны максімальна ўлічвацца інтарэсы 
вучняў, іх зацікаўленасць, ажыццяўляцца дапамога школам у рашэнні 
задач адукацыі і выхавання. Гэта адна з асноўных супярэчнасцей, якія 
вырашаюцца пры арганізацыі практыкі студэнтаў. Яе можна сфармуля- 
ваць як задачу карыснасці педпрактыкі ВНУ і школе.

Другая супярэчнасць—гэта такая «геаграфія педпрактыкі», калі база- 
выя школы выбіраюцца каля ВНУ ў мэтах максімальнага скарачэння
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страт часу. Такі падыход у вылучэнні баз педпрактыкі супярэчыць 
прынцыпу карыснасці. Калі паблізу знаходзяцца некалькі педагагічных 
ВНУ, то школы могуць быць настолькі перагружанымі практыкантамі, 
што аб паспяховасці практыкі і навучання ў іх не можа быць гаворкі. 
Наша кафедра ў вылучэнні баз педпрактыкі арыентуецца на ты я школы, 
у якіх ёсць выкладчыкі-метадысты, выкладчыкі вышэйшай катэгорыі, 
якія могуць і жадаюць працаваць са студэнтамі. Такі падыход дазваляе 
павялічыць эфектыўнасць практыкі студэнтаў, далучыўшы да ліку ба- 
завых нават некаторыя сельскія школы.

Акрамя пералічаных праблем, існуюць і іншыя. Тэта, перш за ўсё, 
камунікатыўныя, псіхалагічнай абароны ўдзельнікаў педагагічнага пра- 
цэсу (абароны настаўнікаў і вучняў), падрыхтоўкі да заняткаў, навуковай 
арганізацыі разумовай працы, а таксама вузкапрафесійныя праблемы, 
звязаныя з трансфармацыяй ведаў студэнтаў у веды вучняў. Трэба 
дадаць, што гэтыя цяжкасці ўскладпяюцца і тым, што на малодшых 
курсах студэнтам яшчэ не чытаюцца сістэматызаваныя курсы агульнай 
дыдактыкі, псіхалогіі, методыкі выкладання прадмета, яны  не знаёмы 
з методыкай выкарыстання тэхнічных сродкаў навучання.

Традыцыйны спосаб арганізацыі практыкі на малодшых курсах 
ВНУ—г. зн. пасіўная практыка, калі студэнты наведваюць школу, зна- 
ёмяцца з навучальна-выхаваўчым працэсам, наведваюць заняткі наста- 
ўнікаў, удзельнічаюць у аналізе гэтых заняткаў. Мы ж зыходзім з таго, 
што практыка абавязкова павінна быць актыўнай. Толькі праз уласны 
вопыт* студэнты змогуць параўнаць свае магчымасці з тымі задачамі, 
якія стаяць перад сучаснай школай, выпрацаваць свой уласны стыль 
педагагічных зносін з вучнямі. Гэтаму нельга навучыць на лекцыях і 
практычных занятках, гэта набываецца толькі праз практычную работу 
пад кіраўніцтвам вопытнага педагога. Вось чаму мы надаем гэтаму віду 
прафесійнай падрыхтоўкі выключнае значэнне.

У сувязі з гэтым паўстае пытанне: а ці нельга арганізаваць педпрак- 
тыку без грунтоўнага вывучэння пералічаных вышэй дысцыплін? Калі 
можна, то як і якая эфектыўнасць такой практыкі? Вопыт нашых 
даследаванняў дазваляе даць станоўчы адказ на гэтыя пытанні. Такую 
практыку арганізаваць магчыма і эфектыўнасць яе значная. Пазнаёмім- 
ся з яе структурай на прыкладзе фізічнага факультэта.

Перад пачаткам практыкі студэнты знаёмяцца з яе задачамі і атрбім- 
ліваюць індывідуальнае задание. Для студэнтаў-фізікаў гэта звычайна 
правядзенне ўрока, які трэба падрыхтаваць і правесці ў вызначаны 
тэрмін. Да кожнага такога ўрока рыхтуюцца 2—3 студэнты. Падрыхтоўка 
да работы са школьнікамі вядзецца пад наглядам і кіраўніцтвам вопыт- 
ных выкладчыкаў факультэта і кафедры педагогікі. Менавіта ў час 
падрыхтоўкі да будучага ўрока студэнты атрымліваюць тыя канкрэтныя 
веды па педагогіцы, псіхалогіі, методыцьі выкладання фізікі, якія ім 
спатрэбяцца зараз, а не ў аддаленай будучыні. Гэта «зараз» і вызначае 
матывацыю вучэння, творчыя адносіны да працы і прафесійныя арыен- 
ціры.

Пры падрыхтоўцы да практыкі яе кіраўнік звяртае ўвагу студэнтаў 
на варыятыўнасць метадаў выкладання, ды намізм  кожнага занятку. 
Студэнты адкрываюць для сябе многія метадычныя прыёмы, вучацца 
комплекснаму выкарыстанню тэхнічпых сродкаў навучання і сродкаў 
дэманстрацыйнага эксперыменту. Эфект ад такой практыкі значны. 
Студэнты выпрацоўваюць у сябе крытычныя адносіны да палажэнняў, 
якія раней не выклікалі ніякіх заўваг. Крытычны склад мыслення 
распаўсюджваецца і на лекцыі, якія яны слухаюць, звяртаючы пры 
гэтым увагу на методыку иравядзення лекцый, а не толькі на іх 
змест. Тэта, канешне, абумоўлівае вялікую адказнасць выкладчыкаў. 
Лекцыі, практычныя заняткі, семінарскія заняткі павінны несці адбітак 
узору і заўсёды адпавядаць тым метадычным прынцыпам, якія студэнты 
выкарыстоўваюць у час педпрактыкі.

Нашы практыканты праводзяць пазакласныя заняткі з вучнямі ся- 
рэдніх школ, якіх цікавяць праблемы фізікі. Гэтыя заняткі праводзяцца 
ў асноўным ва універсітэцкім кабінеце методыкі выкладання фізікі і 
інфарматыкі. Для вучняў тут адкрываецца шмат новага. Для студэнтаў 
заняткі ў кабінеце методыкі—гэта перш за ўсё працоўныя абставіны, у
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якіх праводзіцца ўся падрыхтоўка, рэпетыцыя. Працоўны настрой, фар- 
міруемы такім чынам, дає студэнтам дадатковую ўпэўненасць у час 
працы з гасцямі. Трэба адзначыць, што госці ў час заняткаў адчуваюць 
сябе гаспадарамі. Справа у тым, што арыентацыя на педагагічны кантакт 
студэнтаў і школьнікаў має на ўвазе актыўную вучэбна-выхаваўчую 
работу з боку студэнтаў яшчэ да пачатку заняткаў. Студэнты, нават калі 
яны  заклапочаны падрыхтоўкай да заняткаў, павінны ўважліва ставіцца 
да пытанняў сваіх вучняў, якія часцяком прыходзяць на заняткі задоўга 
да іх пачатку, што дазваляе будучым настаўнікам пацікавіцца поспехамі 
пачынаючых фізікаў, дапамагчы ім, калі трэба, у выкананні дамашняга 
задания, адказаць на пытанні, прапанаваць цікавы занятак ці гульню. 
Трэба абавязкова звяртацца да сваіх вучняў толькі па іменах. У сваю 
чаргу практыкант павінен адрэкамендавацца вучням—усё гэта схіляе да 
нефармальнага кантакту, які трэба падтрымліваць на працягу ўсяго часу 
заняткаў.

«Урок» таксама павінен уключаць элемент незвычайнага, што значна 
павышае эфектыўнасць такіх заняткаў. Па традыцыйнай схеме настаўнік 
гаворыць, прыводзіць прыклады, растлумачвае, вучні слухаюць, робяць 
запісы, адказваюць на пытанні. Мы ж пры арганізацыі практыкі імк- 
немся да таго, каб вучань гаварыў як мага больш. Ен павінен адчуваць 
сябе ў цэнтры падзей, якія адбываюцца на ўроку, сам фармуляваць свае 
пытанні, выказваць гіпотэзы, правяраць іх, праектаваць яшчэ не спра- 
ектаванае, фантазіраваць, займацца вынаходніцтвам. Па гэтай схеме 
настаўніку адвіэдзіцца роля дырыжора, які кіруе аркестрам, але яго ніхто 
не чує. Гэта вельмі складаная задача нават для настаўнікаў з вялікім 
вопытам, але ж яе здольны вырашыць разам з кіраўніком і практыканты 
пасля правядзення дакладнай падрыхтоўчай працы. Толькі пры гэтых 
умовах практыка студэнтаў пертвараецца ў актыўную педагагічную 
практыку, а яе ўздзеянне на прафесійнае станаўленне будучага 
настаўніка будзе вельмі спрыяльнае.

Закончваецца кожны этап педпрактыкі напісаннем кароткай справаз- 
дачы. У справаздачы студэнты выказваюць свае адносіны да практыкі, 
адзначаюць яе станоўчыя і негатыўныя бакі. Справаздачы мы разгля- 
даем як элемент зваротнай сувязі,4 які дазваляе ўдасканальваць нашу 
працу. Акрамя таго, многія студэнты выступаюць са сваімі справаздачамі 
на штогодніх студэнцкіх канферэнцыях.

На заканчэнне паспрабуем падсумаваць некаторыя назіранні аб спо- 
сабах і шляхах павышэння эфектыўнасці педагагічнай практыкі.

Упершыню даследаваныя арганізацыйныя, метадычныя і псіхолага- 
педагагічныя аспекты бесперапыннай педагагічнай практыкі студэнтаў 
малодшых курсаў універсітэта дазваляюць сцвярджаць, што яна адыг- 
рывае выключную ролю ў прафесійным станаўленні спецыяліста.

Практыка студэнтаў малодшых курсаў навучае іх асновам педагагіч- 
ных зносін з вучнямі. Яна павінна быць актыўнай і пачынацца ў 
другім-трэцім семестры.

Эксперыментальнае правядзенне актыўнай практыкі да пачатку па- 
вучання студэнтамі сістэматычных курсаў методыка-педагагічных дыс- 
цыплін дала станоўчыя вынікі. Педагагічная практыка магчыма пры 
ўмове кваліфікаванага кіраўніцтва ёю.

Педагагічная практыка—аснова прапедэўтычных педагагічных ведаў, 
матыў дзеля паглыбленнага і свядомага вывучэння педагагічных дыс- 
цыплін. Эфектыўнасць педпрактыкі залежыць ад якасці арганізацыі 
самастойнай работы студэнтаў. Перш за ўсё на кожным факультэце 
павінны быць створаны ўмовы для такой работы (кабінет, абсталяваны 
тэхнічнымі сродкамі; бібліятэчка мстодыка-педагагічнай літаратуры; 
магчымасць своечасова атрымаць кваліфікаваную кансультацыю, пра- 
весці вучэбны дослед).

Этапдмі правядзення педпрактыкі на малодшых курсах з’яўляюцца 
наступныя:

— атрыманне задания (мэты, задачы практыкі, яе структура);
— вывучэнне літаратуры па педагогіцы, псіхалогіі, методыцы выкла- 

дання прадмета, ТСН, неабходных для правядзення канкрэтнага занятку;
— састаўленне плана будучага занятку, падбор і вырабленне пеаб- 

ходнага дыдактычнага матэрыялу;
71



— наведванне заняткаў, удзел у іх аналізе;
— рэпетыцыя занятку, яго карэктыроўка;
— правядзенне занятку са школьнікамі, аналіз яго;
— напісанне справаздачы, удзел у выніковай канферэнцыі студэнтаў.
Педпрактыка заўсёды павінна ўлічваць інтарэсы ўсіх бакоў, якія ў

ёй удзельнічаюць.
Практыка студэнтаў—адзін з відаў прафарыентацыйнай працы, сро- 

дак фарміравання светапогляду вучняў. Любы ўрок павінен быць цікавы 
для вучняў. Поспех магчымы толькі на шляхах педагогікі супра- 
цоўніцтва.

Абавязковым кампанентам падрыхтоўкі студэнтаў да ўрока павінна 
быць рэпетыцыя. Роля кіраўніка тут выключная. Студэнты звычайна 
арыентуюцца на рэпрадуктыўны характар вядзення ўрока, да гэтага яны 
прызвычаены, гэтаму іх вучылі ў школе, ВНУ, да гэтага яны гатовы. 
Значна складаней навучыць студэнтаў праблемнаму вядзенню заняткаў.

В. М. ГАЛАЙ, Н. К. ЗУ БОУ СКАЯ 

АБ НАВУЧАННІ ТРАНСФАРМАЦЫЯМ ПЕРАКЛАДУ

Цяж ка пераацаніць значэнне перакладу ў навучанні замежнай мове. 
Пераклад з адной мовы на іншую прадугледжвае як правільнае разумен
ие арыгінала, так і адшуканне адпаведнасцей паміж элементамі дзвюх 
моваў. Пры гэтым камунікатыўная раўнацэннасць разумеецца як такая 
якасць тэкстаперакладу, якая дазваляе яму выступаць у працэсе зносін 
носьбітаў розных моваў у якасці паўнапраўнай замены зыходнага тэксту 
ў сферы дзеяння мовы перакладу. Камунікатыўная эквівалентнасць 
новага тэксту ў адносінах да арыгінала забяспечваецца выкананнем 
наступных важных патрабаванняў: зыходны і канчатковы тэксты павін- 
ны быць раўнацэннымі па сэнсу, што азначае недапушчальнасць адволь- 
нага апушчэння ці дабаўлення інфармацыі; абодва тэксты павінны 
максімальна, наколькі дазваляе падабенства моваў, збліжацца па форме 
да выказвання думак; тэксты павінны быць супастаўлены па аб’ёму.

Выкананне зазначаных патрабаванняў да тэксту перакладу часта 
звязана з пераадоленнем цяжкасцей, шмат у чым абумоўЛеных 
устанаўленнем эквівалентных суадносін.

Паняццем эквівалентнасць у параўнальнай лінгвістыцы абазначаец- 
ца, як  правіла, супадзенне адзінак дзвюх ці больш моваў у іх значэнні, 
дакладней, тоеснасць ў значэннях, замацаваных у сістэмах моваў, якія 
супастаўляюцца.

Асноўная роля ў вызначэнні міжмоўнай эквівалентнасці належыць 
лексіцы. Невыпадкова найбольш распаўсюджаным спосабам супа- 
стаўлення моваў з’яўляецца двухмоўная лексікаграфія. Аднак з прычы
ны свайго прызначэння і сваёй прыроды двухмоўныя слоўнікі не ўліч- 
ваюць і не могуць улічыць чыста маўленчыя, кантэкстуальныя адпа- 
веднасці. Акрамя таго, тоеснасць моўных значэнняў звычайна не азначае 
іх поўнай ідэнтычнасці. Наадварот, у большасці выпадкаў у значэннях 
супастаўленых моўных з’яў назіраецца толькі частковая ідэнтычнасць, 
якая, аднак, не вынікае з адрозненняў у адлюстраванні рэчаіснасці, а 
засноўваецца на разнастайных магчымасцях моўнага ўвасаблення ідэн- 
тычных дэнататаў. Да такіх адрозненняў можна аднесці і розную маты- 
ваванасць значэнняў слоў, і спецыялізаванасць абазначэння прадметаў 
і з’яў, і адвольнасць моўных знакаў, і праблему спалучальнасці слоў. 
Паколькі ў кожнай мове існуюць свае заканамернасці спалучальнасці 
моўных адзінак, узнікаюць і пэўныя адрозненні ў структуры намінацыі. 
3 прычыны лінейнага характару выказвання правілы спалучальнасці 
слоў з’яўляюцца важным крытэрыем выяўлення эквівалентнасці.

Такім чынам, кожная мова кадыфікуе прадметы і сітуацыі рэчаіснасці 
па-свойму і можа пры намінацыі аб’ектаў выбіраць і асвятляць іх разна- 
стайныя аспекты. Таму выкладчык павінен спецыяльнымі заданнямі і 
практыкаванйямі выпрацаваць у студэнтаў правільнае паняцце пра 
эквівалентнасць моўных сродкаў, а таксама прыёмы, з дапамогай якіх 
дасягаецца адэкватнасць перакладу.



Сярод прыёмаў, якія забяспечваюць у дадзеным кантэксце большую 
ступень эквівалентнасці, чым любая іншая з магчымых рэгулярных 
адпаведнасцей, неабходна назваць перакладчыцкія трансфармацыі. Усе 
перакладчыцкія трансфармацыі павінны быць матываваны. Прынцып іх 
матываванасці павінен забяспёчыць спалучэнне творчага падыходу да 
перакладу са строгім, без перакладчыцкага самавольства стаўленнем да 
перадачы зместу тэксту.

М атывамі прымянення трансфармацый могуць быць імкненне паз- 
бегнуць парушэння норм спалучальнасці адзінак у мове перакладу ці 
жаданне ідыяматызаваць пераклад, альбо спроба пазбегнуць ненатураль- 
насці, грувасткасці, няпэўнасці, нелагічнасці, не ўласцівых мове перак
ладу словаўтваральных мадэляў і выразаў. Перакладчык можа скары- 
стаць трансфармацыі ў мэтах захавання ў перакладзеным тэксце важнай 
фонавай інфармацыі, альбо своеасаблівай гульні слоў, вобразнасці ары- 
гінала.

Для палягчэння працэсу пошуку аптымальнага варыянта перакладу 
выкладчык можа прапанаваць навучэнцам у якасці апоры набор 
асноўных тыпаў трансфармацый, апрабаваных прафесійнымі пераклад- 
чыкамі.

He прэтэндуючы на паўнату ахопу дадзенага прыёму, прапаноўваем 
адрозніваць:

I. Граматычныя трансфармацыі:
I )  дабаўленне і апушчэнне граматыкалізаваных элементаў

das geis tig-kulturelle  Leben духоўнае і культурнее жыццё
D e r  Berliner  V ert rag  bleibt die G rund-  Берлінскі дагавор застаецца фундамен-
Iage fi ir  das Verhaltn is  beider Staaten. там  узаемаадносін дзвюх дзяржаў;

2) замена граматычных форм часцін мовы і іх саміх
Die Mittage waren im m er  schlecht Вечафам заўсёды было дрэнна
D en  V erung luck ten  w u rd e  erst  nach zwei Пацярпеуш ым аварыю дапамаглі толь-
Tagen  g eho lfen .  кі праз два дні
Ein  Gast kam  ve rspa te t  herein.  Увайшоў запознены  госць

3) замена адной сінтаксічнай структуры іншай
Sie schuf die Voraussetzungen  Т ы м  самым былі створаны перадумовы
dafiir, dass in  Berlin  ein reges  для ўзн ікнення ў Берліне актыўнага па-
polic isches Leben beg innen  ko n n te .  л ітычнага жыцця;

4) змяненне колькасці і тыпаў сказаў
Fiinf Stare sassen auf der  Fernseh-  Пяцёра шпакоў сядзелі на тэлевізійнай
an ten n e  und sahen nach dem Iangen антэне. Пасля доўгага пералёту з зі-

Flug aus de r  W inte rhe im at  еіп мовай радзімы іх выгляд быў некалькі
wenig ve rw elk t  aus. пабляклы;

II. Лексіка-семантычныя трансфармацыі:
1) дабаўленне ці апушчэнне слоў, словазлучэнняў і сказаў

Das P rogram m  des d em o k ra t i s ch e n  Праграма стварэння  дэм акраты чнага
Neuaufbaus.  ладу;

2) лексічныя разгортванні і згортванні
die Pflege de r  Kultur бераж лівыя адносіны да культуры
die f i ih ren d en  V e r t r e te r  d ieser Staaten. Кіраўнікі гэтых дзяржаў;

3) генералізацыя і канкрэтызацыя
Die Ausstellung verein t  die un ter-  Выстава згуртоўвае галасы самых
schiedlichsten ki ins tle rischen S timmen. розных мастакоу.
Die Kreisleitung hatte  ihr Biiro Раённы камітэт размяшчаўся у  адным
in e inem schonen P a tr iz ie rh au se r  з прыгожых асабнякоў  недалёка ад
am Markt.  рыначнай плошчы;

4) стылістычная нейтралізацыя і спецыялізацыя
Spitzenleistungen
Dam it  v e rd ie n en  wir k e ine  go ldene  
Nase.

н а й в ы ш э й ш ы я 1 дасягненні 
На гэтым мы не разбагацеем.



d u rch  die F o rd e ru n g  des W ohnungsbaus Ш ляхам  паскарэння ж ыллёвага  будаў-
ніцтва:

5) антанімічны пераклад 
W as st ie r t  ihr denn? Чаго вы тут не бачылі?

Неабходна адзначыць, што той ці іншы тып трансфармацыі ў чыстым 
выглядзе сустракаецца даволі рэдка. Часцей за ўсё трансфармацыі 
бываюць змешанага тыпу. Зрэдку даводзіцца ўжываць цэласпае пера- 
ўтварэнне, г. зн. шэраг разнапланавых трансфармацый, якія робяць 
структуры канчатковага тэксту ў такой ступені непадобнымі на струк
туры зыходнага, што ў межах таго ці іншага цяжка нават знайсці 
адпаведнасці. Напр.: «Das kann nicht gut gehen ,-dach te  ich bei mir 
selbst.—Undank ist der Welt Lohn».—«Нічога добрага з гэтага не выйдзе,— 
падумала я ,—Вось і чакай ад людзей падзякі!»

Абучэнне перакладу можа быць творчым толькі тады, калі студэнты 
валодаюць не толькі неабходным арсеналам трансфармацый, развітай 
інтуіцыяй перакладчыка, але і ўменнем свядома выкарыстоўваць усе 
тэхналагічныя прыёмы перакладу. Дзеля развіцця творчага мыслення і 
выпрацоўкі ўмення правільна арыентавацца ў складанай сітуацыі нема- 
лаважную ролю адыгрываюць праблемныя заданні з выкарыстаннем усіх 
відаў перакладчыцкіх трансфармацый. Напрыклад, практыкаванні па 
рэдагаванню перакладаў і дыферэнцыяцыі функцыянальных стыляў. 
Пры іх выкананні студэнтам прапаноўваецца выявіць і растлумачыць 
выкарыстанне трасфармацый, знайсці і выправіць памылкі (лексічныя, 
сэнсавыя, граматычныя, лагічныя), адзначыць стылістычныя і семан- 
ты чны я адценні эквівалентаў і пры гэтым растлумачыць, чаму канкрэт- 
ны я адзінкі перакладзены менавіта так, прапанаваць свой уласны вары- 
янт перакладу і ўмець яго абгрунтаваць. Выконваючы практыкаванні 
названага тыпу, студэнты суадносяць арыгінал і адрэдагаваны пераклад; 
неадрэдагаваны і адрэдагаваны пераклад. Памылкі ў перакладзе выклад- 
чык можа падкрэсліваць ці не. Тып памылак іншы раз указваецца ва 
ўмовах да задания.

Мэта практыкаванняў па дыферэнцыяцыі функцыянальнах стыляў 
(студэнтам прапаноўваюцца два варыянты адрэгаванага перакладу) — 
умець вызначыць простамоўныя формы, знайсці і выправіць памылкі 
ў стылістычнай спалучальнасці і ўжыванні слоў гутарковага стылю; 
вызначыць, які і чаму з двух варыянтаў перакладу ў стылістычных 
адносінах адпавядае арыгіналу.

Праблемныя практыкаванні па рэдагаванню перакладаў і дыферэн- 
цыяцы і функцыянальных стыляў, якія прадугледжваюць свядомы па- 
дыход да прымянення перакладчыцкіх трансфармацый і прыёмаў, на- 
даюць навучэнню праблемны характар. Такі падыход, з нашага пункту 
гледжання, забяспечвае дасягненне наступнай мэты: ужо на першым 
этапе навучання студэнты набываюць навыкі творчага падыходу да 
перакладчыцкай дзейнасці; свядома выкарыстоўваюць перакладчыцкія 
трансфармацыі і прыёмы. У выніку павышаецца іх мысліцельная дзей- 
насць, павышаецца інтарэс да вучэбнага працэсу.

У заключэнне выдзелім фактары, якія абумоўліваюць перакладчыц- 
кія трансфармацыі: I)  разыходжанні ў сістэмах моваў—зыходнай і 
перакладной; 2) разыходжанні норм зыходнай і перакладной; 3) несу- 
падзенне нормы мовы, што дзейнічае ў асяроддзі яе носьбітаў (сітуатыў- 
ная і функцыянальна-стылістычная абумоўленасць форм мовы, а так
сама жанравая ці сітуатыўная нявызначанасць спосабу выражэння тэк
сту—апошні фактар сустракаецца значна часцей). Напр.: Ich hatte Arbeit, 
ich war kraftig, ich wurde nicht leicht miide — Я меў работу, быў дужы, 
вынослівы; Miep hat eine Woche frei — Мип на тыдзень ўзяла ад- 
пачынак.



Нашы юбіляры

MIXAIJ1 ГАПЕЕВІЧ БУЛАХАЎ

їмя  заслужанага дзеяча навукі Бєларусі доктара 
філалагічных навук прафєсара Міхаіла Гапеевіча 
Булахава даўно заняло свае пачэснае месца у сузор’і 
слаўнавядомых навукоўцаў краіны. Кожная новая ,
праца вучонага— гэта чаруговая настольная кніга для 
лінгвіста і л ітаратуразнаўцы, гісторыка і філосафа, 
настаўніка і студэнта, для кожнага, каму неабыяка- ■
вы лес роднага слова.

Аглядваючы яш ц ц ёвы  і творчы шлях М. Г.
Булахава, лёгка заўважыць, ш то ён ніколі не спы- 
няўся на дасягнутым, а з кож ным разам усё больш 
і больш ускладняў перад сабой задачу, усё больш 
настойл]ва і карпатліва адшукваў і запауняў «белыя» 
плямы ў гісторыі не толькі беларусістыкі, але і ў 
цэлым ўсходняй славяншчыны.

Зямля М агілёўшчыны ўнарадзіўся вучоны ў в.
Маслакі Горацкага раёна у сялянскай сям’і) дала 
юнаку сапраўды моцныя і дужыя крылы, якія імк- 
ліва неслі яго па нялёгкіх жыццёвых пуцявінах. Для 
сённяшніх пакаленняў навукоўцаў і ўявіць няпроста, 
як  гэта ўжо на трэцім курсе філфака Магілёускага 
педагагічнага інстытута  можна было адважыцца 
е х ац ^ п р а ц а в а ц ь  настаўнікам у Дулебненскую СШ 
Клічаўскага раёна, а праз колькі месяцаў (летам 
1940 г.) здаць экстэрнам дзяржаўныя экзамены за 
ўвесь інстытут.. .  Зрэшты, той час быў не толькі бурлівы, імклівы, але і неспакойны. У восень 
малады настаўнік стаў байцом Чырвонай Арміі. З першага і да апошняга дня Вялікай 
Айчыннай Міхаіл Гапеевіч— на франтах. Абарона Каўнаса ў чэрвені 1941-га, Масква, баі 
пад Смаленскам, вызваленне правабярэжнай Украіны, Сандамірскі плацдарм у П ольш чы , 
нарэшце— Прага  9 мая 1945 г., дзе і сустрэў старшы лейтэнант  М. Г. Булахау дзень П е-  
рамогі.

Яшчэ на фронце, у перапынках між баямі, у франтавых шпіталях, задумваўся юнак 
аб аспірантуры. Спрыяла гэтаму не толькі вышэйшая адукацыя і набыты педагагічны вопыт,  
але і знаёмства з жыццём розных славянскіх народаў, баявыя аперацыі і сустрэчы з палякамі,  
чэхамі, славакамі і інш. Т ам у  не выпадкова, што ўжо ў снежні 1945 г., адразу ж пасля зваль- 
нення ў запас, ардэнаносец-франтавік становіцца аспірантам Мінскага дзяржаўнага педа
гагічнага інстытута  імя М. Горкага па спецыяльнасці «руская мова». 3 першых дзён 
навучання ў аспірантуры юнак выявіў незвычайныя здольнасці і працавітасць. Яго навуковы 
кіраўнік член-карэспандэнт AU СССР C. P. Бархудараў тады працаваў у Ленінградзе і 
малады аспірант стаў самым дасціпным чытачом Салтыкоўскай бібліятэкі, бібліятэкі 
Акадэміі навук; працаваў нават у падвалах Петрапаўлаўскай крэпасці, дзе ў час вайны і 
пасля захоўваліся многія кніяуныя скарбы. Яшчэ да заканчэння аспірантуры ў сакавіку 1948 
г. М. Г. Булахаў залічваецца ў склад кафедры рускай мовы, а ў 1950 г. паспяхова абараняе 
кандыдацкую дысертацыю  па лексіцы «Рэалістау» Д. І. Пісарава. 3 гэтага часу і пачынаецца 
сапрауды апантаная праца вучонага па дарледаванню розных праблем беларускага і 
ўсходнеславянскага мовазнаўства. Працуючы ў Мінскім педагагічным інстытуце, Інсты туце  
мовазнаўства 'тя Я. Колрса A H  БССР, Белдзяржуніверсітэце і зноў у М ДПІ імя М. Горкага,  
вучоны стварыў сапраўды навуковую школу г історыкаў-моваведаў, здолеў аб’яднаць і 
скіраваць намаганні лінгвістаў на падрыхтоўку многіх арыгінальных прац. У выдавецтвах 
Мінска, Масквы, Кіева друкуюцца такія манаграфіі  і вучэбныя дапаможнікі вучонага і ў 
сааўтарстве з калегамі Pacii і Украіны, як «Развіццё беларускай літаратурнай мовы у 
X IX —XX ст. ва ўзаемаадносінах з іншымі славянскімі мовамі» (1958),  «Метадалагічныя 
праблемы гісторыі славістыкі» (1978),  «Основные вопросы сопоставительной стилистики 
русского и белорусского языков» (1979),  «Ф ункционирование русского языка в близкород



ственном языковом окружении» (1981),  «Восточнославянские языки» (1987).  Ен узначаліў 
авы ш эйш ы х навучальных устаноў — «Курс сучаснай беларускай літаратурнай мовы» (ч. 
1— 3, 1957— 1961), «Беларуская мова» (ч. 1 — 2. 1955— 1958: 1968). Пры непасрэдным удзеле 
М. Г. Булахава выдаюцца «Нарысы па гісторыі беларускай мовы» (1957),  «Русский 
я зы к » (ч .  1, 1979), пад яго кірауніцтвам падрыхтавана першая акадэмічная «Граматыка 
беларускай мовы» (т .  1—2, 1962— 1966). 3 часу заснавання (1969 г.) на працягу шасці год 
М. Г. Булахаў працаваў адказным рэдактарам IV серыі «Весніка БДУ», рэдагаваў і быў 
сааўтарам  усіх васьмі выпускаў «Прац Інстытута  мовазнаўства AH БССР».

Знамянальнай вяхой у жыцці як самога вучонага. так і беларускай мовазнаўчай навукі 
сталі 60—70-я гады. У чэрвені 1965 г. ён абараняе доктарскую ды сертацыю  «Гісторыя 
ад’ектыўнага^ формаўтварэння і формаўжывання ў беларускай мове», якая стала асновай 
у н ікальнага  ў славянскім мовазнаўстве трохтомнага даследавання прыметнікаў у асобнай 
славянскай мове: «Прыметнік у беларускай мове» (1964).  «Гісторыя прыметнікау белару
скай  мовы  X IV —X V II стагоддзяў. Сінтаксічны нарыс» (1971),  «Гісторыя прыметнікаў 
беларускай мовы. Лексікалагічны нарыс (Агульнаславянская лексіка») — 1973 г.

Т ад ы  ж вучоны пачынае працу над вывучэннем дзейнасці беларускіх і ўсходнеславянскіх 
моваведаў. Спачатку гэта быу невялікі спецкурс па гісторыі ўсходнеславянскага мовазна- 
ўства  для студэнтау універсітэта і педінстытўта, а пазней на яго аснове выйшла кніга 
«Е вф и м и й  Федорович Карский. Жизнь, научная и общественная деятельность» (1981) і 
с л ав у ты  біябібліяграфічны даведнік «Восточнославянские языковеды» (т .  1 — 3, 1976— 1978),  
у як ім ,  нягледзячы на складаныя грамадска-палітычныя ўмовы, строгую цэнзуру з боку 
наглядных органаў, М. Г. Булахау даў 352 нарысы аб усходнеславянскіх мовазнаўцах 
пачы н аю чы  з XVI ст.і заканчваючы 70-мі гадамі нашага стагоддзя. Апош няя праца атрымала  
бл іскучы я водгукі з розных краін свету. «Цудоўна! Гэта гіганцкая праца. Вы надоўга 
пак інулі  сваё імя ў гісторыі мовазнаўства...». «Даводзіцца здзіўляцца, як Вы спраўляецеся 
з т а к о й  велізарнай работай. Усе філолагі павінны быць удзячны Вам за такую  каштоўней- 
ш у ю  працу, якая мае значэнне не толькі цяпер, але ір л я  будучыні...» — гэткія і падобныя 
эм а ц ы я н а л ьн а  ўзнёслыя словы ўдзячнасці атры м аў аўтар ад акадэмікаў B. I. Баркоўскага,  
I. Ф. Протчанкі,  прафесараў Ф. М. Бярэзіна, Т. I. Панько, М. А. Ж аўтабруха  і інш. За 
к ар о т к і  час у ро зн ы х  навуковых выданнях у СССР і за мяжой было апублікавана больш 
40 ( ! )  водгукау j рэцэнзій, а ўвесь ты раж  слоуніка ўмомант  стаў бібліяграфічнай рэдкасцю.

ІІрацую чы  ў розных кнігасховішчах былога СССР і за мяжой, знаёмячыся з архівамі, 
рэдкімў і старадрукаванымі выданнямі мінулых стагоддзяў. Міхаіл Гапеевіч пакрысе наза- 
па ш в а ў  матэрыялы яшчэ для адной энцыклапедычнай працы — «Слово о полку Игореве» 
в л и тер ату р е ,  искусстве, науке: Краткий энциклопедический словарь», якая была апублі
кавана  ры давецтвам  «Універсітэцкае» у 1989 г. У гэтай кнізе з яшчэ большай глыбінёй 
р а ск р ы ў ся  талент  вучонага-энцыклапедыста. строгага і скрупулёзна дакладнага даследчыка 
аднаго  з самых славутых твораў усходнеславянскага пісьменства. М. Г. Булахаў упершыню 
с істэм аты заваў  звесткі аб першаадкрывальніку «Слова...» Мусіну-Пушкіну, перакладчыках 
гэта га  твора на розныя мовы, пісьменніках. што выказваліся аб мастацкіх вартасцях, 
к ам п аз іц ы і  і змесце «Слова аб палку Ігаравым», аб даследчыках помніка, дзеячах мастацтва, 
як ія  ствары лі  ўласныя творы па матывах шэдэўра ўсходнеславянскага пісьменства. Багата 
ілю страванае ,  з густам аформленае, выданре гэтага слоўніка стала своеасаблівым узорам 
для  стваральн ікау  аналагічных даведнікаў пра Я. Купалу. Ф. Скарыну ў выдавецтве 
« Б е л ар у с к ая  энцыклапедыя».

С в а ё  сямідзесяціпяцігоддзе прафесар М. Г. Булахаў сустракае за рабочым сталом, у 
к л о п а т а х  пра новыя кнігі па гісторыі беларускай мовы. Па-ранейшаму дзверы яго кватэры 
а д ч ы н е н ы  для дыпломнікаў ў аспірантаў, кожную  раніцу прыносіць паштальён усё новыя 
і н о в ы я  лісты. У іх словы ўдзячнасці вучонаму, просьбы даць кансультацыю, напісаць 
н а в у к о в ы  водзыў, запрашэнні выступіць на навуковых канферэнуыях.. .  Няхай жа не слабее 
р у к а  май стра ,  ясным і чыстым будзе розум! Моцнага Вам здарруя, Міхаіл Гапеевіч, новых 
тв о р ч ы х  удач і адкрыццяў, шчырых і самаадданых вучняў і ўдзячных чытачоў!

М. P. Прыгодзіч.



Рэцэнзи H
Е ,  Jl. Б  о H д а р а в а. К інем атограф  і література: творы  беларускіх п ісьменнікаў на 
экране. Мн.: «Універсітэцкае», 1993. 176 с.

Новая манаграфія вядомага беларускага 
кіназнаўцы прафесара Е. Бондаравай вый- 
шла напярэдадні юбілею беларускага кіне
матографа, які ў енежні адзначае сваё 
70-годдзе. Кніга прысвечана маладаследава- 
най, але вельмі важнай праблеме—увасаб- 
ленню ў кіно твораў беларускіх гіісьменні- 
каў. А  пра тое, што белафускі к інематограф 
ту т  мае многа набыткау, сведчыць першая 
ж  ігравая беларуская героіка-рамантычная 
кінастужка «Лясная быль», створаная Ю. 
Тары чам  па аповесці М. Чарота «Свінапас». 
Поты м, яшчэ ў даваенны час, экранізаваліся 
мастацкія творы Я. Коласа, А. Вольнага, 3. 
Бядулі, Я. Maypaj  П. Броўкі,  іншых белару
скіх пісьменнікау.

Е. Бондарава, якая дасканала ведае гі- 
сторыю  беларускага кіно, уважліва прасоч- 
вае працэс ' далучэння многіх беларускіх 
пісьменнікаў да кінематографа, паказвае як 
дасягненні, так і пралікі экранізатараў і, 
безумоўна, у першую чаргу вылучае тыя 
кінатворы, ш то сталі класікай айчыннага 
кіно, сярод іх стужкі пасляваеннага часу пра 
Вялікую Айчынную — «Канстанцін Засло- 
наў» У. Корш-Сабліна і_А. Файнцымера, 
«Гадзіннік спыніўся апоўначы» М. Фігу- 
роўскага, створаныя адпаведна па п ’єсах А. 
Маўзона і А. Кучара. Гэтыя фільмы і сёння 
па-ранейшаму хвалююць гледачоў. Пра гэ
ты я  кінастужкі напісана нямала, у тым ліку 
і самой даследчыцай, але ў раздзеле «Героі 
п ’єс і спектакляу у экранным абліччы» 
аўтар робіць новыя акцэнты ў аналізе гэтых 
фільмаў, паказваючы іх вартасць менавіта з 
пазіцый сучасных патрабаванняў і адносін 
да беларускага к інематографа.

Беларускае кіно 50— 70-х гг. не.пьга 
ўявіць без такіх стужак, як «Паўлінка» па 
п ’есе Я. Купалы, «Хто смяецца апошнім», 
«Пяюць жаваранкі» К. Крапівы, «Несцерка»
В. Вольскага і інш. Па-новаму ставіцца 
аўтар і да фільмаў «На ростанях» па тры- 
логіі Я. Коласа, «Палескай хронікі» I. Me- 
лежа, карцін, створаных па творах В. Бы - 
кава, І. Шамякіна, У. Караткевіча, А. Ада-

мовіча. І. Чыгрынава. В. Адамчыка. В. 
Казько.

Кропка ў манаграфіі  ставіцца на аналізе 
фільмаў пачатку 90-х гг., а гэта значыць, 
што_Е. Бондарава вядзе расповяд не толькі 
пра ўчарашні дзень беларускага кіно. Узае- 
маадносінам мінулага і сённяшняга ў бела- 
рускім кіно прысвечаны заключны раздзел 
кнігі— «Панарама працягваецца: дыялекты- 
ка традыцый». Галоуная выснова ў ім: тра- 
дыцыі заўсёды застаюцца, іх трэба захо- 
ўваць і берагчы, творча карыстацца гэтым 
бясцэнным набыткам і сённяшнім сцэнары- 
стам, рэжысёрам, аператарам, акцёрам. 
Трэба їм усім пажадаць больш глыбока і 
смела моваю кіно паказваць зусім няпро- 
стую сённяшнюю рэальнасць.

Манаграфія ілюстравана кадрамі як са 
старых, так і з новых кінастужак, боль- 
шасць з іх упершыню  выкарыстаны ў друку. 
Дапамагла ў гэтым багатая асабістая фота- 
тэка аўтара.

Унікальнай, на наш погляд, з’яўляецца 
складзеная даследчыцай фільмаграфія экра- 
нізацый твораў беларускай літаратуры за 
1926— 1992 гг. Цяжка ўявіць, якую гіганц- 
кую работу спатрэбілася зрабіць Е. Бонда
равай.

Кніга «Кінематограф іуіітаратура: тво- ■ 
ры беларускіх пісьменнікаў на экране» на
пісана папулярнай мОвай, але ад гэтага яна 
не губляе навуковасці. Так было і задумана 
даследчыцай. бо выданне разлічана як на 
прафесіяналаў. так і на аматараў беларуска
га кіно. Думаецца, што гэтае выданне стане 
каш тоўным дапаможнікам і для студэнтаў 
творчых ВНУ.

І яшчэ адну асаблівасць гэтай кнігі ха- 
целася б адзначыць. Праца Е. Бондаравай 
пабачыла свет дзякуючы спонсарам—кіна- 
студыі «Беларусьфільм» і акцыянернаму 
таварыству кампаніі «ВІІТ».

С. В. Говій
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Памяці вучонага

СЦЯПАН МІТРАФАНАВІЧ ГРАБЧЫКАЎ

14 мая 1994 г. памёр дацэнт каф едры  стылістыкі і 
л ітаратурнага рэдагавання ф ак у льтэта  журналістыкі 
Белдзяржуніверсітэта, вядомы беларускі лексікограф і 
стыліст  Сцяпан Мітрафанавіч Грабчыкаў.

C. М. Грабчыкаў нарадзіўся 13 мая 1923 г. у вёсцы 
Логвіна Горацкага раёна М агілёўскай вобласці ў ся- 
лянскай сям'і. У 1941 г. закончыў дзесяцігодку, атры- 
маўш ы атэстат  выдатніка, і ў^ перш ы я дні Вялікай 
Айчыннай вайны быў прызваны ў рады Савецкай Арміі. 
Пры м аў удзел у баях на Варонежскім, Заходнім I 1-м 
Ук^аінскім франтах. У час танкавага  пабоішча на Ap- 
лоуска-Курскай дузе быў цяжка паранены. За баявыя 
заслугі ў гады Айчыннай вайны узнагароджаны ордэнам 
Айчыннай вайны I ступені, ордэнам Славы III ступені 
і шасцю медалямі. У 1946 г. пасля дэмабілізацыі С. М. 
Грабчыкаў паступае на філалагічны ф ак у ль тэт  Б елару
скага дзяржаўнага універсітэта, які закончы ў у 1951 г. 
і быў накіраваны на працу ў Маладзечанскі настаўніцкі 
інстытут.

3 сакавіка 1957 г. C. М. Грабчыкаў працуе ў 
выдавецтве «Народная асвета» у якасці старшага рэдак- 
тара. 3 гэтага часу пачынаецца яго акты ўная  лексіка- 

графічная праца. Ш м ат  часу і старання аддаў ён стварэнню «Слоўніка мовы В. Дуніна- 
Марцінкевіча»— першай у гісторыі беларускай лексікаграфіі працы па сістэматычнаму і 
поунаму апісанню лексікі пісьменніка ( а б ’ём —50 друк. арк.) .  Гэтая капітальная праца 
атры м ала  высокую ацэнку спецыялістаў-лексікографаў не толькі ў нашай рэспубліцы, 
але і за яе межамі.

У 1968 г. С. М. Грабчыкаў абараніў кандыдацкую ды сертацыю  «Слоўнік мовы 
Дуніна-Марцінкевіча і важ нейш ыя асаблівасці лексікі пісьменніка».

Пяру таленавітага  лексікографа належ ы ць каля 50 навуковых прац. Ен аўтар «Рус
ско-белорусского словаря» для школ (ш эсц ь выданняў),  «Арф аграфічнага слоўніка 
беларускай мовы» для пачатковых школ (т р ы  выданні), «Беларуска-рускага слоўніка» 
(чаты р ы  выданні). Прыхільна сустрэты чытачом яго папулярныя кніжкі «Чырвоныя лісткі 
календаря» і «Слова аб роднай прыродзе» (т р ы  выданні).

3 1970 г. да выхаду на пенсію С. М. Грабчыкаў працаваў на кафедры стылістыкі і 
літаратурнага  рэдагавання ф акультэта  журналістыкі ЕДУ. Ен вёў курс сучаснай рускай 
мовы і чытаў спецкурс па тэорыі і практы цы  рэдагавання. За час працы на факультэце  
журналістыкі напісау і выдаў вельмі патрэбныя ш ырокаму беларускаму чытачу дапаможнікі 
«Цяжкія выпадкі словаўжывання ў беларускай мове», «Цяжкія выпадкі ўж ывання блізкіх 
па гучанню слоў», «М еж язы ковы е омонимы и паронимы». У гэтым годзе павінен выйсці 
з друку яго вялікі «Слоўнік паронімаў беларускай мовы». Незадоўга перад смерцю С. М. 
Грабчыкаў закончыў працу над рукапісам кнігі «Омонимичные и близкие по  звучанию слова 
в русском и белорусском языках» і здаў яго ў выдавецтва.

За час працы на кафедры стылістыкі і л ітаратурнага  рэдагавання Сцяпан Мітрафанавіч 
ажыццявіў  паспяховую спробу далучыць да навукова-лексікаграфічнай працы студэнтаў 
ф акультэта  журналістыкі.  Пад яго кіраўніцтвам некалькі гадоў студэнты вялі працу па 
стварэнню слоуніка паэм Янкі Купалы.

Як высокаадукаваны спецыяліст, сціплы, прынцыповы і добразычлівы чалавек C. М. 
Грабчыкаў карыстаўся  вялікім аў тары тэтам  сярод калектыву супрацоўнікаў і студэнтаў 
факультэта  журналістыкі.  Светлая памяць аб Сцягіане Мітрафанавічу Грабчыкаве— нястом- 
ным рупліўцу на ніве беларускай філалогіі— назаўсёды застанецца ў сэрцах тых, хто 
ведаў яго і працаваў разам з ім.

М. Я. Ц ікоцкі
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ВАСІЛЬ МІХАЙЛАВІЧ НІКІЦЕВІЧ

25 сакавіка 1994 г. адышоў з жыцця доктар філа- 
лагічных навук прафесар Васіль Міхайлавіч Нікіцевіч, 
вядомы беларускі вучоны ў галіне русістыкі і агульнага 
мовазнаўства.

Васіль Міхайлавіч нарадзіўся ў 1925 г. у вёсцы 
Т ураўш чы на  Бягомльскага  раёна Віцебскай вобласці ў 
сялянскай сям ’і, якая ў 30-я гады была выслана у 
Казахстан. У  1943 г. В. Нікіцевіч адразу^ пасля закан- 
чэння сярэдняй школы ў Алма-Аце быў прызваны ў 
войска і адпраўлены на Далёкаўсходні фронт. У цяжкія 
пасляваенныя гады працаваў і завочна закончыў філа- 
лагічны ф акультэт  Казахскага дзяржуніверсітэта, дзе 
яму прапанавалі пасаду асістэнта кафедры рускай фі- 
лалогіі,  якую ўзначальваў тады таленавіты лінгвіст 
X. X. Махмудаў. Ен заўважыў у маладым чалавеку 
вялікія філалагічныя здольнасці і параіў яму паступаць 
у аспірантуру Маскоўскага дзяржаунага універсітэта 
імя М. В. Ламаносава. У 1953 г. Васіль Міхайлавіч 
абараніў ту т  кандыдацкую дысертацыю «Модальные 
ф ункции  глаголов изъявительного наклонения», а ў 
1973 г. — доктарскую дысертацыю «Субстантив в со
ставе номинативных рядов (К  проблеме деривацион
ной грамматики)».

Вярнуўшыся на радзіму,_ у Беларусь, у 1979 г.
В. М. Нікіцевіч арганізаваў і ўзначаліу кафедру агуль
нага і славянскага мовазнаўства ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Я. Купалы, 
якой кіраваў да апошніх дзён жыцця.

Пяру Васіля Міхайлавіча належыць больш за сто навуковых прац. Вынікам развіцця 
інтарэсау вучонага быў пераход Васіля Міхайлавіча ад праблемы_ русістыкі да пытанняў 
агульнамоўнага характару. Як у адной, так і другой галіне ён здолеў пакінуць глыбокі след. 
Вось працы, якія прынеслі яму шырокую вядомасць: Грамматические категории имени и 
глагола в русском языке. М., 1963; Словообразование и деривационная грамматика. Ч. 1. 
Алма-Ата, 1978; Ч. 2. Гродно, 1982; Основы номинативной деривации. Мн., 1985; Т ео р е 
тические основы деривационной грамматики. Гродно, 1993 і інш.

У шэрагу артыкулаў В. М. Нікіцевіча абмяркоўваюцца пытанні руска-беларускага 
моўнага ўзаемадзеяння, праблемы блізкароднаснага білінгвізму. Ha чатырох рэспубліканскіх 
канферэнцыях «Словаўтварэнне і намінатыўная дэрывацыя ў славянскіх мовах» 
(1982— 1992), арганізаваных Васілём Міхайлавічам, было абмеркавана больш за сто пяць- 
дзесят тэм, звязаных з супастаўляльна-тыпалагічным вывучэннем словаўтварэння і намі- 
натыўнай дэрывацыі ў сучаснай беларускай і іншых славянскіх мовах.

Пад кірауніцтвам B. М. Нікіцевіча абаранілі кандыдацкія дысертацыі больш за 20 
аспірантаў. Яго лекцыі выклікалі заўсёды вялікі інтарэс, былі насычаны цікавымі моўнымі 
ф актамі,  чыталіся з вялікім майстэрствам, афарбаваным сапраўдным вялікім талентам 
буйнога вучонага. Супрацоўнікі,  сябры, блізкія B. М. Нікіцевіча заўсёды будуць жыць пад 
уражаннем яго яркай асобы, яго складанага, але плённага жыцця, імкнення рабіць людзям 
дабро.

Г. У. Ярмоленка
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