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М.В. ХАЎСТОВІЧ

ТРАНСФАРМАЦЫЯ МІФАЛАГЕМЫ “ВАЎКАЛАК” 
У ПРОЗЕ ЯНА БАРШЧЭЎСКАГА

Исследуются механизмы трансформа
ции мифологемы “ваўкалак’’ в творчестве 
Яна Барщевского; анализируется одноимен
ный рассказ-притча из сборника писателя 
“Шляхтич Завальня, или Беларусь в фанта
стических рассказах”.

A mechanism for transforming the mytho
logical character of “ваўкалак” in Jan Barsh- 
cheuski's creative work is investigated in the 
article. The story-parable of the same name 
from the collection of stories “Szlachtich Zaval- 
nia or Be-Iarus in fantastic stories” is analysed.

Міфалагема “ваўкалак” дастаткова распаўсюджана ў фальклоры многіх 
народаў свету. Лічыцца, што ваўкалацтва -  гэта разнавіднасць пярэварат- 
ніцтва. Сучасныя даследчыкі сцвярджаюць, што матыў пярэваратніцтва ба- 
зіруецца на практыцы маскіроўкі паляўнічых, а таксама на пэўных татэміч- 
ных і анімістычных поглядах: пра ўвасабленне душы чалавека ў дзікім 
зверы. Гэты матыў суадносіцца з архаічнай канцэпцыяй узаемазваротнасці 
ўсіх бакоў і праяў рэчаіснасці. Для хтанічнага свету характэрна перавер- 
нутасць -  супрацьлегласць, пачынаючы з часавага рытму (замест дня -  
ноч), завяршаючы перавернутасцю зямных норм і прызначэнняў. Перавер- 
нутасць часам асэнсоўваецца ў міфах як супрацьпастаўленне праўдзівага 
непраўдзіваму, сапраўднага несапраўднаму (гл. Неклюдов 1988; Шамякіна 
2000).

У запісах беларускай народнай творчасці дастаткова часта згадваецца 
такая міфалагічная істота, як ваўкалак (гл. Легенды і паданні 1983; Нйкй- 
форовскйй 1897; Никифоровский 1995; Сержпутоўскі 1930; Шейн 1902; 
Міфы Бацькаўшчыны 1994). Беларускія даследчыкі звычайна акцэнтавалі 
сваю ўвагу на механізмах ператварэння чалавека ў ваўкалака (і наадварот), 
а таксама на відах ваўкалакаў і іх паводзінах (гл. Коваль 1995). Прычыны 
перамянення звычайна не раскрываліся. Адзінае тлумачэнне, якое звычай
на падаецца, -  гэта помета пакрыўджанага чараўніка або яго прыроджанае 
жаданне чыніць ліха сваім аднавяскоўцам.

Ян Баршчэўскі напоўніў міфалагему ваўкалака новым, дасюль ёй не 
ўласцівым зместам. Пры гэтым, аднак, пісьменніку ўдалося амаль цалкам 
захаваць структуру міфалагемы: як і ў беларускіх легендах, у творы 
Яна Баршчэўскага падаецца механізм ператварэння чалавека ў ваўкалака, 
ягоныя паводзіны ў новым абліччы. Але, паказваючы гэтую істоту “знутры”, 
пісьменнік мае магчымасць, з аднаго боку, больш глыбока раскрыць маты- 
вацыю паводзін героя, а з другога -  адлюстраваць пэўныя з’явы рэчаіснасці, 
увасобіць у ваўкалацтве адну з найбольш страшных для тагачаснага гра- 
мадскага жыцця праяў- рэкруцтва, якое ў Беларусі набывала злавесную 
афарбоўку: стаўшы жаўнерам царскага войска, беларус-ліцвін фактычна му- 
сіў ісці шляхам здрады: чыніць зло сваім, падаўляць паўстанні суайчыннікаў.

з



Найбольш яскрава маральныя пакуты рэкрутаванага беларуса адлюстраваў 
у сваіх “Успамінах” Франц Савіч, якога, праўда, як змоўшчыка і надзвычай 
небяспечнага чалавека, саслалі на Каўказ, а не пакінулі ў войску на тэры- 
торыі былога Вялікага княства Літоўскага. Ён зазначае, што “павінен быў 
страляць чаркесаў, якія маёй Айчыне і мне не зрабілі нічога благога, павінен 
быў бараніць справу, якая супярэчыла маім перакананням” (цыт. па: Шля
хам гадоў 1994, 117).

Бясспрэчна, не ўсе беларусы-ліцвіны былі такімі “ваўкалакамі”, як Ф. Ca- 
віч. Большасць з іх выконвала тыя абавязкі, якія прадугледжваліся вай- 
сковым статутам і распараджэннямі камандзіраў. A таму, заўважыўшы ўсю 
небяспечнасць для будучыні беларускага грамадства царскай рэкрутчыны, 
Ян Баршчэўскі трансфармаваў змест міфалагемы “ваўкалак”. Пярэварацень 
для яго -  тэта той, хто знешне і ўнутрана змяніўся, хто стаў служыць чу
жакам. Ваўкалакі -  гэта людзі, якія адракпіся ад сваіх, чыняць шкоду сваім. 
Дадзены стан рэчаў не задавальняў пісьменніка, і ён у сваёй творчасці 
імкнуўся паказаць “ваўкалакам” шлях да сваіх, шлях да вяртання. Менавіта 
гэтым кіраваўся Ян Баршчэўскі, пішучы апавяданне “Ваўкалак”. Важнасць 
тэмы “змусіла” яго да змены апавядальніка: “гісторыя” трэцяга падарожнага 
перапыняецца, аўтар “прыводзіць” пана Марагоўскага ў маёнтак шляхціца 
Завальні. 3-за гэтай “прычыны” адсутнічае і звычайны гаспадарскі камента- 
рый папярэдняга апавядання. У той жа час дадзены прыём дазваляе 
пазбегнуць паўтораў, а таксама ўнесці ў фантастычную плынь рэалістычныя 
(і нават натуралістычныя) апісанні. Яны, аднак, не выцясняюць плынь 
“апавяданняў і гісторый” на другі план. Нават у гаворцы пра гаспадарчыя 
справы нязменна падтрымліваецца дух, які нарадзілі апавяданні-прытчы. 
Больш за тое, хата шляхціца Завальні цапкам прасякнута гэтым духам; яна, 
урэшце, сама нібы ўвасабляе тэты дух. Усе, хто наведваецца ў гэтую хату, 
павялічваюць энергетыку гэтага духу сваімі гісторыямі і адначасна сілку- 
юцца энергетыкай хаты.

Пан Марагоўскі з’яўляецца аднадумцам шляхціца Завальні, і хоць ён не 
расказвае гісторый, але жыве гэтымі “фантастычнымі” гісторыямі. “А ці лю- 
біць нашыя беларускія казкі?” -  пытаецца ён пра Янку, і ў яго словах гучыць 
любасць да таго духу, які ствараюць “казкі”. Ён ведае, наколькі патрэбны ма- 
ладому пакаленню “казкі” -  гістарычная памяць, а таму садзейнічае, каб гу- 
чалі расказы пра мінулае. Сваім з’яўленнем ён “перашкодзіў”, перапыніў 
апавяданні падарожных, але пан Марагоўскі мае чалавека, які “заменіць 
усіх” (Barszczewski 1844, 77). Уклаўшы ў вусны героя гэтыя словы, пісьмен- 
нік акцэнтуе ўвагу на выключнасці таго, што будзе апавядацца. Гэтаму ж 
служыць і загад пана Марагоўскага свайму фурману Якушу: “Раскажы нам 
што-небудзь пра ваўкалакаў, толькі глядзі, кажы праўду” (Barszczewski 1844, 79).

Выключнасць апавядання Якуша тлумачыцца распаўсюджанасцю той 
з’явы, якая ўвасабляецца як ваўкалацтва. Невыпадкова пан Марагоўскі 
прыгадвае нядаўні выпадак: “Вось акурат перад гэтаю бураю сустракаем мы 
двух ваўкоў, што спыніліся паблізу ад дарогі. Я бяру стрэльбу і хачу стрэ- 
ліць. Якуш павярнуўся да мяне і закрычаў: “Не страляй, пане, бо ў іх душы 
чалавечыя. Калі заб’еш якога, дык душа ягоная пойдзе ў пекла, не 
адпакутаваўшы за грахі. А за гэта і пан адкажа перад Богам” (Barszczewski 
1844, 78-79).

Герой прытчы “Ваўкалак” -  селянін Марка -  шмат у чым адрозніваецца 
ад папярэдніх персанажаў Яна Баршчэўскага, што служылі чарнакніжніку. 
Па-першае, ён сам апавядае пра перажытае. Па-другое, -  што самае га- 
лоўнае -  Марка стаў ахвярай чарнакніжніка. Ён не па сваёй волі мусіў пайсці 
да яго на службу. Па-трэцяе, аўтар падае тэты вобраз у эвалюцыі: пры- 
стойны чалавек, змушаны акалічнасцямі, робіць шкоду сваім суайчыннікам, 
але пэўныя прычыны падштурхоўваюць яго на іншы шлях.
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Істотнай асаблівасцю гэтага апавядання з’яўляецца тое, што мы ўвогуле 
не заўважаем у ім банную дзейнасць злой сілы. Адмоўныя якасці Іллі, пра 
якія апавядае аўтар (“Выведваў ён пра ўсё і дакладваў пану, за што і меў ад 
яго ласку. Пан яму ва ўсім больш дазваляў, чым іншым” (Barszczewski 
1844, 81)), і чараўніцтва (якое падразумяваецца, бо кожны дудар у народ
ным уяўленні -  чараўнік) Арцёма, а таксама Аксінні -  вось, здаецца, і ўсе 
знакавыя фігуры зла. Затое Ян Баршчэўскі канцэнтруе ўвагу чытача на тым, 
хто (у дадзеным выпадку па прымусе) выконвае волю зла. Выступление 
Маркі супраць Іллі (“I няраз, раззлаваны такімі з’едлівымі жартамі, адказваў 
я, што нядоўга Ілля мецьме панскую ласку, а грошы, сабраныя ашуканствам 
і крадзяжом, шчасця не дададуць, і Алена была б шчаслівейшая, каб выйш- 
ла за чалавека беднага, але пачцівага” (Barszczewski 1844, 82)) -  тэта выс
тупление супраць няпраўды, выступление, за якое герой караецца: пераме- 
нены яго звычайны лад жыцця, зменены нават яго знешні воблік (здадзены 
ў рэкруты).

Завязка гэтага апавядання Яна Баршчэўскага нагадвае фабулу вершава- 
най аповесці В. Дуніна-Марцінкевіча “Гапон”: з-за прыгожай дзяўчыны на- 
спявае канфлікт. Марка, спадзеючыся на падтрымку грамады, “спаборнічае” 
за руку Алены з панскім памагатым Іллёй. Але сілы няроўныя. Напачатку 
прыхільная да героя грамада мяняе свае адносіны да яго, відавочна таму, 
што Марка пад уздзеяннем зла сам набывае “знешнія” яго рысы. Пачатак 
дадзенай метамарфозы пісьменнік паказвае пры дапамозе малюнка “часта- 
вання” гарэлкай героя дударом Арцёмам. Бясспрэчна, тут Ян Баршчэўскі 
выкарыстоўвае элемент народных прымхаў: чараўнік, напаіўшы вясельнікаў 
адмысловай гарэлкай, ператварае іх у ваўкалакаў. Але ў дадзеным выпадку 
гэтага недастаткова, і пісьменнік дадае дудару Арцёму яшчэ і “памочніка”: 
“Тут нехта незнаемы, гледзячы на мяне збоку, сказаў з усмешкаю: -  Hy1 
цяпер ён паскача!” (Barszczewski 1844, 83). Тэты “нехта незнаемы” выступав 
ў чацвёртым апавяданні без усякіх “апазнавальных знакаў” -  i хоць няма тут 
i намёку на чарнакніжніка -  героя папярэдніх апавяданняў- але, думаецца, 
што тэта ён. I відавочна, яму належыць галоўная роля ў працэсе перамя- 
нення Маркі, бо i дудар Арцём, і Ілля, i пан -  тэта асобы, якія спрыялі таму 
перамяненню, якія “аддалі” Марку пад уладу незнаёмаму.

Марка перамяняецца ў ваўкалака. Аднавяскоўцы палохаюцца і адвароч- 
ваюцца ад яго. Ён служыць злу, але не хоча i не імкнецца чыніць шкоду 
суайчыннікам. Памяць раз-пораз вядзе яго да роднага: “Чуў голас касцель- 
ных званоў”, “хацеў падьюці цёмнай ноччу да касцёла”, але зрабіць тэта ўсё 
больш i больш скпадана. Урэшце абставіны жыцця ў “новай шкуры” карэн- 
ным чынам мяняюць сэнсавыя знакі памяці героя: ён становіцца непрыяз- 
ным да сваіх суайчыннікаў.

Пісьменнік адпаведна напаўненню формы-абалонкі вобраза можа пера- 
даць гэтую непрыязь наступным чынам: “Дык нападаў, калі толькі можна 
было, на іх жывёлу і свойскіх птушак; нішчыў дашчэнту” (Barszczewski 1844, 
86). Герой, ператвораны ў звера, дзейнічае як звер. Ян Баршчэўскі не па- 
рушае логіку апавядання. Ён лічыць, што чытач, зразумеўшы метафару пе- 
ратварэння чалавека ў ваўкалака, зразумее і метафару непрыязі ваўкалака 
да людзей.

I ўжо зусім абгрунтаваным выглядае наступны эпізод апавядання: Марка 
хапае і зносіць малую дачушку дудара Арцёма. Як на ўчынкі ваўка, дык не 
зусім зразумела: чаму дзіця не было разарвана? Але ж ваўкалак -  тэта не 
воўк, дык учынак Маркі зусім лагічны: ён пакутуе, адарваны ад сваіх, дык 
няхай і яна зазнае таго ж самага. Герой нібы і прагне пометы, але помета не 
прыносіць яму палёгкі. Наадварот, у хуткім часе акт пометы ў свядомасці 
героя перамяняецца ў акт злачынства. Цяжар віны даводзіць яго да рос- 
пачы; ён шкадуе пра ўчыненае, i пакута дае шанс на выратаванне: выпад-
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кова пачутая размова аднавяскоўцаў скіроўвае на пошукі чараўніцы Аксінні, 
якая “легка ператварае людзей у звяроў і зноў вяртае ім чалавечае аблічча” 
(Barszczewski 1844, 87-88).

Бясспрэчна, што тыя, хто перамяніў чалавека ў ваўкалака, могуць здзей- 
сніць і адваротны акт. У апавяданні мы не знойдзем наўпроставай сувязі 
паміж тым “нехта незнаемым” і чараўніцай Аксінняй, але перамяненне 
апошняй у сароку паказвае на існаванне гэтай сувязі. Чараўнікі і чараўніцы 
служаць злу, распаўсюджваюць зло. Аксіння, хоць і дае прытулак ахвярам 
зла, але, здаецца, зло множыць свае ахвяры толькі дзеля існавання гэтага 
прытулку, толькі дзеля таго, каб было каму служыць чараўніцы Аксінні. Пра 
долю гэтых ахвяр красамоўна выказалася адна з “жыхарак” Аксіннінай ха- 
ціны: “Лепш памерці, чым быць цэлы дзень зверанём і толькі на хвіліну 
забываць пакуты” (Barszczewski 1844, 91). Напачатку Марку якраз і прываб- 
лівае гэтая хвіліна, калі можна “забываць пакуты”. Паказальна, што без 
Аксіннінай дапамогі і не ў яе “самотнай хаціне” адбываецца цуд пераўва- 
саблення: “насельнікі ейнага жытла” бягуць на луг, зрываюць зубамі нейкую 
“траву з дробненькімі кветачкамі”, каб прыняць чалавечае аблічча. Асця- 
рожны Ян Баршчэўскі не адважваецца назваць расліну, якая спрыяе героям 
у пераўвасабленні. Бо тады надзвычай яскрава дэшыфруецца дадзеная 
алегарычная фігура. A менавіта чалавекам можна стаць, адшукаўшы неза
будку (яе апісанне дае аўтар!), г. зн. актуалізаваўшы сваю памяць. Такім 
чынам, незабудка -  яшчэ адзін ключ дзеля дэкадзіроўкі алегарычнага 
зместу твора. У Яна Баршчэўскага былі прычыны не ўжываць уласнага імя 
расліны -  найменне выдаванага ім альманаха было тут асноўнай пера- 
шкодай. A вядома, якое сімвалічнае значэнне ўкладваў пісьменнік у тытул 
пецярбургскага штогодніка. Тым не менш нават не названы прадмет 
здольны выконваць надзвычай важную функцыю. Зрэшты, увага чытача 
засяроджваецца не на сродках, а на значнасці самога пераўвасаблення, на 
супрацьпастаўленні розных форм існавання -  у чалавечым вобліку (як фор
ме законнай і слравядлівай) і ў вобліку ваўкалака (як форме ачалавечанай, 
як форме здрады, як форме служэння злу).

Жыхары Аксіннінай хаціны ўсведамляюць сваё няшчасце. 3-за безвыход- 
насці згадзіўшыся на прапановы чараўніцы, яны мусяць пакутаваць у яе, а 
памяць пра ранейшае жыццё павялічвае іх пакуты. Марка, здолеўшы пры 
дапамозе незабудкі-памяці ўваскрэсіць чалавечае ў сваёй душы, адначасо- 
ва атрымлівае і ўсведамленне таго зла, якое ён прычыніў сваім суайчын- 
нікам. Ганчын расказ пра яго ролю ў няшчасці зноў прыводзіць Марку да 
роспачы: “...страціў ужо і надзею, што калі-небудзь хоць на хвіліну пакінуць 
мяне пакуты” (Barszczewski 1844, 91).

I ўсё ж Ян Баршчэўскі не можа катэгарычна заявіць: здрада ёсць здрада і 
ніколі няма ёй апраўдання. Будучы пабожным чалавекам, пісьменнік імкнуў- 
ся даць сваім героям шанс на выратаванне праз іх зварот да догмаў веры. У 
папярэднім апавяданні гэты матыў ледзь-ледзь пазначаны праз сімволіку 
крыжа, які цалуе лоўчы Сямён. Ваўкалак Марка, падслухаўшы павучанні 
ксяндза сялянам, зразумеў, што прыводзіць чалавека “да стану жывёлы” 
(Barszczewski 1844, 91), і абірае шлях служэння суайчыннікам: “ ...вырашыў 
не толькі не шкодзіць людзям, але нават старацца ім служыць i дапамагаць” 
(Barszczewski 1844, 91). I нягледзячы на тое, што ён у вобліку зла, ён у 
вобліку ворага, Марка знаходзіць мажлівасць спрыяць сваім. Ваўкалак па- 
чынае чыніць зусім яму неўласцівае: “Колькі разоў адганяў лісіцу, што пад- 
крадалася да гусей ці індыкоў, якіх пакідалі неабачліва ў полі. Калі заўважыў 
непадалёку ад гавяды мядзведзя, дык выбег першы з лесу, каб адагнаць 
статак з небяспечнага месца і папярэдзіць пастухоў. Няраз адбіраў барана, 
якога воўк выхапіў з чарады якой-небудзь беднае ўдавы” (Barszczewski 
1844, 92). Так метафарычна гаворыць пісьменнік пра служэнне сваім, якія і
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не здагадваюцца, што дабро зыходзіць ад сіл зла. I толькі калі паслуга 
суайчыннікам стала яўнай (“суседзі, што прыбеглі на ратунак, дзіваваліся з 
усяго гэтага” (Barszczewski 1844, 93)) і значнай (Марка выратоўвае сына 
былой каханай -  немінучага “жыхара” Аксіннінай хаціны, яе служку), ваў- 
калак атрымлівае ўзнагароду-дараванне. Пісьменнік удала выкарыстоўвае 
матыў сну героя, каб паказаць этапы яго вяртання. Прываблены райскімі 
малюнкамі маладосці, Марка не можа адразу дасягнуць мэты. Напачатку, як 
балючы дакор, з’яўляецца Ганка, загубленая ім дзяўчына; пасля іншыя 
“цяжкія грахі” пераносяць яго ў дзікую пустэчу, на велізарную rapy, адто- 
чанаю з усіх бакоў прорвай. Урэшце ён сустракае Волата, які прымушае 
“адкапаць магілу і дастаць адтуль мерцвяка” (Barszczewski 1844, 94), а 
пасля “заганяе” героя ў шкілет пахаванага колісь асілка. Тэта будзе тваё 
цела”, -  кажа пры гэтым Волат, укладваючы ў дадзеную фразу, бясспрэчна, 
значна большы змест, чым толькі тое, што душа ваўкалака “паселіцца” ў 
цела, якое ўдалося знайсці. Волат, колісь герой гэтага краю, абаронца гэта
га краю, праводзіць перасяленне душы годнага, выпрабаванага суайчынніка 
ў цела такога ж асілка, які загінуў.

Марка зноў стаў чалавекам. Адваротнае перамяненне ваўкалака, заўва- 
жым, пісьменнік праводзіць іншым шляхам, адрозным ад народных споса- 
баў. Герой Яна Баршчэўскага не перакульваецца праз уткнуты ў пень нож, 
не выкарыстоўвае іншыя, запісаныя фалькларыстамі чароўныя сродкі. Бяс
спрэчна, пісьменнік ведаў народныя метады перамянення, але яны не па- 
дыходзілі да ягонай канцэпцыі, яны не адпавядалі алегарычнай скіраванасці 
кнігі, і таму сцэна перамянення Маркі не магла быць “скапіравана” з адпа- 
ведных народных прымхаў. Гэтая сцэна лагічна вынікала з папярэдняга раз- 
гортвання сюжэта і працавала на алегарычны змест твора.

Заключная фраза апавядання (“жахлівы лёс чалавека можа зраўняцца са 
звярыным” (Barszczewski 1844, 94)) павінна разглядацца як спроба аўтара 
вытлумачыць ягоны змест, як звычайнае для прытчы тлумачэнне фантас- 
тычнага ці не зусім зразумелых фрагментаў твора. Чалавек, які пачынае 
служыць чужынцам, -  і сам становіцца чужынцам. Ён ужо не чалавек, а 
звер, і доля яго жахлівая. Тэта папярэджанне ўсім тым, хто ўжо стаў на 
шлях здрады ці хто патэнцыяльна можа стаць на тэты шлях. I ў той жа час 
пісьменнік дае свайму герою (і чытачу) мажлівасць “спазнаць міласэрнасць 
Божую”, падкрэсліваючы, што нават з самага безвыходнага становішча ёсць 
выйсце: як кожны грэшнік можа атрымаць дараванне Божае, так і ваўкалак 
праз пакаянне і добрыя ўчынкі можа набыць чалавечы воблік i вярнуцца да 
сваіх. I шляхціц Завальня радуецца (“Вялікі дзякуй, пане асэсар, што зрабіў 
мне гэтую прыемнасць. Скажу пану шчыра: такія апавяданні заўсёды мне да 
душы” (Barszczewski 1844, 95), бо яго суайчыннік, нягледзячы на, здавалася 
б, свае канчатковае адступніцтва, перамог самога сябе, знайшоў шлях да 
сябе і сваіх.

Цікава адзначыць, што дадзенае апавяданне Яна Баршчэўскага П. UJni- 
леўскі, амаль нічога не змяніўшы, надрукаваў у перакпадзе на рускую мову 
як народнае, запісанае ў Аршанскім павеце. Фактычна ён супрацьпастаўляе 
вобразу ваўкалака-рэкрута-здрадніка, створанага Янам Баршчэўскім, воб- 
раз забабоннага беларуса (гл. Шпилевский 1853), бо трансфармацыя міфа- 
лагемы “ваўкалак”, здзейсненая Янам Баршчэўскім, не адпавядала ідэалогіі 
“западно-руссизма”.
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И.С. СКОРОПАНОВА

ФЕНОМЕН "ПУСТОТЫ" В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПОСТМОДЕРНИСТОВ

Характеризуется новый тип "пустоты", 
определяющий специфику постмодернист
ского мышления и постмодернистского дис
курса, рассматриваются особенности интер
претации данного феномена в творчестве 
русских писателей: А. Терца, А. Битова, 
Д.А. Пригова, В.Лапицкого, Д. Галковского, 
М. Шишкина, Ю. Буйды, Е. Радова, М. Су
хотина.

A new type of “emptiness" (after M. Fou
cault), which defines the specific features of the 
Post-modernist thinking and Post-modernist 
discourse is characterized in the article. Inter
pretation peculiarities of the phenomenon in the 
works of Russian writers: A. Terts, A. Bitov, 
D.A. Prigov1 V. Lapitski1 D. Galkovski1 M. Shish
kin, Yu. Buida, E. Radov, M. Sukhotin are in
vestigated.

Своей важнейшей задачей постмодернизм считает преодоление тотали
таризма мышления и языка, претендующих на выражение безусловной ис
тины, что не только возводит иллюзию в ранг реальности, но и является 
предпосылкой утверждения тоталитарности, нетерпимости, фанатизма в 
самой жизни. На этой почве вырастают фундаментализм, гегемонизм, экс
тремизм и другие взрывоопасные плоды современной цивилизации. Между 
тем порождаемые тоталитаризмом мышления постулаты -  лишь "импера
тив о том, что должно считаться истинным" (Ницше 1999, 257), запро
граммированный внеположным мышлению референтом, в качестве каково
го могут выступать Бог, метафизика, идеология и т. д. Поскольку мышление 
опосредовано семиотическим механизмом, эта инстанция получила в по
стмодернизме наименование Трансцендентального Означаемого. "Фило
софия текста" исходит из того, что мир, воспринимаемый нами как реаль
ный, на самом деле -  форма нашего знания в нем: он "обработан", истолко
ван, "приспособлен" к себе человеком, чтобы можно было в нем существо
вать. А так как мир бесконечен, то предполагает и бесчисленное множество 
его интерпретаций. Отсюда вытекает представление о множественности 
истины, ее процессуальности, бездонности, неисчерпаемости и стремление 
"на место реальности (или референта), этой мистифицированной идеи", 
"поставить речевой акт как таковой" (Барт 1993, 90). Смысл в постмодер
низме рассматривается не как изначально заданный, а как производимый в 
процессе текстоконструирования. Мышление пишущего освобождается от 
внетекстового референта, его язык -  от референциальной модели знака, на 
смену которой приходит симулякр (по Ж. Делёзу/Ж. Деррида). Это деконст- 
руированный знак, наделенный лишь скользящим означающим, отсылаю
щим к другим означающим в мире-тексте, а так как все они связаны между 
собой ризоматическими связями и их возможные комбинации бесчисленны, 
его "означаемое" оказывается нестабильным, вариативным, множествен
ным в степени стремления к бесконечности.

8
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Исчезновение Истины-Первоначала, или Трансцендентального Озна
чаемого, якобы легитимирующего весь миропорядок в качестве его са
крального центра, фиксирует в постмодернизме понятие "пустота" (в зна
чении "ничем не заполненное пространство"). Учение о "пустоте" разрабо
тал М. Фуко в процессе деконструктивистской работы с текстами Ф. Ницше. 
Он оценивает провозглашенную немецким мыслителем "смерть Бога" как 
трансгрессивный прорыв в сфере познания, высвобождающий мысль от 
оков внешней принудительной каузальности -  крайней формы ограничения 
становления. М. Фуко пишет: "В наши дни мыслить можно лишь в пустом 
пространстве... Пустота эта не означает нехватки и не требует заполнить 
пробел. Это есть лишь развертывание пространства, где наконец-то можно 
снова начать мыслить" (Фуко 1994, 438). Как поясняет В. Подорога, "пусто
та" эта -  "нейтральное пространство", "инертная и чистая поверхность 
дискурса, открытая для вписывания любых знаков..." (Подорога 1996, 26) и 
обладающая мощным креативным потенциалом. Аналогом такой "пустоты" 
может служить первоначальная пустота Вселенной, возникшей "из ничто" 
("ex nihilo") в результате энтропического "взрыва" ("самопричинения

Образ космической "пустоты", "беременной" новой планетой, более того, 
изображение ее "родовых потуг", уподобляемых родовым потугам рожаю
щей женщины, но бесконечно превосходящих их по своим .масштабам, дает 
Юрий Буйда в романе "Желтый дом" (2000). Писатель не скрывает, что вос
создает сугубо виртуальный объект, возможную вероятность, "предположе
ние-гипотезу" одного их своих персонажей. Экспериментируя над собой, тот 
достигает состояния, при котором оказывается способен не просто пред
ставить "рожающую" пустоту Вселенной, но и как бы перевоплотиться в нее, 
физически ощущая готовность пустоты к исторжению скрытого в ней: "Я по
пытался вообразить родовые потуги пустоты, пространства и времени, тре
пет лучей, возбужденную пульсацию гравитационного поля, нечто полое, 
готовое заполниться чем-то, -  видел ли я при этом какую-нибудь форму? 
Не помню. Отблески звезд, тлеющая пряжа туманностей, сплетающая гран
диозную колыбель, а потом -  зародыши гроз, грубые глыбы льда с вкрап
лениями минералов и микроорганизмов, некие могучие волны, мощно раз
мешивающие это готовое разбежаться и истаять в бесконечности варево, 
волны, осаждающие эту незримую никому опару, еще не существующую, но 
уже предготовую к предбытию, а то и к бытию, -  эта тотальная, всевезде
сущая, всеобъемлющая, всепроникающая готовность к акту творения, кото
рый на самом деле не единовременное действо, но длительный, а может 
быть, бесконечный процесс... Пустота, беременная землей. Напряжение 
всего космоса, всей вселенной, всех познанных реальных и непознанных (и 
потому пока ирреальных) сил, ритмов, лучей, вдруг сходящихся на миг в 
одной точке и вызывающих грандиозную судорогу, сотрясающую все сущее 
и будущее -  разум, сердце, плоть, плод..." (Буйда 2000, 456-457).

Уже из этого описания видно, что постмодернистская "пустота" наделя
ется позитивным значением как условие проявления события (по М. Фуко) 
-  рождения нового и среда, в которой оно подготавливается. Обеспечивае
мый такой "пустотой" тип игры ведет к установлению порядка, имманентно
го хаосу, предполагающего бесконечно разветвляющееся смыслопорожде
ние, отрицающее логоцентризм.

Русские постмодернисты уделяют феномену "пустоты" (по М. Фуко) 
большое внимание, что вызвано стремлением отграничить новый тип пус
тоты от модернистской пустоты-небытия, прояснить специфику деконструк
тивистского искусства, подчеркнуть его деонтологизированный характер. В 
разных аспектах феномен "пустоты" рассматривается в "Прогулках с Пуш-

1 В отличие от христианской концепции "творения из ничто" Богом, выступающим как Пер
воначало, Первоимпульс, Создатель мира.

9
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киным" А. Терца, "Пушкинском доме" А. Битова, "Эпиляции эпика" и "Вене
цианском карнавале" В. Лапицкого, "Бесконечном тупике" Д. Галковского, 
"Чапаеве и Пустоте" В. Пелевина, “Змеесосе" и дилогии "Я/Или ад" Е. Ра
дова, поэме "Речь идет (маргиналии к Французской Книге)" М. Сухотина.

Когда до русского читателя с почти двадцатилетним опозданием дошла 
книга А. Терца "Прогулки с Пушкиным" (1968, 1971), среди прочего многих 
возмутило суждение автора о пушкинской "пустоте". Логика же А. Терца та
кова: чтобы вобрать в себя "все", нужно освободить для него внутреннее 
пространство; чтобы максимально приблизиться к "веществу самой жизни" 
и совершить художественное открытие мирового значения, следует отверг
нуть изначальную запрограммированность мышления любой из догм, на
правляющих его по определенному руслу (что ведет к созданию новой вер
сии уже известного). Не случайно поэт у Пушкина "в своем чистом и выс
шем значении" дан "в независимости ото всего" (Терц 1990, IX, 161). В этой 
системе координат "пустота" Пушкина -  не что иное как адетерминирован- 
ность его мышления Трансцендентальным Означаемым, делающая поэта 
свободным в постижении жизни. Такая пустота "нейтральна" и в то же вре
мя предстает как полнота, так как потенциально содержит в себе все воз
можности будущей творческой реализации: "То была пустота, чреватая ка
тастрофами, сулящая приключения, учащая жить на фуфу, рискуя и в риске 
соревнуясь с бьющими как попало, в орла и в решку, разрядами, прозревая 
в их вспышках единственный, никем не предусмотренный шанс выйти в лю
ди, встретиться лицом к лицу с неизвестностью, ослепнуть, потребовать от
вета, отметиться и, падая, знать, что ты не убит, а найден, взыскан перстом 
судьбы..." (Терц 1990, VII, 171). Характеристика А. Терца очень напоминает 
гимн "пустоте" (по М. Фуко), поскольку она одаривает человека богатством 
выбора и открывает пространство неограниченных возможностей. Безус
ловно, избирающий дорогу, на которую никто еще не ступал, рискует, но без 
риска не бывает настоящих открытий и шедевров. А. Терц настаивает: 
"Пушкин не развивал и не продолжал, а дразнил традицию, то и дело осту
паясь в пародию и с ее помощью отступая в сторону от магистрального в 
истории литературы пути. Он шел не вперед, а вбок. Лишь впоследствии 
трудами школы и оперы его заворотили и вывели на столбовую дорогу. 
Сам-то он выбрал проселочую" (Терц 1990, VII, 172). Русский гений сумел 
обогнать столетия господства тенденциозной литературы и по-прежнему -  
впереди.

Креативный характер "пустоты" (по М. Фуко) акцентируют и другие по
стмодернисты. Так, Дмитрий Галковский указывает: "Бесконечный тупик" 
построен изнутри. Никаких разговоров я не вел, статей не писал... Все из 
пустоты. Может быть, даже не из пустоты в чем-то, а из пустоты вообще" 
(Галковский 1997, 683). Из "пустоты" тем не менее возникла книга объемом 
в 80 печатных листов -  паралитературное произведение, включающее в 
себя и первый оригинальный текст русской постмодернистской философии. 
На новый путь автора вывела адетерминированность его мышления какими 
бы то ни было изначальными установками. Сравнивая себя с В. Розановым, 
Д. Галковский замечает: "Розанов содержателен, полон. Я -  пуст. "Полифо
ния" Розанова от избытка. Моя -  от пустоты, от глубочайшего ощущения, 
что это ведь НИКОМУ НЕ НУЖНО (Галковский 1997, 683). На первый 
взгляд, сопоставление не в пользу автора "Бесконечного тупика": у В. Роза
нова -  человека Серебряного века -  была питательная среда, которая по
могла ему развиться, Д. Галковский в условиях тоталитарной действитель
ности такой среды был лишен. Однако нельзя не видеть, что при всей эпа- 
тажности религиозный модернизм В. Розанова детерминирован идеей Бога 
(пусть по-новому препарируемой), накладывавшей на его мысль опреде
ленные ограничения. Мысль Д. Галковского совершенно свободна, что пою
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зволяет ему осуществить деабсолютизирующую переоценку ценностей, на
чиная от античности до наших дней, и воплотить представление о множест
венности процессуальной истины, наряду с другими постмодернистами за
кладывая основы принципиально нового миропонимания, адекватного эпо
хе постмодерна.

Как изначальное условие творческого акта "пустота" рассматривается и 
Михаилом Шишкиным в романе "Взятие Измаила" (1998). Создание художе
ственного произведения уподобляется здесь возникновению мира ex nihilo: 
"Представьте себе, мои юные друзья, что ничего нет. Абсолютно ничего. Ни 
вас. Ни меня. <...> Абсолютная чернота. Пустота и тьма -  необходимые ус
ловия для сотворения мира. Да еще ледяной сквозняк, да еще трясет, как в 
вагоне белебейской узкоколейки. <...> И вот все вроде бы для миротворе- 
ния есть, потому что ничего нет, но чего-то не хватает. Какой-то искры, что 
ли. И вот эту тоскливую башкирскую черноту рвет вдруг искра. Сверкнув, 
гаснет. Потом снова искра, и снова, будто кто-то чиркает спичками, какое-то 
первосущество, прабог-искровержец, этакий Перун. Чиркает и ругается -  
отсырели" (Шишкин 2000, 8). Постепенно из темноты проступают очертания 
купе поезда с двумя спутниками в нем, их реплики "рождают время" ("Сей
час, наверно, уже около семи"), "разделяют" свет и тьму ("Еще немного -  и 
будет светать"). "И после этого сотворение заснеженной степи за студеным 
окном не остановить" (Шишкин 2000, 9). Мир как бы творится словом, -  дру
гими словами, создается текст. Он появляется из "пустоты": до М. Шишкина 
описанных во "Взятии Измаила" персонажей, событий, переживаний, раз
мышлений, образующих сложное, переплетающееся единство, не было. 
"Пустота" интерпретируется как необходимая предпосылка создания нова
торского произведения, утверждающего ценности постсовременности.

У Виктора Лапицкого в книге "Борхес умер" есть цикл "Ex Nixili", состоя
щий из семи пустых страниц, как бы визуально демонстрирующих ценность 
"пустоты" вышеозначенного типа. Это подчеркивает ее уравнивание с объ
ектами эстетической деятельности, ведь цикл помещен в общем ряду рас
сказов писателя. В некоторых из них феномен "пустоты" подвергается на
пряженному культурфилософскому осмыслению, сопрягается с проблема
ми познания, текстоконструирования, словотворчества.

В "Венецианском карнавале" (1983) автор аттестует "пустоту" как "пита
тельную среду" бесчисленного множества будущих, еще не рожденных 
форм и, отделяя от других типов пустоты, характеризует как "подлинную 
пустоту", которая "исключает и включает все остальное" (Лапицкий 2000, 
126). В такой "пустоте" нет ничего пугающего, напротив, она примагничива
ет к себе. Не случайно у В. Лапицкого устойчиво рифмуются слова "пустота" 
и "чистота":

"В пустоте, где оно в чистоте...";
"...никакой сферичности, никакой оформленности, даже и думать смеш

но, полное отсутствие формы, отсутствие структуры -  чистота, пустота...";
"Цвет -  в пустоте, в чистоте" (Лапицкий 2000, 53, 87, 125).
"Чистота" "пустоты" может быть интерпретирована как ее адетерминиро- 

ванность каким-либо внетекстовым референтом -  нейтральная поверхность 
дискурса. "Месторасположение" "пустоты", как можно понять, -  в сознании, 
но -  когда оно "умолкает", "под веками", в неком промежутке между сном и 
явью, "в темноте, шуньяте". При этом "нет зрения, нет взгляда... Нет выше, 
нет ниже. Ни края, ни центра. <...> Но стоит раскрыть веки -  взгляд, как ко
пье, обадья. Вылетает наружу, без промаха разит..." (Лапицкий 2000, 129). 
Обновляется язык, в котором весьма значителен пласт окказионализмов 
("фешемебельной", "одинтичны", "апофактический", "мертвотворя", "элек
тросарай", "круизис <жанра>" и др.). Ex nihilo вырастает книга.
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Цветовое обозначение "пустоты" у постмодернистов может связываться 
не только с чернотой, но и с белизной. Художник И. Кабаков даже ощущает 
исходящее от этой белизны свечение. У писателей подобное восприятие 
порождает ассоциация с белым (пустым) листом бумаги, который предстоит 
заполнить. Игре "про-бела" и "белизны", характеризуя "пустоту" как фено
мен литературы и языка, уделяет внимание М. Фуко. Комментируя его, В. 
Подорога пишет: "Язык как язык есть не слова, не фразы, не звуки или зна
ки, но совокупность пробелов, полная стратегия про-беливания всех отно
шений между Реальностью и Языком" (Подорога 1996, 31). Современный 
автор нередко предпочитает "не знать", что есть что и как называется, 
пользуется имманентно возникающими в процессе творчества обозначе
ниями, что служит преодолению тоталитаризма языка.

В романе Егора Радова "Или ад" (2001) "пустота" -  "бесконечная белая 
бездна, из которой могло сотвориться все" (Радов 2001, 395)’. Достигший 
этой "бездны" (=состояния "пустоты"), герой произведения -  alter ego автора 
ощущает безмерную радость от пронзающего его существо чувства абсо
лютного могущества (то есть сознания, что он может создать что-то значи
тельное, это в его силах):

"Белый провал Изначального Света простирался вширь и вглубь, и Их- 
теолус был в нем и был им. <...>

Это действительно был рай.
Это действительно был мир.
И Ихтеолус понял, что он должен его создать" (Радов 2001, 395).

"Пустота", таким образом, оказывается способной дарить блаженство, 
активировать волю к творчеству, давая чувство уверенности в себе. Еще не 
проявленная, она ощущается как полнота потенциальных возможностей.

"Пустота" в постмодернизме может являться объектом игры, составным 
(и очень важным) компонентом композиционной организации произведения. 
Например, у Михаила Сухотина есть поэма "Речь идет (маргиналии к Фран
цузской Книге)" (1992), в которой авторский текст дан на полях в виде свое
образного комментария к произведению, указанному в подзаголовке. Вме
сте с тем имеется сноска, поясняющая, что “Французская книга” -  «...основ
ной источник, на который опирается в "Смерти Артура" Томас Мэлори, од
нако, до сих пор неизвестный исследователям» (Сухотин 2001, 83). И дей
ствительно, вместо "основной колонки" у М. Сухотина -  пробел. Получает
ся, что автор комментирует несуществующий (во всяком случае для нас) 
текст, и именно "пустота" вызвала к жизни его поэму. Игра с виртуальным 
объектом призвана подчеркнуть деонтологизированность сухотинской "Ре
чи...", фиксировать явление "смерти Бога". Вместе с тем она порождает не
ожиданные параллели:

Москва -  пустота, 
но не просто, 
а "пустота-мама1'.
Тем и жива,
как Срединная Империя 
и братство Круглого Стола:
Брусильянд без границ, 
море без конца,
облака, облака (Сухотин 2001, 87).

Сухотинская характеристика Москвы "мерцает". Словосочетание "пусто
та-мама" может быть интерпретировано и как указание на большой креа
тивный потенциал российской столицы, и одновременно -  по аналогии с 
блатным фразеологизмом "Одесса-мама" -  как фиксация возможности но
вых преступлений Кремля. "Пока -  апокалипсис", -  рифмует-констатирует 
М. Сухотин. Апокалипсис -  канун Страшного суда, "конца истории". Исполь-
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Белый цвет у Б. Спинозы и Ж. Делёза -  указание на модус оеиконечности.
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зование знака "Французская книга" -  предупреждение о том, что, может 
быть, ждет человечество впереди, если тоталитаризм мышления и, следо
вательно, нетерпимость, вражда по-прежнему будут определять его курс:

затеряйся 
в маргиналиях 
к Французской книге 
<...>
А когда
ты ее дочитаешь, 
окажется,
что Французская книга 
была написана
про нас (Сухотин 2001, 91, 92).

Оригинальная форма произведения -  следствие обращения к практике 
нелинейного письма -  подтверждает плодотворность сотрудничества с 
"пустотой", подсказавшей новое художественное решение.

Можно сказать, что "пустота" (по М. Фуко) укоренилась в русской постмо
дернистской литературе, демонстрируя присущий ей дух семиотического 
креационизма как условие детоталитаризации, плюрализации, эстетическо
го обновления.
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IM  ГОЎЗІЧ

ЖАНРАВА-СТЫЛЁВАЯ ШМАТГРАННАСЦЬ СУЧАСНАЙ 
ФІЛАСОФСКАЙ ЛІРЫКІ

Раскрывается жанровое многообразие 
белорусской философской лирики в контек
сте мировой поэзии. Устанавливается гене
зис, показывается эволюция. Особое внима
ние уделяется анализу медитативной поэзии 
А. Резанова, М. Танка, А. Вертинского, А. Ку
лешова.

The genre variety of the Belarusian philo
sophical lyrics within the world poetry context is 
researched in this article. Its genesis is estab
lished, the evolution is shown. Special attention 
is given to the analysis of the meditative poetry 
by A. Rezanov, M. Tank, A. Vertinsky, A. Kule
shov.

Лірыка як род літаратуры -  неаднародная з’ява. У ёй можна вылучыць 
тры групы твораў: выяўленча-апісальныя, эталагічна-павучальныя і медыта- 
тыўныя. Апошняя трупа, у сваю чаргу, падзяляецца на некалькі падгруп.

Г.М. Паспелаў -  вядомы тэарэтык слоўнага мастацтва -  лічыў, што 
медытатыўнасць уяўляецца найбольш выразнай дамінантнай рысай суб’ек- 
тыўнага роду літаратуры: “...лірыка можа быць пераважна скіравана да 
самааналізу, утрымліваць у сабе эмацыянальную ці мысліцельную рэфлек- 
с ію ...” (Поспелов 1976, 64). Тэта скпадае яе адметнасць як роду літаратуры. 
Але ступень “мысліцельнай рэфлексіі” ў медытатыўнай лірыцы бывае роз- 
най -  яскрава выяўленай у творах-роздумах, разважаннях, унутраных мана- 
логах, афарыстычных выказваннях і не такой выразна-лагічнай, з элемен-
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тамі апісальнасці. Другі варыянт філасофскай лірыкі больш уласцівы сла- 
вянскім і ў некаторай ступені прыбалтыйскім літаратурам.

Генетычна філасофская лірыка з’яўляецца пазней апісальна-выяўленчай 
па фактарах аб’ектыўных (ускладненне з часам паняццяў, удасканаленне 
чалавечых здольнасцей, вітковападобны рух цывілізацыі ў цэлым) і суб’ек- 
тыўных (паступовая індывідуалізацыя і суб’ектывізацыя мастацкай творчас- 
ці, рост духоўнасці суб’екта-творцы, інтэлектуалізацыя яго мыслення). Шмат 
вякоў мастакі-філосафы адстойвалі права на выяўленне свайго “Я”, на глы- 
бінны самааналіз, раскрыццё свайго духоўнага свету, як зрабіў тэта Поль 
Элюар у сваёй яскравай медытацыі “Смерць. Каханне. Жыццё” (пер. 
Э. Агняцвет):

Хацеў я раз’яднаць жыццё,
Хацеў я смерць са смерцю падзяліць 
I сэрца пустаце аддаць, а пустату -  жыццю,
На шыбе ўсё закрэсліць, не пакінуць ані кроплі пары.
Нічога па за мною, і ўперадзе -  нічога...
Я скінуў лёд з рук сплеценых маіх!
Я выкінуў шкілет свайго жадання -
Зжываць сябе самога -  не мая дарога! (Элюар 1980, 110)

Канец XIX -  пачатак XX ст. прайшоў лад знакам няспынных эксперымен- 
таў у слоўным мастацтве, перш за ўсё ў лірыцы (сімвалісты, футурьюты, 
акмеісты, імажыністы). Рабіліся нават актыўныя спробы стварэння “навуко- 
вай паэзіі” як апанента пачуццёвай словатворчасці, эмацыянальнасці -  най- 
важнейшага кампанента, незаменнай састаўной часткі мастацка-вобразнага 
мыслення. Адна з такіх спроб -  брусаўская -  даволі няўдалая і на тыя пе- 
раломныя гады несвоечасовая: агульны навукова-тэхнічны прагрэс і прагрэс 
“чалавечых душ” сумежжа двух стагоддзяў не запатрабавалі падобнай мас
тацкай прадукцыі, людзі па-ранейшаму захапляліся яркай мазаікай, прад- 
метнасцю, пластыкай малюнкаў словамі, а не абстрактным лагізаваннем, 
штучным канструяваннем вобразаў-схем. Ды і мастацтва само бараніла 
сваю першародную сутнасць, існасць, “запачаткованую” даўнім часам, калі 
“пячорны чалавек вучыўся маляваць”. Вынікам барацьбы дзвюх тэндэнцый 
у мастацтве слова і сталася лірыка працытаванага намі П. Элюара, а так- 
сама Э.М. Рыльке, М. Багдановіча, Э. Межэлайціса, А. Куляшова, М. Танка,
Л. Мартынава, Р. Газматава ды іншых аўтараў. Ix слоўная творчасць адмет- 
ная сінтэзам думкі і пачуцця, адзінствам канкрэтнага і абстрактнага. “Аб’ек- 
тывізм” выяўленчасці і апісальнасці дапаўняецца ў падобнай паэзіі разваж- 
лівасцю, роздумам, а пачуццёвы пачатак падпарадкоўваецца разумоваму, 
набывае выразныя контурныя абрысы, бярэцца ў берагі разважлівасці, 
мэтазгоднай прастаты і сіметрыі, як у “Новай кнізе”, “Хуткасці” , у вершы 
А. Куляшова, што даў назву другому зборніку:

Ёсць хуткасць гуку, ёсць -  звышгукавая,
Ёсць хуткасць зор, прыкметная для ўсіх.
Яшчэ ёсць хуткасць думкі, хуткасць тая,
Што, як святло, стагоддзе абганяе,
3 тысячагоддзем размаўляе ўслых.
О, таямніца кніг, скажы, з якіх
Людскіх глыбінь ты цуда здабывала? (Куляшоў 1976, 5)

У гэтым творы беларускі паэт паспрабаваў ацаніць не толькі ролю 
аналітызму ў жыцці і слоўным мастацтве, але і сам працэс паэтычнага 
мыслення, pyx думкі, якая “як святло, стагоддзе абганяе, з тысячагоддзем 
размаўляе ўслых”. У дадзеным выпадку ён салідарызуецца з рускім паэтам 
XIX ст. Яўгенам Баратынскім, продкі якога былі родам з Галіцыі, затым -  
знакамітымі дваранамі ў ВКЛ і Польшчы і толькі ў XVII ст. прынялі пра- 
васлаўе і сталі слугаваць рускаму цару. Аўтар зборніка “Прыцемкі” (“Сумер-
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ки”, 1842) адзначае ў многіх творах неабмежаваныя магчымасці думкі, 
лічыць яе “нагім мячом”, перад якім згасае (“бледнеет”) зямное жыццё. 
Пераклічка двух паэтаў (беларускага і рускага), што жылі ў розныя стагоддзі, 
відавочная. Пацвердзім наша назіранне цытатай з верша Я. Баратынскага, 
так блізкага сваім гучаннем да верша А. Куляшова:

Всё мысль, да мысль! Художник бедный слова!
О жрец её, тебе забвенья нет;
Всё тут да тут и человек и свет,
И жизнь, и смерть, и правда без покрова.
Резец, орган, кисть! Счастлив, кто влеком 
К ним чувственным, за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч!
Бледнеет жизнь земная. (Баратынский 1987, 108)

I А. Куляшоў, i Я. Баратынскі, такім чынам, больш давяраюць думцы, чым 
пачуццю, ствараюць своеасаблівы культ яе, імкнуцца пераступіць за мяжу 
пачуццёвага. Але аўра пачуццёвага пафасу ў творах I аднаго i другога 
аўтараў застаецца: яны абодва страсна перажываюць такую сітуацыю, пры 
якой мастак аказваецца абмежаваны ў сваіх магчымасцях пазнання сакрэ- 
таў жыцця I перадачы ix з дапамогай слова (у А. Куляшова з далейшага 
тэксту верша “Хуткасць” тэта асабліва вынікае):

Твой зачынальнік слоў не знаў i мала 
Свет разумеў, не меў матык i сох,
Маўчаў, як сом, пакуль бяда не ўзяла 
За шчэлепы яго i на пясок 
Не кінула, пакуль сярод начы 
Яго душы нямой, сканаць гатовай,
Не загадала: -  Дыхай, плач, крычы,
Нябыт цяжкі пазбудзь не рыб’яй мовай! (Куляшоў 1976, 6) 

Працэс паэтызацыі разгортвання думкі ў філасофскай лірыцы, пачаты 
Я. Баратынскім (а следам за ім прадоўжаны А. Блокам, М. Забалоцкім, 
Л. Мартынавым, Я. Смеляковым), А. Куляшовым (як i яго папярэднікам 
М. Багдановічам, аўтарам крылатых радкоў “Жыві і цэльнасці шукай, аб 
шыраце духоўнай дбай”, паплечнікамі М. Танкам, А. Русецкім, С. Дзяргаем), 
не завяршыўся. Цяпер скпаўся варыянт творчасці, у якой адбываецца як 
агульная актывізацыя мысліцельнай энергіі, так і канцэнтрацыя сапраўднага 
пачуцця дзякуючы яскравай выяўленчасці, трапнасці мастацкіх дэталяў i 
ўдала знойдзеным слоўна-выяўленчым сродкам, адпаведна адлюстрава- 
ным у наступных цытатах з тэкстаў П. Элюара, Я. Баратынскага, А. Куля
шова: “Я скінуў лёд з рук сплеценых маіх! // Я выкінуў шкілет свайго 
жадання”; “Но пред тобой, как пред нагим мечом, // Мысль, острый луч! // 
Бледнеет жизнь земная”; “Маўчаў, як сом, пакуль бяда не ўзяла // За 
шчэлепы яго...”.

У XIX-XX ст. канчаткова выпрацаваліся традыцыі выяўленча-медыта- 
тыўнага варыянта паэзіі думкі ў многіх літаратурах свету, асабліва ў нашай 
нацыянальнай літаратуры. Дарэчы, вытокі падобнай паэзіі бачацца нам не 
толькі ў антычным мастацтве слова, але і ва ўсходнім, у якім даўно зама- 
цаваліся традыцыі разважальнасці, афарыстычнасці ў спалучэнні з экзатыч- 
насцю і арнаментальнасцю. Сведчаннем выказанага тэзіса могуць быць 
творы такіх паэтаў, як Абу-ль-Ала аль-Маары (973-1057), Амар Хаям (каля 
1048 -  каля 1123) -  аўтар чатырохрадкоўяў -  рубайі, Румі -  аўтар прытчаў 
“Селянін і леў”, “Роспавед пра садоўніка”, “Роспавед пра вінаград”, “Спрэчка 
пра слана”, аўтар газэляў і чатырохрадкоўяў Саадзі (1212-1292), Хафіз 
(1325-1389), Джамі (1414-1492). У творах названых паэтаў думка аголеная,
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эталагічны пачатак не завуаліраваны, а прытчападобнасць -  вызначальная. 
Для доказнасці працытуем не толькі агульнавядомую рубайю Амара Хаяма 
(пер. Г. Плісецкага) (“Много лет размышлял я над жизнью земной. // Непо
нятного нет для меня под луной. // Мне известно, что мне ничего не 
известно! -  // Вот последняя правда, открытая мной” (Лирики Востока 1986, 
133)), але і твор Абу-ль-Ала аль-Маары ў перакпадзе Ар. Таркоўскага:

Мы на неправде сошлись и расстались, и вот -  на
прощанье

Понял я нрав человека: его драгоценность -  молчание.
Лжёт, называющий сына: “Живущий”. Зато никогда ещё 
Не был правдивее тот, кто ребёнка назвал “Умирающий”.

(Лирики Востока 1986, 116-117)
У ліку паэтаў-філосафаў Беларусі адно з першых месц належыць твор- 

часці Максіма Танка, якая адрозніваецца ад паэзіі А. Куляшова больш яс- 
кравым імкненнем засвоіць традыцыі сусветнай літаратуры (верлібр, па- 
глыбленая асацыятыўная вобразнасць), разбурыць кпасічныя каноны, на- 
даць вершам большую прытчападобнасць. Яго філасофская лірыка 
ўяўляе сабой вышэйшы этап руху мастацкай творчасці беларусаў да інтэ- 
лектуалізацыі, пераразмеркавання суадносін паміж “рацыё” і “эмоцыё”. Па- 
чуццё ў многіх творах паэта 1980-1990 гг. выяўляецца стрымана, строга і 
стройна, “падтэкстава”:

Лістаю рэшткі дзённіка,
Якога многія старонкі 
To пашматаў
Прапахлы порахам і дымам вецер,
To пайшлі на самакруткі,
То на распал
Суркоўскай франтавой пячуркі...
Хоць ведаю, што іх не аднавіць,
Працягваю блукаць 
Па сваіх снах,
Па замініраваных сцежках 
Успамінаў. (Танк 1996, 78)

М. Танк арыентуецца на павучальнасць, эталагізм не толькі “ўнутранага”, 
але і “знешняга” парадку: форма яго твораў падпарадкавана ўсё той жа 
доказнасці, лагічнай стройнасці і строгасці. Многія вершы паэта ўяўляюць 
разгорнутыя разважанні з самім сабой і з апанентамі, суразмоўцамі -  зям- 
лёй і небам, сонцам і зорамі, дрэвамі і рачнымі хвалямі, звярамі і птушкамі і,
вядома, людзьмі. Размеранасць, гутарковасць -  адметнасць эталагічнай 
разнавіднасці філасофскай лірыкі, якую прадстаўляюць М. Танк, А. Вярцін- 
скі, у пэўнай ступені П. Панчанка.

Трэцяя разнавіднасць філасофскай лірыкі, “паэзіі думкі” прадстаўлена ў 
нас паэзіяй Алеся Разанава, якая характарызуецца яшчэ большым “ухілам” 
у бок лагічнасці, доказнасці, асацыятыўнасці, мысленне мастака “ўшчыльня- 
ецца”, ускладняецца за кошт нечаканых асацыяцый, жанра- і словатворчас- 
ці. Так з’яўляецца новы, надрэалістычны тып мыслення, не ўласцівы бела- 
рускай літаратуры XIX -  першай паловы XX ст., якім наша мастацтва слова 
пакуль што не авалодала. А. Разанаў сёння ўвесь у эксперыменце, пошуку 
новай вобразнасці і форм яе выяўлення. Працытуем канцоўку версета 
“Sumus ne simus”: “Я ніколі не каяўся ў тым, чаго не рабіў, але каяўся ў тым, 
што рабіў,” -  нам прысвячаюць свае высновы волаты думкі. // Sumus пе 
simus. // Мы ёсць, каб не быць...” (Разанаў 1995, 26).

Параўнаем працытаваныя радкі з радкамі Абу-ль-Ала аль-Маары, якія 
прыводзілі вышэй. Ідэйна-сэнсавае падабенства відавочнае: сапраўды, 
мы -  толькі госці на гэтым свеце, наш дом -  там, у вечным быцці-небыцці,
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за даляглядам, таму мы “ёсць, каб не быць”, i мае рацыю той, хто на- 
роджанае на свет дзіця залічвае ў кагорту “паміраючых”. Такім чынам, на- 
дышоў час класіфікацыі лірычных твораў паводле змястоўных і фармальных 
прыкмет, адна з якіх -  ступень лагізацыі, інтэлектуалізацыі мастацкага мыс
ленна, што накладвае адбітак на стылёвую сістэму розных аўтараў.

Значную цікавасць уяўляе паэзія А. Вярцінскага -  прадстаўніка філала- 
гічнага пакалення, які мае адметны стыль, што палягае ў рэчышчы меды- 
татыўнай паэзіі эталагічнага (нораваапісальнага) варыянта. Адзначым 
асобныя прыёмы пісьма паэта, якія рэалізаваліся ў адным з трох вышэй- 
названых жанрава-стылёвых напрамкаў у лірыцы арыгінальнага мастака, які 
спалучыў нораваапісальнасць і медытатыўнасць.

Стыль, жанравую адметнасць творчасці А. Вярцінскага цяжка зразумець, 
не звярнуўшыся да традыцый, выпрацаваных папярэдняй літаратурай. Так, 
напрыклад, ужо ў старажытныя часы ў мастацтве слова паступова выявіла- 
ся тэндэнцыя да выкрыцця негатыўных з’яў: вылучалася літаратура, якая 
гучала прытчападобна, культывавала выхаваўчы патэнцыял у вобразах, 
падзялялася на два асноўныя разгалінаванні: выяўленча-апісальнае і эта- 
лагічнае (нораваапісальнае). Выявілася паступова на працягу не аднаго ста- 
годдзя літаратура пластычная, больш-менш аб’ектыўная, сузіральна-спа- 
койная, і літаратура роздумная, больш аналітычная, якая старалася пера- 
адолець дысгармонію, імкнулася выкрыць негатыўныя з’явы, гучала прыт
чападобна, культывавала выхаваўчы патэнцыял у вобразах. А. Вярцінскі 
адразу настроіўся ў сваей творчасці на хвалю “эталагізму”, стварыў стыль, 
адпаведны абранай звышзадачы, -  выхаваць чалавецтва ў духу адданасці 
агульнагуманістычным ідэалам.

Па-першае, адзначым несумненную “пракпамацыйнасць”, “закпікавасць” 
паэзіі А. Вярцінскага. Амаль кожны яго верш у жанравых адносінах -  палы- 
мяны заклік-зварот для людзей -  сучаснікаў, папярэднікаў, паслядоўнікаў. 
Як прыкпад, прывядзём урывак з верша “Медсястры”:

Ідзі! Не марудзь, ідзі!
Іначай нельга ў жыцці.
Ідзі, белахалатая, 
ідзі да іх, да людзей, 
ідзі з палаты ў палату -
суцеш, супакой, абнадзей. (Вярцінскі 1992, 42)

Вьюнова гэтага верша -  яго апошнія радкі -  своеасаблівы эпіграф да 
жыццёвага крэда кожнага “нармальнага” чалавека, які хоча займець свой 
непаўторны “чалавечы знак”: “Не ўсе хочуць быць добрымі, // ды хочуць усе 
дабраты”.

Для “афармлення” падобнай стылёвой асаблівасці сваёй творчасці паэт 
часцей за ўсё карыстаецца такімі мастацкімі прыёмамі, як доказнасць, 
паўтаральнасць асноўных тэзісаў, вылучэнне на першае месца галоўнай 
думкі. Падобны спосаб вершатворчасці выкпікае і размоўнасць. Амаль у 
кожным творы паэта прэваліруе думка, якая цягне за сабой усё астатняе -  
пачуццё, эмацыянальнасць, апісальнасць, трапнасць мастацкай дэталі. Ад- 
нак пісьмо не страчвае своеасаблівай “аголенасці”, “рацыянальнасці”, бо ў 
ім няма лішняга, што адводзіла б у бок чытацкае ўспрыманне. Канцэп- 
туальнай для А. Вярцінскага-паэта становіцца паступовая “лагізацыя”, якая, 
на шчасце, не выключав, а як бы кандэнсуе пачуццё, з’яўляецца свое- 
асаблівым прэсам, пад якім знікае вада i застаецца строгая ісціна, віда- 
вочная філасофская аснова. Такі стыль напісання быў уласцівы многім 
вершам ca зборніка “Тры цішыні” (1966), але грунтоўна сцвердзіўся ў кнігах 
арыгінальнай і выбранай лірыкі паэта “Чалавечы знак” (1968), “З’яўленне” 
(1975), “Ветрана” (1979), “Святло зямное” (1981) і “Хлопчык глядзіць...” 
(1992).
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У сваёй творчасці ў цэлым А. Вярцінскі настроіўся на стварэнне прытчы 
пра блудных сыноў і -  аднаго сына -  усяго чалавецтва, расказвае-спавядае 
гэтую балючую прытчу гэтаму самаму чалавецтву. Прыгадаем праграмны 
твор паэта “Дзівак-чалавек” -  дыдактычную прытчу пра Дабро і яго перамогу 
не толькі ў знешнім свеце, але і ў чалавечых сэрцах і душах: “Дзівак 
чалавек... Яму -  Хірасіму, Асвенцім, // яму, замест імя, асвенцімскае таўро. 
// A ён паўтарае, што ёсць дабро на свеце, // што будзе дабро і пераможа 
дабро” (Вярцінскі 1992, 81).

Яшчэ адна асаблівасць стылю паэта -  яго “гуманізацыя”. Да якой з’явы ні 
дакранулася б свядомасць мастака, яна выпраменьвае іскрынкі дабрыні і 
чалавечнасці. Кожная дэталь знешняга свету, кожны зрух у душы лірычнага 
героя як усё роўна “нанізваюцца” на стрыжань чалавекалюбства, веры, 
упэўненасці, што зло не вечнае, хоць за ім -  чорныя, магутныя сілы. Такія, 
нават, як сам бог багоў Зеўс. Паэт верыць у перамогу дабра: перамагае 
фашыстаў хлопец з Арла, які спыніў танкавую калону немцаў пад Крычавам 
і быў пахаваны ворагамі ганарова, як герой (“Бой”), перамагае артадоксаў 
ад рэлігіі Леў Талстой і нясе людзям сваю ачышчаную ад кан'юнктуры 
праўду (“Адлучэнне Талстога ад царквы”), перамагае “святло зямное”, а не 
цемра. Дарэчы, паэт менавіта гэтымі двума шматзначнымі словамі назваў 
свой зборнік выбранай паэзіі. У пацвярджэнне сказанаму прывядзём цалкам 
верш “Просьба”, які -  не толькі крэда А. Вярцінскага, якому хочацца бачыць 
усіх людзей людзьмі, “чалавекамі”, але і яркі ўзор стылю, дзе няма нічога 
лішняга, поўнасцю адсутнічаюць тропы, разгортваецца дыскусія на тэму 
“Быць чалавекам”, паўстае над усім пані Думка, адчуваецца эмацыянальны 
пафас, а высокі настрой ствараецца выкпючна сістэмай паўтораў, пера- 
станоўкай слоў, кпічнай інтанацыяй, звароткамі:

Не прашу я доўгага веку,
Не прашу асаблівай любві.
Я прашу цябе: “Будзь чалавекам!”
Я прашу вас: “Будзьце людзьмі!”
Нельга ж вечна жыць, як некалі.
Час другі зусім -  глядзі.
Людзі! Будзьце чалавекамі!
Чалавекі! Будзьце людзьмі! (Вярцінскі 1992, 233)

Паэзія А. Вярцінскага -  гэта суцэльны філасофскі роздум пра чалавека і 
ўсё, што яго акружае. Нават звычайныя бытавыя факты набываюць пад 
пяром аўтара значны філасофскі змест: чарговае застолле ў сытай кампаніі 
з удзелам дзівака-чалавека, не такога, як усе; сон; выбіванне пылу з дыва- 
ноў. Напрыклад, у вершы “Трэба вучыцца жыць у дзяцей...” паэт ставіць нас 
перад фактам, задае пытанне ўсім і сабе: “Хто для кожнага з нас з’яўляецца 
ўзорам у жыцці?” I адказвае на яго вельмі арыгінальна: аказваецца, такімі 
“ўзорамі” могуць быць для людзей дзеці з іх непасрэднасцю пачуццяў і 
дабрынёй і геніі.

Звернем увагу на тое, што ў паэзіі А. Вярцінскага з філасафічнасцю 
арыгінальна знітаваная доказнасць як адна з асноўных стылёвых прыкмет. 
Тэзісуальнасць, стройнасць і строгасць пабудовы большасці вершаў паэта, 
наяўнасць у іх апошніх радкоў-вывадаў, кандэнсатаў маралі -  вось “фар- 
мальная” рэалізацыя доказнасці як дамінанты стылю аўтара. Калі чытаеш 
вершы паэта, ствараецца ўражанне, што мастак адносіцца не да філала- 
гічнага пакалення, душы прадстаўнікоў якога былі адкрыты наросхрыст 
біятокам сваёй эпохі, пачуцці так і білі крыніцай, а хутчэй “тэхналагічнага”, 
навукова-інтэлектуальнага накірунку ў літаратуры: усё ў яго творчасці такое 
лагічнае, разумна ўпарадкаванае, так удумліва пабудаванае. Але выказа- 
наму намі тэзісу пярэчыць важная акалічнасць: у кожным лагічна пабуда- 
ваным, сканструяваным пры дапамозе роздуму вершы паэта віруе моцны
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пачуццёвы вадаспад, вершы як бы наскрозь прасякнуты экзістэнцыяль- 
насцю. Паэт -  разважлівы глядач, не “перапісчык” рэчаіснасці, а эмацыя- 
нальны суразмоўца з чытачом, неабыякавы да таго, што той адчуе, уба- 
чыць, возьме з паказанага. Ствараецца ўражанне, што нават у сталым 
узросце А. Вярцінскага не пакідае “юнацкі максімалізм”, які дзіўна спалуча- 
ецца са знешняй рацыянальнасцю і лагічнай пабудовай вершаў. Яркай ілю- 
страцыяй сказанага можа быць верш “Нервы”:

Позна! Разышліся нервы.
Пачынаюць свае манеўры.
Пачынаюць зноў яны 
рыхтавацца да вайны.
Агнявую моц патройваюць, 
ваяўніча сябе настройваюць.
Позна! Нервы -  на ўзводзе!
Не паможа болей бром. (Вярцінскі 1992, 48)

Такім чынам, вызначым асноўнае ў арыгінальным і непаўторным стылі 
мастака: ён відавочна трымаецца на рытміка-інтанацыйных паўторах, інвер- 
сіі слоў, вылучэнні і падкрэсліванні асноўных афарызмаў, тэзісаў, іх паста- 
ноўцы на першую і заключную пазіцыі (“Пра месца ў жыцці, як дзеці...”, 
“Гора -  не бяда, бяда -  не гора”). Немалаважную ролю ў паэзіі А. Вярцін- 
скага адыгрывае і частковая адсутнасць тропаў (зрэдку -  нават поўная). Для 
разгортвання філасофскай думкі аўтар надае вялікае значэнне адмоўнаму 
параўнанню, асацыятыўнай вобразнасці. Залішняя апісальнасць адмаўля- 
ецца. Метафары паэта пераважна дзеяслоўныя (“мелодыя плыве”, “вуліца 
жыве”, «яна “брава” не крычыць»), Лірыка арыгінальнага мастака слова -  
тэта не толькі паэзія глыбокага роздуму, але і актыўнага дзеяння. Часам 
“працэс думання” перарастае ў ёй у працэс дзеяння. Дарэчы, падобна 
майстру і пачынальніку рускай кпасічнай філасофскай лірыкі Я. Баратын- 
скаму, паэт XX ст. А. Вярцінскі, па сутнасці, паэтызаваў Думку, раскрыў сам 
працэс яе нараджэння, узмацнення і згасання. Па нашых назіраннях, у тво- 
рах гэтага аўтара асананс перакрываецца алітэрацыяй, што падмацоўвае 
публіцыстычную “гучнасць” творчасці мастака. У вершы “Бяссрэбранікі” чы- 
таем: “Навошта бяссрэбранікам серабро -  пасрэдных людзей пасрэднік! 
// Гэта ўжо так: серабро -  або чыстасумленны бяссрэбранік”. Для гарманіч- 
нага сумяшчэння думкі і пачуцця паэт А. Вярцінскі абраў такія жанравыя 
формы, як медытатыўная элегія, балада, гімн, верш-заклік, верш-лозунг, 
верш-агітка.

М. Танк, А. Куляшоў, А. Разанаў, А. Вярцінскі -  яркія прадстаўнікі “паэзіі 
думкі”, творчасць якіх сведчыць пра разнастайнасць сучаснай беларускай 
лірыкі, арыентацыю на здабыткі сусветнай літаратуры, яе выяўленча-апі- 
сальны, эталагічны і медытатыўны (філасофскі) характар.
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О.Б. ЗОЛОТУХИНА

РОМАН ГЕРМАНА ГЕССЕ «ИГРА В БИСЕР» 
(АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЗМА)

Структурно-композиционные, прозимет- 
рические, метафорические особенности ро
мана Г. Гессе «Игра в бисер» рассматрива
ются в свете психологической содержатель
ности. Новые свойства психологизма обу
словлены игровым авторским поведением и 
интеллектуальной тенденцией произведе
ния.

Structural-compositional, metaphorical pe
culiarities of H. Hesse’s novel "Game of Glass 
Beads” are regarded in the light of its psycho
logical meaning. New characteristics of psy
chologism are determined by the author's ac
ting conduct intellectual tendency in the work.

Исследователи относят «Игру в бисер» Германа Гессе к утопическо- 
му/антиутопическому жанру, в своей универсальности не тяготеющему к 
воспроизведению, изучению человеческой психики. Поэтому многочислен
ные прочтения этого романа в большинстве своем представляют интерпре
тации антиутопического мира и самой модели игры в свете философско
методологической рефлексии (см. Свидунович 1996), модернистской эсте
тики (см. Кацук 2001). Для нас очевидным представляется антропоцентри
ческое содержание произведения и особо важным видится психологический 
аспект в его анализе. Именно такое освещение позволит с качественно но
вых позиций дать толкование итоговому роману Г. Гессе в контексте твор
ческого развития писателя. Такие структурные элементы, как названия ро
мана и глав, эпиграф, особенности композиции, мы рассмотрим в свете их 
психологической содержательности.

Название романа «Игра в бисер» снабжено подзаголовком «Опыт жиз
неописания магистра игры Йозефа Кнехта с приложением оставшихся от 
него сочинений». Смысловые поля «игра в бисер» (абстрактное, всеобщее) 
и «жизнеописание Кнехта» (конкретное, глубоко личное) пересекаются (об
щий компонент -  игра) и демонстрируют свою связанность, взаимообуслов
ленность и равноправие. Так изначально концепт наименования обнаружи
вает свою двусоставность. Подзаголовок намечает сюжетное движение ро
мана (жизнеописание), соответствующее логике всего творчества писателя, 
которое посвящено жизни человеческой души. Таким образом, уже нети
пичное для Г. Гессе неименное заглавие в сочетании с именным распро
страненным подзаголовком подтверждает выход автора на новый уровень 
художественного осмысления действительности и ее изображения -  от 
личного к общему.

Итак, писатель отступает от собственного правила в назывании романов 
именем героя («Петер Каменцинд», «Демиан», «Сиддхартха»): имя Кнехта 
перемещается в подзаголовок и дополняется рядом информантов (опыт, 
жизнеописание, магистр игры, приложение сочинений). Распространенный 
подзаголовок указывает на наличие в повествовании двух субъективных 
сознаний, на две точки зрения -  неизвестного автора, взявшегося за описа
ние жизни магистра, и самого Йозефа Кнехта. Опыт -  это еще и проба, по
пытка, версия истолкования смысла единичного человеческого существо
вания, опыт проживания и изображения «чужого», «не своего» бытия. Этот 
онтологический модус формируется и в основном корпусе романа -  назва
ниями частей, которые без исключения представлены именами существи
тельными (или отглагольными субстантивами). Существительные репре
зентируют наличие, «предметную сущность» при внутренней динамике и 
представляют собой ступени восхождения героя к самому себе: «Студенче
ские годы», «Миссия», «На службе», «Приготовления». Синтаксико-стилис- 
тический анализ «Игры в бисер», проведенный Е.Ф. Сыроватской (см. Сы- 
роватская 1990) при помощи качественно-количественных методов, также
выявил «номинализацию» стиля романа, что свидетельствует о такой точке
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зрения писателя, когда непосредственный показ событий заменяется дис
танцированным рассказом о них. Отметим, что сконцентрированность пове
ствования на личности и жизненном пути Йозефа Кнехта, отсылающая к 
традиции немецкого романа воспитания (Entwiecklungsroman, Bildungsro
man), видоизменяется в заглавии и подзаголовке перспективой «личное -  
общечеловеческое».

Жизнеописание магистра игры Йозефа Кнехта -  основная часть романа, 
сочинения самого Кнехта -  половина его объема, -  дополнено стихами и 
тремя жизнеописаниями. Такая синтетическая форма книги Г. Гессе -  сви
детельство сложности и знак читателю к многовариантному ее восприятию 
и интерпретированию.

Биографическая часть, повествующая о фактах жизни Ludi magister 
Josephus III, принадлежит перу безымянного касталийца, который с позиций 
будущего «нефельетонного» века с его принципом «стирания индивидуаль
ности» запечатлевает «растворение... личности в ее иерархической функ
ции» (Гессе 1999, 7, 9). «Нас, нынешних, не интересуют ни патология, ни 
семейная история, ни половая жизнь, ни пищеварение, ни сон героя; даже 
его духовная предыстория, его воспитание при помощи любимых занятий, 
любимого чтения и так далее не представляют для нас особой важности» 
(Гессе 1999, 9), -  декларирует биограф-касталиец, отвергая законы био
графических и исторических произведений с их концепцией личности, трак
товкой героя. Безусловно, такой антинатуралистический, антипсихологиче
ский подход, соотносимый с эстетикой модернизма и постмодернизма, яв
ляется реакцией на крайности европейского индивидуализма XX в. Некото
рые исследователи и без учета этого обстоятельства в «Игре в бисер» ви
дят «модель культуры постмодерна» (Кацук 2001, 158), определенный пе
реходный феномен (в этом смысле легко прочертить линию, соединяющую 
роман Г. Гессе и сочинения Х.Л. Борхеса). В такой игре «со всеми содержа
ниями и всеми ценностями нашей культуры» (Гессе 1999, 10), в самоценной 
метатеории принадлежность к культуре и функционирование в ее пределах 
приводят к подавлению телесности и исчезновению субъекта. Однако ни 
художественное произведение, ни воплощенная в нем Игра не смогли бы 
существовать без героя, Йозефа Кнехта, жизнь которого в качестве объекта 
и материала для описания была выбрана безвестным потомком-био- 
графом, мотивировавшим этот выбор особой «веселостью, лучистостью, с 
которой он [Кнехт. -  О. 3.] осуществил свою судьбу» (Гессе 1999, 40). Эти 
качества, кроме всего прочего, составляют внутреннюю суть, глубинную то
нальность самой Игры, и именно поэтому столь важной оказывается жизнь 
магистра Кнехта -  жизнь-метафора, вобравшая в себя идею синтеза обще
го и личного, исторического и вневременного, этического и эстетического. 
Ряд этих антитез можно продолжать до бесконечности, но правомерно 
предположить (при огромном количестве интерпретаций), что метафора Иг
ры в романе Г. Гессе может быть расшифрована как универсальная модель 
стремящейся к совершенству жизни. К такому прочтению подталкивает и 
эпиграф к «Опыту общепонятного введения в историю» Игры -  цитата из 
сочинений вымышленного Альбертуса Секундуса, приведенная в двух ва
риантах: на схоластической латыни «оригинала» и в переводе Кнехта. Этот 
художественный ход позволяет читателю увидеть и понять наглядность 
трансформации общего в глубоко личное, проекции «мертвой» фразы (ши
ре -  искусственной теории) в плоскость реальной жизни. Дважды повторяе
мая мудрость такова: «...хотя то, чего не существует на свете, людям лег
комысленным в чем-то легче и проще выражать словами, чем существую
щее... нет ничего, что меньше поддавалось бы слову и одновременно 
больше нуждалось бы в том, чтобы людям открывали на это глаза, чем кое- 
какие вещи, существование которых нельзя ни доказать, ни счесть вероят-
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ным, но которые именно благодаря тому, что благочестивые и добросове
стные люди относятся к ним как к чему-то действительно существующему, 
чуть-чуть приближаются к возможности существовать и рождаться» (Гессе 
1999, 6). Под тем, «чего не существует на свете», что «не поддается сло
ву», можно, по всей вероятности, подразумевать не только саму Игру в би
сер, но и одного из ее служителей, а точнее, ту тайную инстанцию, которую 
сам писатель вслед за Ф. Достоевским именовал «внутренним человеком». 
Психологический вектор, который на протяжении всего творческого пути 
Г. Гессе был направлен внутрь человека, обращен к поискам душевно-ду
ховной целостности, затронул области «магической», символической дей
ствительности. И в этом смысле пластический способ передачи внутренней 
сложности героя, в «Степном волке» реализованной в виде магического те
атра души, в последнем романе Г. Гессе находит новое метафорическое 
воплощение жизни-игры, по масштабу замысла сопоставимое с метафора
ми, запечатлевающими «болезни века... как болезни души» (Лейтес 1993, 
52) в «Волшебной горе», «Докторе Фаустусе» Т. Манна и «Парфюмере» 
П. Зюскинда.

Кроме жизнеописания магистра Игры, в корпус книги включены, как уже 
отмечалось, стихи и житийные повествования, созданные самим Кнехтом. 
Исследователи «Игры в бисер» склонны толковать «литературные опыты» 
героя как вариации его судьбы, как «возвращение к звучавшим темам» (Бе
резина 1976, 79) романа, выстроенного по музыкальным канонам, либо как 
самостоятельную трехголосную мелодию жизни (см. Durr 1957). Однако в 
обеих интерпретациях принимаются во внимание проблемно-тематический 
и частично жанровый аспекты прозаических текстов Кнехта («Кудесник», 
«Исповедник», «Индийское жизнеописание»), но не учитывается поэтиче
ская часть -  тринадцать стихотворений. C нашей точки зрения, место и 
функции этого пласта заслуживают большего внимания.

Существенным принципом новаторской (модернистской) прозы XX в. 
В.П. Руднев считает «иерархию текстов в тексте», связанную с бинарной 
оппозицией «реальность-текст» (Руднев 1999, 238). Но сама констатация 
неоднородной речевой организации текста, его «монтажности» практически 
ничего не дает, лишь порождает желание обособить некую типологически 
родственную группу произведений с гетерогенной природой (включая, на
пример, «Дар» В. Набокова, «Доктор Живаго» Б. Пастернака). Термин «про- 
зиметрум» европейские и отечественные ученые используют для наимено
вания и выделения «текста, состоящего из чередующихся фрагментов сти
ха и прозы» (Орлицкий, Анисова 1997, 115) и требующего специфических 
способов анализа. В случае с романом «Игра в бисер» этот подход оказы
вается оправданным и плодотворным.

Г. Гессе намеренно возлагает на себя роль издателя, передоверяя чита
телю сложное сопряжение разнородного материала и точек зрения. Сам 
роман, по стилю тяготеющий к максимально объективированному трактату, 
представляет собой конгломерат блоков (в том числе временных, жанро
вых) с различной психологической нагрузкой. Следствием «игрового твор
ческого поведения» (Вольперт 1998, 317) становится чередование факто
образного рассказа, «интеллектуализированной впечатлительности» (Днеп- 
ров 1989, 271) при цитации писем героя, описаний психологических состоя
ний Йозефа (в передаче свидетелей), домысла биографа и, наконец, собст
венно кнехтовских произведений.

Необходимо учесть, что позиция объективного наблюдателя в романе 
небезусловна: элемент игры с читателем формирует и ее. Установка на 
объективность рассказчика, им же самим провозглашенная, нарушается 
субъективными комментариями, выводами, хронологическими опережения
ми, акцентированием слов и моментов, важных с его точки зрения. Намере
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ние «набросать в общих чертах портрет личности» (Гессе 1999, 7) Кнехта, 
идущее вразрез с обычаями касталийского Ордена, как и оговорка об инди
видуальном облике надындивидуальных явлений, открывают перед читате
лем романа тайну особого способа чтения. Из одномерного, схематичного 
портрета при суггестивной технике (иронические нюансы, сложные ассо
циации и аналогии) создается в процессе сотворчества образ «живого че
ловека».

Согласно кнехтовской теории существует два вида аналогий и ассоциа
ций -  «законные» (общепонятные) и «частные» (субъективные). Пример по
следних дан в романе: ассоциативная цепь «ранняя весна» -  «запах бузи
ны» -  «шубертовский аккорд». Больше подобных случаев не наблюдается, 
однако сам принцип дополнительности / смежности становится для читате
ля важнейшим способом выявить смысловое целое «Игры в бисер».

Функцию «живой воды» выполняет вторая составляющая книги -  прило
жение собственных сочинений Кнехта, особенно стихотворные фрагменты, 
которые дают эмоциональный, лирический заряд повествованию. Стихо
творения помещены внутрь прозаических фрагментов, причем принядле- 
жащих разным авторам: от лица анонима подается «Жизнеописание Кнех
та», сам Йозеф выступает в качестве создателя трех жизнеописаний. Так 
формируется прозиметрическое пространство книги: повествовательные 
части создают своеобразную философскую раму вокруг лирического ядра. 
В данном случае введение стихотворений в текст жизнеописания, с одной 
стороны, дополняет господствующую в нем стихию Духа стихией творче
ской, эмоционально-чувственной, с другой -  демонстрирует ущербность 
самой Касталии, в своей дистиллированной духовности отвергшей ту поло
вину, которая связана с индивидуальным, плотским. Такая организация, 
кроме прочего, действительно воплощает в структуре романа музыкальный 
принцип, расширяет смысловое поле.

Стихи Кнехта школьных и студенческих лет, собранные воедино и оза
главленные, не только несут в себе особое «своеволие» героя, нарушивше
го нетворческие законы касталийского Ордена, но и взрывают видимость 
бесконфликтного, поступательного развития героя (представление о плав
ности формируется в биографической части). То же значение имеют про
заические фрагменты -  заявление Йозефа, письма, заметки, цитируемые 
хронистом. Эти линии взаимосвязаны; дополняя друг друга, они создают 
лирическое напряжение, перекликаются с изложенными анонимом факта
ми. Специальное акцентирование биографом слов и моментов, с его точки 
зрения важных для понимания судьбы Кнехта, порождает особое воспри
ятие жизни магистра «в виде... ритмических процессов» (Гессе 1999, 187).

Так, например, лейтмотив главы «Призвание», содержащий неоднократ
ные упоминания о становлении и призвании героя, проходит в вариациях по 
всему тексту, чтобы в двенадцатом стихотворении предстать в четком, 
обобщенном образе ступеней как принципе существования в гармонии с 
собой и Мировым духом.

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hangen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf um Stufe heben, weiten.

(Hesse 1985, 485)
Каждая ступенька -  восхождение к самому себе. Но при этом цель дви

жения не так проста и однонаправлена, как можно себе представить, оттал
киваясь от визуального образа лестницы. Движение, по сути, не имеет ни 
начала, ни конца («...И путь опять начнется непрерывный...»; «...идти от 
дали к дали...»), да и цель необычна: «Все шире быть, все выше подни
маться!». В этих словах заключено представление о пути личности, пости
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гающей себя -  в тайных глубинах внутреннего мира, в горних высотах Духа, 
о пути как разрастании, бесконечном расширении Я, совершенствовании.

Четкая композиция стихотворения «Ступени» соответствует трем жиз
ненным этапам человека -  юности, зрелости, старости; части объединены 
единым пафосом порыва к вечному становлению в круговороте бытия.

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde! (Hesse 1985, 485)
Простись же, сердце, и окрепни снова.
(Перевод С. Апта, к сожалению, не сохранил призывность интонации.)
Соотнесенность биографической и стихотворной частей постигается 

внимательным читателем постепенно, начиная с момента, когда хронистом 
объясняется суть творчества как «тона или пафоса» жизни, до финала, ко
гда Кнехт, решивший покинуть Орден, вспоминает и произносит строки сво
его стихотворения «Ступени». В последней главе («Легенда») графически 
выделен первый вариант названия этого стиха, по сути, идеал, девиз: 
«ПЕРЕСТУПИТЬ ПРЕДЕЛЫ!» -  так звучит перевод гессевского «Transzen
dieren!» на русский. И единожды, уже в конце жизнеописания, сливаются в 
ритмическую и смысловую целостность прозаический и стихотворный от
рывки: «...слова “Переступить пределы!” ... были кпичем и приказом, при
зывом к самому себе, заново сформулированным и подтвержденным наме
рением прожить под этим знаком жизнь, сделать ее трансцендентальным 
движением, при котором каждую новую даль, каждый новый отрезок пути 
надо решительно-весело прошагать, заполнить и оставить позади себя. Он 
пробормотал несколько строк:

Пристанищ не искать, не приживаться,
Ступенька за ступенькой, без печали,
Шагать вперед, идти от дали к дали,
Все шире быть, все выше подниматься».

(Гессе 1999,362)
Подобным образом «рифмуются» прозаический и стихотворный фраг

менты («По поводу одной токатты Баха»), которые соответствуют первой 
«встрече внешнего и внутреннего» в жизни Йозефа -  знакомству Кнехта с 
Магистром музыки. Суггестивность поэтического текста воплощает смысл и 
экспрессию переворота, произошедшего в душе ребенка. Перекличку сти
хов и прозы, их взаимодополняемость можно установить почти в каждом 
случае, который маркируется напряженностью, переломностью в судьбе героя.

Таким образом, стихи Йозефа Кнехта писатель вводит в текст как смыс
лообразующий компонент структуры, позволяющий не только психологизи
ровать повествование, но и соединить разрозненные части в единое целое. 
В то же время стихотворения Кнехта -  это цикл, составленный не столько 
по хронологическому, сколько по музыкальному принципу, когда темы и ва
риации разрешаются в одной тональности. В этом случае соседство стихо
творений «Stufen» («Степени») и «Das Glasperlenspiel» («Игра в бисер») 
закономерно, поскольку придает персонально-личному общечеловеческое 
звучание.

Подытоживая сказанное, подчеркнем, что анализ «Игры в бисер» вы
являет эволюцию гессевского психологизма, в соответствии с которой 
акцент смещается с «человека внутреннего» в сторону общечеловеческой 
сущности. Известный германист Н.С. Павлова также определяет гессевский 
глубокий психологизм как совершенно особый, «ограниченный пределами 
объективного и всеобщего» (Павлова 1992, 15). Чуждость детализации 
субъективизму позволяет Г. Гессе перевести личное в тональность общего 
для всех людей опыта. Эта «генерализация» (Павлова 1996, 137) позволяет 
говорить о родственности психологической манеры писателей, создавших в 
XX в. жанр интеллектуального романа.
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Г. Гессе отказывается от традиционных способов изображения человека, 
поскольку, по глубокому убеждению писателя, внутренняя жизнь и ядро 
личности обусловлены не столько происхождением, воспитанием, образо
ванием, сколько состоянием человечества и мира. Многообразные средства 
психологизма в «Игре в бисер» -  от заглавия романа, эпиграфа к нему, ме
тафоры игры, множественности точек зрения до прозиметрической органи
зации текста -  постигаются в сложном процессе сопряжения, восходят к 
концепции человека-универсума.
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ЯН ТРОХИМЯК

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И ПОЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Статья посвящена творчеству Н.Г. Чер
нышевского и его влиянию на таких поль
ских писателей, как Эдвард Желиговский 
(Антоний Сова), Юзеф Игнацы Крашевский, 
Станислав Бжозовский, Винценты Косяке- 
вич, Элиза Ожешко, Стефан Жеромский, 
Мария Конопницка, Адам Гжымала-Седлец- 
кий, Станислав Струмпх-Войткевич и др.

This article concentrates on the work of 
N.G. Chernyshevsky and the impact he exerted 
upon such Polish writers as: Edward Żeligowski 
(Antoni Sowa), Jozef Ignacy Kraszewski, 
Stanislaw Brzozowski, Wincenty Kosiakiewicz, 
Eliza Orzeszkowa, Stefan Żeromski, Maria Ko
nopnicka, Adam Grzymala-Siedlecki1 Stanislaw 
Strumph-Wojt kiewicz and others.

Исследуемая нами тема, насколько можно судить, до настоящего време
ни является неразработанной, хотя Николай Гаврилович Чернышевский -  
человек энциклопедических знаний, общественный деятель и преданный 
друг Польши, личность, оказавшая влияние на несколько поколений поля
ков, -  в полной мере этого заслуживает.

Резонанс творчества автора романа «Что делать?» в польских литера
турных кругах был значимым, однако в то время в печати это произведение 
замалчивалось. Известно, что там, где читали Чернышевского благодаря 
повсеместному знанию русского языка, т. е. в так называемых «заборах» 
(на части польской территории, аннексированной Россией), запрещались 
цензурой не только произведения Чернышевского и его фамилия, но и даже 
употребление слов «нигилизм» и «социализм». Значения этих слов выра
жались завуалированно, описательно, с помощью эзопова языка. Там же, 
где таких запретов не было (в «заборах» прусском и австрийском, где рус
ский язык в достаточной степени не был распространен), напечатанные в 
эмиграции труды Чернышевского или материалы о нем провозились неле
гально, в связи с чем они нередко попадали под пристальное внимание ме
стных властей.

Тот факт, что личность Чернышевского, его жизнь и творчество не были 
чужды польским писателям, подтверждают их высказывания, произведения, 
воспоминания, переписка и современные исследования. Сам Чернышев
ский был лично знаком или дружил со многими поляками (назовем Зыгмун- 
да Сераковского, Яна Станевича, Эдварда Желиговского (Антоний Сова), 
Владимира Спасовича, Юзефата Огрызко).

Одним из первых польских писателей, высказавших свое мнение о Чер
нышевском, был Юзеф Игнацы Крашевский, который ознакомился с рома
ном Чернышевского «Что делать?», изданным в 1866 г. в Швейцарии. Не 
чуждо было также Крашевскому нашумевшее в эмиграции сочинение Алек
сандра Герцена «Nouvelle phase de Iitterature russe» (1866), в котором затра
гивалась нигилистическая проблематика романов Ивана Тургенева «Отцы и 
дети» и Николая Чернышевского «Что делать?». Крашевский критически 
относился к русскому нигилизму, позаимствованному из революционной 
идеологии бывших тогда в эмиграции публицистов и политиков Михаила 
Бакунина и Александра Герцена. В то время было распространено мнение, 
что термин «нигилизм» ввел в употребление в упомянутом произведении 
Тургенев (1862), его считали также автором этого слова. Теоретиком же ни
гилизма признавался Чернышевский. Известный романист в «Rachunki z 
roku 1867» негативно оценил деятельность русских нигилистов, он не при
знавал пропагандируемую ими идею эмансипации женщин (Kraszewski 
1868, 86-87).

Проблемой «Н.Г. Чернышевский в кругу польских писателей», кроме автора настоящей 
статьи, ни в Польше, ни за рубежом никто не занимался. Собранный оригинальный материал, 
факты, систематизированные на основе созданной автором концепции, впервые позволили 
сказать новое слово о Н.Г.Чернышевском в польском восприятии.
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Исходя из просьб Крашевского к Агатону Гиллеру о помощи в поиске ни
гилистической литературы (Giller 1877, 3:21), можно предположить, что у не
го было намерение написать работу о нигилизме.

В этом письме Гиллер называет брошюры по истории нигилизма, список 
которых дополнил в одной из своих очередных корреспонденций (Giller 
1877, 13.03), где также говорилось о Чернышевском и его романе «Что де
лать?»: «Первый раз систематически представил его (нигилизм) Чернышев
ский в известном романе, который получил огромную популярность, придал 
направление молодой литературе, пробудил молодежь к действиям и под
ражанию». Польский же писатель, как уже отмечалось, был настроен к ни
гилизму негативно, что обусловливалось общепринятым отношением к то
гдашней царской России, а также тем фактором, что нигилизм не имел ка
кой-либо позитивной программы. Его философия, включавшая в себя мате
риалистические, деструктивные начала, перечеркивала достижения чело
веческой цивилизации. Крашевский, подобно другим, трактовал русский ни
гилизм как следствие русского деспотизма (Sokulski 1912, 10). Не будучи 
достаточно знакомым с ситуацией, в которой оказались нигилисты в России, 
он надеялся, что нигилизм зажжет там искру революции. «В России, -  писал 
Крашевский в дрезденском “Tydzień...”, -  заговор нигилистов не мешает 
дальнейшему распространению нигилизма в Польше» (Kraszewski 1870, 
2:13). Когда же появились скупые сведения о заговоре нигилистов, утвер
ждал: «Однако можно удивляться тайному нигилизму, когда его принципы 
осуществляются в Польше явно. Как назвать то уничтожение всего у нас, 
если не гувернаментальным нигилизмом?» (Kraszewski 1870, 5:53). В даль
нейшем свое не очень дружелюбное отношение к Чернышевскому и его 
взглядам он проявил на литературном конгрессе в Вене в 1881 г. В то время 
довлело на него предложение Р. Ratisbon’a, настаивающего на вмешатель
стве в дело Чернышевского царских властей. Участвовавшие в конгрессе 
такие польские литераторы, как Мариан Гавалевич, Вацлав Шымановский, 
Казимеж Залевский, опасаясь запрета возвращения в Варшаву, не голосо
вали за данное предложение. В напечатанном в это время в «Neue Freie 
Presse» письме, перепечатанном тотчас же познанскими и французскими 
журналами, Крашевский высказал собственное отношение к этому вопросу 
(Kraszewski 1881, 3:224).

Что определило такую критическую позицию Крашевского по отношению 
к Чернышевскому? Скорее всего, довольно скептическое отношение поль
ского писателя к русской революционной демократии, которое было след
ствием как непостоянства его идейных взглядов, так и недостаточной осве
домленности. Он разделял мнение тех, кто отождествлял революционеров 
с нигилистами (Zyga, 1965, 62).

Отметим, что образ из среды киевской университетской молодежи, груп
пировавшейся вокруг «батюшки» Евлашевского, послужил чешским рецен
зентам и нашим исследователям основанием для поиска аналогий в произ
ведениях «Szalona» Крашевского, «Отцы и дети» Тургенева, а также «Что 
делать?» Чернышевского. Тематическую связь произведения Крашевского с 
названными заметил сразу же после публикации романа «Szalona» рецен
зент журнала «Slovanski Sbornik» (Zitek 1883, 62). А. Нофер во взглядах учи
теля Евлашевского, и в особенности в его фурьеризме, усматривала бли
зость с идеологией петрашевцев и Чернышевского (Nofer 1948, 8; Źyga 
1980, 90-91).

Оценка Чернышевского и его творчества Станиславом Бжозовским дает
ся в его литературных трудах и корреспонденциях. В своем дневнике он 
признается, что среди его любимых авторов были, в частности, Виссарион 
Белинский, Николай Добролюбов, а также Николай Чернышевский 
(Brzozowski 1913, 62). Интерес к произведениям русских революционных
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демократов он сохранял почти до последних лет жизни (Brzozowski 1970, 
212-213).

В написанной Бжозовским в 1907 г. и напечатанной уже после его смерти 
литературно-критической статье о Герцене выражается восхищение рус
скими мыслителями, в особенности Чернышевским. В ней идет речь о 
взглядах обоих писателей на сельскую общину, освобождение крестьян. 
Восхищение личностью вождя русской революционной демократии подкре
пляется у Бжозовского знакомством с «превосходными» «Письмами без ад
реса», которые, очевидно, Чернышевский адресовал в 1862 г. Александ
ру II. Станислав Бжозовский ценил русскую литературу за то, что россий
ские писатели всегда играли большую общественную и воспитательную 
роль.

Восхищение Чернышевским высказывалось им во многих трудах. В раз
деле Xl «Współczesna powieść polska», посвященном Карлу Ижыковскому, 
Бжозовский дал высокую оценку его роману «Палуба», определяя это про
изведение как «явление, имеющее общекультурное, европейское значение» 
(Brzozowski 1971, 139; Walicki 1977, 333), отмечая при этом реализацию в 
нем очень ценного метода «критики всяких культурных убеждений». Одно
временно он упрекал коллегу в недостаточности «исторической веры» 
(Brzozowski 1971, 134) и сожалел, что основным источником вдохновения 
для него был Геббель, а не «великий русский писатель Чернышевский» 
(Brzozowski 1971, 135).

Влияние Чернышевского убедительно подтверждает и роман самого 
Бжозовского «Płomienie» (1908), посвященный истории русского революци
онного движения. В нем прослеживается связь с произведениями русской 
литературы, в особенности Герцена («Былое и думы») и Чернышевского 
(Krejci 1934, 275-279; 1972, 481-507; Bieder 1977, 211-222). Сравнивая ро
маны «Что делать?» Чернышевского и «Płomienie» Бжозовского, можно от
метить немало сходства. Оба писателя представляют нам тип революцио
нера, осуществляющего намеченные цели, отбрасывающего старые и эти
ческие религиозные принципы, понимание истории. Знания, добытые в ре
зультате самообразования обоими героями-разрушителями старого мира, 
посвящаются pro publico bono. Сопоставление таких персонажей из романа 
Чернышевского, как Рахметов, Лопухов и Кирсанов, с изображенным Бжо
зовским предводителем «Народной воли» позволяет сделать вывод, что 
авторы хотели показать нам образы людей бывалых, самостоятельно ре
шающих свою судьбу. Слаженную деятельность членов кооперации в по
шивочной мастерской можно сравнить с установкой членов группы «Народ
ная воля» на полное отречение от собственных интересов. Здесь имеет ме
сто разделение личных и общественных отношений. Борьба, которую ведут 
герои обоих произведений, является безнадежной. Так называемые «новые 
люди» из романа «Что делать?», как и представители группы «Народная 
воля», являются одинокими островками в обществе, и поскольку в произве
дении Чернышевского эта борьба ведется с дворянским и гражданским ко
дексами, то противником конспиративной организации является вся госу
дарственная власть. Следствие этого -  разные судьбы героев и неодно
значное отношение к ним писателей. Чернышевский предсказывает героям 
светлое будущее (сны Веры Павловны), чего, однако, нельзя сказать о ро
мане Бжозовского: смерть его героев настраивает читателя на пессимисти
ческий лад, лишает надежды видеть торжество позитивного начала в жизни.

В главе «Myszkin» Бжозовский показывает освобождение Чернышевско
го. Каневский (персонаж романа) мечтает, как и другие революционеры, 
«отбить» Чернышевского у власти. Сталкиваясь с Мышкиным, он помогает 
тому в его безумной экспедиции в Сибирь. При этом один из революционе
ров даже выдает себя за ревизора -  ход Гоголя в известной всем пьесе.
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Бжозовский критически оценивал идею Л.Н. Толстого о непротивлении 
злу насилием. Автору романа «Płomienie» не нравилось разногласие между 
идеями, которые исповедовал Толстой, и его богатой земной жизнью.

За роман «Płomienie» Бжозовский был объявлен чуть ли не преступни
ком, его обвиняли в предательстве народа, в превращении в культ русской 
литературы, а также культуры и всего русского (Bieder 1977, 219-221). Со
временный польский исследователь Анджей Менцвель заметил, что он не 
уверен, «столкнулись бы мы вообще с таким явлением культуры, как Бжо
зовский», если бы не было «встречи» с русской культурой. Он утверждает: 
«Русская литература не была для Бжозовского просто словом, но были 
“страницы, подгоняющие сам ход внутреннего существования’’». Поэтому он 
не просто нашел, а должен был встретить на своем пути Герцена и Белин
ского, Писарева и Чернышевского, Лаврова и Михайловского, Тургенева и 
Достоевского, «бедных людей» и «новых людей», «просветителей» и «на
родников». Потому он сам в каком-то смысле был одновременно «бедным» 
и «новым» человеком, «просветителем» и «народником» (Mencwel 1978, 209).

Бжозовский, так многим обязанный русской культуре, отдавал себе от
чет, когда писал: «Это были настоящие воспитатели своего общества, руко
водители совести и душ, неутомимые и бесстрашные. (...) Прекрасные про
изведения и прекрасные люди. Их нельзя было читать равнодушно, надо 
было любить или ненавидеть, побеждать или идти за ними» (Brzozowski 
1904, 218).

Другим учеником Чернышевского был, несомненно, левый критик Брони
слав Бялоблоцкий. В полной мере об этом свидетельствует его публици
стика (Jakobiec, 1950:20). В контексте интересующей нас проблематики при
ведем также характерное замечание, высказанное Александром Брюкне- 
ром. В частности, он отметил сходство работ Чернышевского с работами 
Юлиана Клячки, «напоминающими Чернышевского и Добролюбова, которые 
также делали из критики публицистику, не преклоняясь в ней перед эстети
кой, но признавая ее за моральный смысл, приспосабливая ее к народным 
потребностям, к осознанию прогресса и добра; не равнялись они Клячке 
только по стилю» (Bruckner 1924, 195; Sielicki 1971,70).

Выдающиеся польские позитивисты по причине своих программных воз
зрений неохотно высказывались на темы, связанные с русской литературой. 
К польским писателям, которые оставались в сфере влияния русской лите
ратуры, причисляется Элиза Ожешко, уроженка Гродненской губернии. Так, 
критик Мария Жмигродская отметила, что связь произведений Ожешко с 
работами русских писателей проявляется или в полемике, или сходстве 
проблематики и типе оценки событий. Для иллюстрации своих тезисов 
Жмигродская приводит пародийные утопические картины будущего Черны
шевского в произведении «Elim Makower» или «Sylwek Cmentarnik», а также 
создает образы молодых бунтовщиков из Widma, которые напоминают ни
гилистов романа «Отцы и дети» Тургенева (Żmigrodzka 1966, 32).

Из записей «Dzienniki» Стефана Жеромского следует, что он не был, во
обще говоря, обожателем Чернышевского, писал неодобрительно о том, 
что в социалистически настроенных кругах молодежи были организованы 
вечера в его честь (Żeromski 1956, 19, 519). В этих же дневниках он выска
зался иронически о своем коллеге из кружка (Леоне Васильковском): «(...) 
опасаюсь, не плывет ли делегат к социализму. Щедрин, Чернышевский -  
так его странно восхищают» (...) (Żeromski 1954, 235). Напечатанные после 
Второй мировой войны «Dzienniki» Жеромского свидетельствуют о том, что 
влияние русской революционной критики способствовало осознанию им 
собственных литературных и общественных идеалов (Żeromski 1953, 282, 
283, 384). Думается (на это деликатно обратил внимание чешский исследо
ватель Karel Krejci), что появившийся мотив «стеклянных домов» в романе
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Жеромского «Uroda życia» говорит о более ранних ассоциациях, чем это 
можно было заключить из приведенных им польских публикаций. Этот мо
тив был более выразительно повторен писателем в послевоенном творче
стве. C этим символом, как полагает Krejci1 Жеромский столкнулся, вероят
но, осознавая русское революционное движение более раннего периода. 
«Стеклянные дома» с алюминиевыми предметами домашнего обихода, как 
известно, появились уже в утопическом обществе романа Чернышевского 
«Что делать?» (они присутствуют в четвертом сне Веры Павловны) (Krejci 
1934, 239, 380, 382; Grabiec 1925, 93). Отметим, что в произведении Жером
ского «Mogila» (1894) один из героев романа Маурыцы Зых в письме другу 
вспоминает о том, как они в молодости читали «Что делать?». Однако тот 
факт, что Маурыцы напоминает своему адресату об одеяле, которым неко
гда накрывался во время знакомства с произведением Чернышевского, 
можно понять как реминисценцию чтения этого произведения поляком. 
Следует также заметить, что в произведении Жеромского «Wierna rzeka» 
цитируется одно из страстных выступлений Александра Герцена в защиту 
революционной Польши.

По мнению русских исследователей, под влиянием идей Чернышевского 
находилась также Мария Конопницкая (Skripilew 1979, 8). Фамилию Черны
шевского мы встречаем в работах Адама Гжымалы-Седлецкого (Grzymała- 
Siedlecki 1906, 288). О русском писателе высказывался, хотя и неблаго
склонно, даже неприязненно, Станислав Мацкевич (Цат) (Mackiewicz 1957, 98). 
Добавим, наконец, что Чернышевский «попал» даже в роман Станислава 
Струмпх-Войткевича о Зыгмунде Сераковском (Strumph-Wojtkiewicz 1978). 
Писатель сохранил в этом произведении аутентичность «прекрасной лич
ности» Чернышевского (друга главного героя) и других революционных де
мократов, таких как Белинский, Герцен, Огарев и Потебня. Он опирается в 
своем романе на собственные исторические источники. Среди найденных 
им материалов оказался написанный в сибирской ссылке роман Чернышев
ского «Пролог», в котором в лице поляка Болеслава Соколовского был вы
веден близкий по взглядам автору Зыгмунд Сераковский (Trochimiak 1980, 4).

Приведенный нами материал доказывает, что Н.Г. Чернышевский и его 
деятельность на научно-литературном, а также общественно-революцион
ном поприще вызывали разные ассоциации в сознании польских писателей 
на протяжении многих десятилетий. Чернышевский интересовал польскую 
интеллигенцию не только как вождь русской революционной демократии, но 
также и как мастер слова. Отношение к этому преданному другу Польши, 
как отмечалось, было неоднозначное. Преобладала в нем «идеологическая 
линия», представленная отдельными польскими писателями. Оценки, дан
ные Чернышевскому, колеблются от позитивных до негативных, что нашло 
отражение в непосредственных высказываниях польских литераторов, в их 
творчестве, воспоминаниях, переписке. Н.Г. Чернышевский оказал значи
тельное влияние на формирование и развитие русско-польских литератур
ных отношений.
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Ю.В. ЧАРНЯЎСКАЯ

КАНЦЭПТЫ "НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ", "СВАБОДА", "ВОЛЯ"
I ЭТНАКУЛЫУРНАЯ САМАІДЭНТЫФІКАЦЫЯ БЕЛАРУСАЎ 

У ПЕРЫЯД ВКЛ

Анализируются основные факторы этно
культурного становления белорусов: при
оритеты формирующегося этнического са
мосознания, единство территории, социаль
ный статус языка, религиозная ситуация. 
Культурологические результаты верифици
рованы данными лингвистического анализа 
концептов "независимость", "свобода", "во
ля" в старобелорусском языке.

Priorities of forming ethnic self-conscious
ness, territorial unity, social status of language, 
religious situation -  are analyzed in the article. 
Culturological results are verified with the data 
on linguistic analysis of concepts “freedom", 
"independence” in Old Belarusian.

Фарміраванне беларускага этнасу як самабытнай культурнай супольнас- 
ці ў час існавання Вялікага княства Літоўскага (ВКЛ) адбывалася ва ўмовах 
поліэтнічнай дзяржавы з афіцыйным i рэальным (ва ўсякім выпадку да Люб- 
лінскай уніі) раўнапраўем народнасцей у палітычнай, эканамічнай, побыта- 
вай сферах, развітым мясцовым і рэгіянальным самакіраваннем і спецыфіч- 
ным статусам старабеларускай мовы як дзяржаўнай і літаратурнай. Кам- 
пактнасць пражывання бепарусаў на тэрыторыі ВКЛ, высокі эканамічны і 
культурны ўзровень пры доўгачасовым захаванні мясцовага рэгіянальнага 
самакіравання і раўнапраўнага палітычнага статуса забяспечылі спрыяль- 
ныя ўмовы для сацыякультурнага фарміравання і развіцця беларусаў як са- 
мабытнага этнасу ў супрацоўніцтве з іншымі народамі. Фактычна да Люб- 
лінскай уніі ў агульных рысах завяршаецца фарміраванне беларусаў як 
этнасу са сваёй самасвядомасцю і масавай самаідэнтыфікацыяй як прад- 
стаўнікоў адной культуры.

Натуральна, што этнакультурнае станаўленне і самаідэнтыфікацыя этна
су самым непасрэдным чынам звязаны са спосабам усведамлення такіх па- 
няццяў, як "незалежнасць" і "свабода". Разгледзім больш падрабязна суад- 
несенасць выказаных вышэй тэарэтычных палажэнняў з лінгвістычнымі ха- 
рактарыстыкамі абазначэнняў названых канцэптаў у старабеларускай мове.

3 чатырох старабеларускіх назоўнікаў (вольность, воля, свобода, сво- 
бодность), якія суадносяцца з разумением свабоды, незалежнасці, самай 
мнагазначнай з'яўляецца вольность. Паводле "Гістарычнага слоўніка бела- 
рускай мовы", для слова вольность фіксуюцца наступныя значэнні, звя- 
заныя з аналізуемым канцэптам:

1. Воля, свабода, незалежнасць: К аждый ст» прироженья внненъ есть 
волности своее воронить (КПД, 224, 1551).

Напісанне старабеларускіх тэкстаў і ўмоўныя скарачэнні назваў помнікаў адпавядаюць 
прынятым у "Гістарычным слоўніку беларускай мовы" (Мн., 1982-1985). Курсівам у прыкладах 
выдзелены літары, вынесеныя над радком.
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3 той жа семантыкай ужываюцца лексемы воля і свобода, а таксама менш 
распаўсюджаны дэрыват свободность (гэта яго адзінае значэнне): каждым 
воудет хотети свою волю имФти како ходить господннь тд кь  хощет и 
селАнинь ходит» (Сівіла, 7); Они воюють абы мы  в’ свободФ зоставалн 
(Ев. Кал., 3016); не допущдешь люде.и жити во ид* свободностн, дле ихь 
в неволство пригонгдешь и прнневолгдешь (Алекс., 33). Для слова воля 
ўжо ў старабеларускай мове фіксуюцца фраземы вольная воля ‘нічым не 
абмежаваная свабода’; своею волею ‘па сваей волі, добраахвотна’*.

2. Права, прывілегія: Кому тдя вольность не дана, не м леть ты м ь  
людей перееждьчыхь утискдти (КПД, 235, 1554).

У тым жа значэнні ўжываецца i слова свобода: ровидж свобода всем’ 
ов’щее имение всехь (Скар. ДЗ, 3). Вельмі характэрным з'яўляецца ўжы- 
ванне старабеларускіх слоў вольность, свобода ў множным ліку як устой- 
лівае абазначэнне сацыяльна-палітычных праў і прывілей: умыслили есмо 
сь паны рдддлхн нашими и дали правд и вольности всей ЖндовФ 
вышеймененой (АЗР, I, 23, 1388). Пра важнасць свабоды такога кшталту 
для тагачаснага носьбіта мовы сведчыць і фразеалагізаванае спалучэнне 
названых лексем: W hbij  всихь волносте’ свеволы за вода/ла корЬ’ны 
полское ^чдсннкн и б ы т  зид’дуемь (Прыв., 109, 1569), а таксама наяў- 
насць у старабеларускай мове ўстойлівых спалучэнняў з іншымі дэрыва- 
тамі кораня вол-: вольный голос ‘свабода выказвання’, вольное мовенье 
‘свабода даводзіць у судзе’.

3. Вызваленне ад павіннасцей, абавязкаў, якіх-небудзь абставін: Водность 
мещдномь Кіевскнл\ь о ть  ддванья м ы та , вечностью (АЗР, i, 173, 1497).

4. Самастойнасць, неабмежаванасць у дзеяннях: О здруки за ндрушене 
того листу довроволного опнсу твоего дала дей есн севе вольност 
позвать до которого кольвекь вряду (АВК, XXXII, 63, 1596).

5. Права выбару, права дзейнічаць па ўласнай волі: Приходили к ндмь 
жалобы... о проводь и поховАнье i ьлд мертвого..., о водность исповФди 
и освященья масла (АЗР, II, 398, 1544).

Слова вольность перадае таксама семантыку 'жаданне', якая дае яшчэ 
два значэнні, апасродкавана звязаныя з канцэптам "свабода, незалежнасць":

1. Парушэнне агульнапрынятых правілаў, адступленне ад нормы: До
такое здсе водности іазыка прншод, нж шиаиа волше ннж выло потревд 
мнловаль (36. 255, 1396-140).

2. Моц, упада: рнмлідне... ^рдднлн, жевы #же Цареве такой водности 
и владзы над ними лгЬт не мФлн (Рым., 80).

У лексеме воля сема 'жаданне' выражана мацней і рэалізуецца ў боль- 
шай колькасці кантэкстаў, у тым ліку і ва ўстойлівых спалучэннях наполни- 
ти волю свою 'выканаць жаданне', воля остатняя 'перадсмяротнае пажа- 
данне'. Канцэпт "свабода" рэалізуецца ў дадзенай лексеме ў значэннях, зга- 
даных вышэй, а таксама -  ’вызваленне ад прыгоннай залежнасці ці выка- 
нання розных павіннасцей' (О волі колі лань кметю волю даетъ (АЗР, I, 41, 
1490)); іншыя ж значэнні слова воля ('свядомае і мэтанакіраванае рэгуля- 
ванне чалавекам сваей дзейнасці'; 'улада, права' -  вода Царей с^ть оустд 
справедднвАА (Скар. ПС, 26); 'дазвол, згода' -  много смердовь из одног 
седа да др^гогд села не moiV t  вез волн панд своего нтн (Bicn., 7); 
'вольная служба' -  три чодовекн новыхь, во води не седели трехь годч», 
а два выседели (КЗ, 161, 1490)) звязаны з семантыкай 'жаданне' i не маюць 
непасрэднага дачынення да канцэпту "свабода, незалежнасць".

Прыклады ўжывання лексемы воля ўзяты з Тістарычнага слоўніка беларускай мовы" (Мн., 
1985, IV); свобода, свободность -  з картатэкі названага слоўніка.
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Аднак наяўнасць у старабеларускіх словах вольность, воля значэння 
'жаданне', шырокая ўжывальнасць слоў у гэтым значэнні і звязанасць дадзе- 
най семантыкі з усёй сістэмай значэнняў названых полісемантаў мае яшчэ 
адзін аспект: на гэтай падставе можна зрабіць вывад пра важнасць для 
беларуса часоў Вялікага княства Літоўскага не толькі паняцця сацыяльна- 
палітычных свабод, але і асабістай, індывідуальнай свабоды: Бы/мм/тоть 
,межъ неволникн \Я тое стостн, кды;к на кжй’ю пошлювены// не
,может выти т о т ь , которыл/ свободы не .млеть, дле ест’ чужон .моцы 
подданы«  (Навука, 143). 3 другога боку, тэта свабода мае ўнутраныя, ма- 
ральна-этычныя абмежаванні, звязаныя з такімі характэрнымі рысамі мен- 
тальнасці беларуса таго часу, як адсутнасць агрэсіўнасці і на побытавым, і 
на палітычным узроўні, рэлігійнасць, асцярожныя адносіны да ўсякіх край- 
насцей. Гэта вельмі выразна дэманструецца такімі кантэкстамі, як: 
А вг^сти«  ст. во/іност дво свобод^ людсі^ю быдліатю , a л&ску бжинз 
Фздцовн которы’ на ннлгь Фз а н г  прировнывдет (Выкл., 134). Паняцце 
свабоды можа асацыіравацца нават з непажаданымі злоўжываннямі ёю: 
Гды и,к Бороннш'ь .м'кти гроше’, которые c yteap^ o широкими воротд.ми 
до вшелякое свободы, дле если И w которые се тепе/) вонлгь жевы 
до .мондстырд не шли (36. 107, 193-1936).

Такое негатыўнае пераасэнсаванне семантыкі 'свабода' ў словах воль
ность (гл. вышэй) і асабліва свобода звязана з хрысціянскім светапогля- 
дам, што пацвярджаецца шматлікімі кантэкстамі, дзе слова свобода разуме- 
ецца як вынік далучэння да хрысціянства (Хрстъ поганы.и погивель 
невольны,к свобода хР*- > ь невчены.и ,uoYApocTb Бездконны.м'ь законж-  
Чэц. 216), як свабода ад д'ябальскай спакусы, ад граха (шнъ вен желФзд
гре\А ндшег рдстерзАлъ и cboboaoy w дыавола члвчю poAOY дал -  
Чэц. 1156). Менавіта з гэтай прычыны ў якасці свободителя, які даруе 
свободу, у старабеларускіх тэкстах часцей выступав Хрыстос. У выніку 
гэтага свабода можа трактавацца як празмерная вольнасць, праціўная Богу 
і хрысціянскай рэлігіі, разбэшчанасць, гл. кантэксты вышэй, а таксама:
Который CB0B0AY W rp'fexA oyaiobhb’luh, свободы злость покрывдючое не 
шЬ’кдетъ. Але ідко слЬ’гд Бжій, Бжіе ErV в’продт ГОддв’ши, и e.uV 
с^инене и BrLpV вцдле здховдвши (Карп. Каз. I, п. 10). I безумоўна, 
індывідуапьная свабода, пры ўсёй яе важнасці, аніяк не можа быць роўнай 
па значнасці хрысціянскім вартасцям, такім як рахманасць, сціппасць, па- 
сяухмянасць, пакорлівасць.

Сказанае вышэй дазваляе зрабіць выснову, што ў старабеларускай мове 
семантыка слова свобода бяднейшая, чым слова вольность. Hi адна з раз- 
гледжаных лексем не мае дыферэнцыраванага значэння 'нацыянальная не- 
залежнасць'; акцэнтаваныя значэнні 'сацыяльна-палітычныя свабоды i пра
вы', 'індывідуальная свабода, забяспечаная грамадзянскімі свабодамі i пра
вам!', 'магчымасць выбару (рэлігійнага, сацыяльнага і інш.)'. У старабеларус
кай мове адсутнічае i спецыяльная лексема, якая абазначае дзяржаўную 
незалежнасць у сучаснай беларускай мове, -  незалежнасць.

Комплексны аналіз этнакультурнага станаўлення беларусаў у межах Вя- 
лікага княства Літоўскага і моўных фактаў, непасрэдна звязаных з такім ста- 
наўленнем, дазваляе даць разгорнутую лінгвакультуралагічную характарыс- 
тыку нашых продкаў як адзінага самабытнага этнасу і вызначыць асноўныя 
перадумовы яго фарміравання.

Распаўсюджанне старабеларускай мовы ўжо ў часы Альгерда 
(1345-1377) было вельмі важным (на той момант асноўным) фактам сцвяр- 
джэння этнакультурнай самасвядомасці беларусаў. Да нас не дайшло ні- 
воднага дакумента на тагачаснай літоўска-жмудскай мове, у той час як усе 
тры статуты напісаны па-беларуску. Шэраг даследчыкаў (прыхільнікаў "вялі-
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карускай канцэпцыі") лічылі, што гэта мова -  толькі мадыфікацыя рускай, 
адмаўляючы ёй у спецыфічнасці і самабытнасці. Гэта меркаванне лёгка аб- 
вяргаецца наступным фактам: для выдання ў Маскве трэцяга Статута Вялі- 
кага княства Літоўскага спатрэбіўся яго пераклад, у чым не было б аніякай 
неабходнасці, калі б ён быў напісаны па-руску.

Тэрыторыя фарміравання беларусаў на працягу стагоддзяў у асноўным 
была і тэрыторыяй далейшага пражывання этнасу, што не магло не паўплы- 
ваць самым станоўчым чынам на рост самасвядомасці і самаідэнтыфікацыі 
народа, пачынаючы ўжо з перыяду Вялікага княства Літоўскага, калі аўтаном- 
ны характар беларускіх зямель быў забяспечаны на дзяржаўным узроўні.

Аднак з прычыны спрыяльных для беларусаў сацыяльных і палітычных 
умоў іх існавання ў складзе Вялікага княства Літоўскага (добрае часта 
ўспрымаецца як нармальнае і не фіксуецца свядомасцю -  ні індывідуаль- 
най, ні калектыўнай) ідэя неабходнасці ўласнай нацыянальнай дзяржаўнасці 
не знайшла свайго выражэння ні ў першых беларускіх асветнікаў, ні ў бе- 
ларускай самасвядомасці той эпохі. Гэта рыса беларускага менталітэту ў 
далейшым негатыўна паўплывала на беларусаў і іх самаідэнтыфікацыю, 
але ў той жа час яна сфарміравала ў беларускім менталітэце гістарычна- 
пазітыўную тэндэнцыю да паўнацэннага этнічнага і сацыякультурнага быцця 
ў складзе шматнацыянальных дзяржаў. Гэта тэндэнцыя, хоць яна выклікана 
новымі ўмовамі і існуе ў новых умовах, праяўляецца і ў наш час. Вышэй 
прадэманстравана адсутнасць сувязі ідэі свабоды з ідэяй дзяржаўнай неза- 
лежнасці на матэрыяле старабеларускай мовы: дыстрыбуцыя лексем сво
бода, воля, вольность, якія абазначаюць канцэпт "свабода", не ўказвае на 
сему 'дзяржаўная незалежнасць' у семантыцы гэтых слоў.

Азначаная этнакультурная сітуацыя адлюстроўваецца і ў шматлікасці 
этнонімаў прабеларусаў, якія ўжываліся ў Вялікім княстве Літоўскім. Тэрмін 
"русіны" аб'ядноўваў пераважна прыхільнікаў "рускай веры" і насельніцтва 
мясцін, якія калісьці ўваходзілі ў склад Кіеўскай Ryci; тэрмін "літвіны" -  ва 
ўсякім выпадку ўжо з XV-XVI ст. -  галоўным чынам дзяржаўную прына- 
лежнасць: пра гэта сведчаць такія састаўныя энтонімы, як "літвіны рускага 
роду", "літвіны рускай веры", "літвіны грэчаскага закону людзі". 3 XVI ст. у 
штодзённую практыку ўваходзіць аналагічная назва "літвіны-беларусцы" 
(варыянты: "літвіны-беларусы", "літоўскія беларусы").

Пра поліканфесійнасць Вялікага княства Літоўскага і яго беларуска-моў- 
нага насельніцтва ў тым ліку трэба сказаць асобна. Рэнесансная ідэя вера- 
цярпімасці была надзвычай лёгка ўспрынята і знайшла водгук у сэрцах жы- 
хароў Вялікага княства Літоўскага з прычыны іх рознай нацыянальнай пры- 
належнасці і веравызнання. Тэзіс “Бог адзін, а вера розная” пацвярджаўся 
неабходнасцю пошукаў месца лад сонцам для ўсіх моў і народаў і іх поўнага 
раўнапраўя: вышэй адзначалася, што самым ужывальным значэннем ста- 
рабеларускіх слоў вольность, свобода было 'магчымасць выбару (рэлігій- 
нага, сацыякультурнага і інш.)'.

Для выпрацоўкі беларускай этнакультурнай самасвядомасці ў той мо- 
мант былі істотныя як кантакты з іншымі народамі, якія непасрэдна ўва- 
ходзілі ў склад Вялікага княства Літоўскага, так і з народамі-суседзямі, па- 
колькі самаідэнтыфікацыя членаў любога этнасу -  гэта і супастаўленне сябе 
з Іншым, і погляд Іншага на сябе. Толькі ў гэтых узаемазвязаных аспектах і 
можа сфарміравацца канстантны самавобраз, а таксама развіцца адэкват- 
ная самаацэнка прадстаўнікоў этнасу. Акрамя таго, ідэя верацярпімасці 
была параўнальна легка засвоена з той прычыны, што беларуская рэлігій- 
ная думка здаўна грунтавалася на паганскіх уяўленнях, што пранікпі ў 
хрысціянства і забяспечылі быццё рэлігіі для гістарычнага беларуса з боку 
этычнага, а не тэалагічнага яе абгрунтавання, дзякуючы чаму яго значна 
менш цікавілі містычна-правідэнцыяльныя элементы рэлігіі, чым яе мараль-
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на-этычны бок. Менавіта такім яе ўспрыманнем тлумачыцца разгледжанае 
вышэй разумение свабоды як выніку далучэння да хрысціянства (Свободы 
ДХ* Стго прдгнутн -  Бес. Мак., л. 17), як бязгрэшнасці, чысціні (Це/жовъ 
стал телес т^ю  евдлгелию читает, жевы ГО свободы грешеннА 
СЭстрдшилт» -  36. 259, 3276), a таксама -  у выпадку злоўжывання асабістай 
свабодай -  як недазволенай неабмежаванасці ў дзеяннях і нават разбэшча- 
насці: Cd,йовлдстіе: Од.иоводндд водность, довроволндА водность, 
водндА вола (Бяр., 142); ІС слдбд: покой, й т іу іц е н е , позволена, волност’, 
pocntfcTd (Бяр. 199).

У спецыфічных умовах Вялікага княства Літоўскага ідэя верацярпімасці 
(аб чым сведчыць распаўсюджанасць у старабеларускай мове спалучэнняў 
тылу волность йсповіідй) садзейнічала замацаванню такога аспекту бела- 
рускага менталітэту, як цярпімасць нацыянальная і сацыяльная, што з таго 
часу з'яўляецца адной з найбольш прывабных рыс беларускага народа.

Але ў гэтай поліканфесіянальнасці не толькі Вялікага княства Літоўскага 
ўвогуле, але і канкрэтна беларускага народа была і негатыўная тэндэнцыя, 
якая выразілася ў тым, што беларусы ў тэты час і нават пазней так і не 
набылі адзінага этноніма -  выключна важнага кампанента этнічнай сама- 
ідэнтыфікацыі: праваслаўныя працягвалі называць сябе "русічамі" ці "русі- 
намі", а тыя, хто прыняў каталіцтва, -  "літвінамі" (г. зн. такім самым чынам, 
як і літоўска-жмудскае насельніцтва). Аднак можна досыць абгрунтавана 
меркаваць, што размытасць этнаканфесійных перакананняў сама па сабе 
не была прынцыповай перашкодай для развіцця беларускага этнасу як 
адзінага этнакультурнага цэлага. Тым не менш адзначым, што менавіта ў 
гэтым зыходны пункт уласцівага беларусам успрымання сябе як медыятара, 
разумения сваёй спецыфікі не як абсалютнай "іншасці", самастойнасці і, 
значыць, незалежнасці і свабоды, а праз ролю пасрэдніка, правадніка.

Сказанае вышэй пацвярджаецца тым, што ў адукаванай часткі грамад- 
ства ў Вялікім княстве Літоўскім узнікае і зацвярджаецца разумение, што са- 
цыяльнае і культурнае развіццё немагчыма без арыентацыі на агульна- 
еўрапейскую культуру і агульнаеўрапейскую цывілізацыю, а ўстаноўка на 
захаванне і развіццё ўласнай самабытнасці дапаўняе гэту ідэю не менш 
ясным разумением неабходнасці бі-арыентацыі -  на Захад (Еўропа) і на 
Усход, г. зн. на Русь (у адносінах да праваслаўя і традыцый пісьменнасці). 
Тэта бі-палярная арыентацыя, трансферная ўстаноўка на культурным, палі- 
тычным і бытавым узроўнях сацыяльных адносін паступова становіцца спе- 
цыфічнай рысай этнічнай самасвядомасці беларусаў, якая ў той ці іншай 
форме існуе на працягу ўсёй нашай этнічнай гісторыі і ў значнай ступені 
прадвызначае адпаведны этнакультурны вобраз.

Ідэя асобы-грамадзяніна з'явілася ў менталітэце беларусаў у той жа час 
(XV -  першая палова XVI ст.). З'яўленне гэтай рэнесанснай ідэі супала з 
працэсам фарміравання беларускага этнасу і выпрацоўкі нацыянальнай са- 
масвядомасці яго прадстаўнікоў. Яна таксама была засвоена досыць лёгка, 
паколькі вышэйшыя і сярэднія слаі беларускага грамадства карысталіся ста
тусна замацаванымі асабіста-саслоўнымі правамі, якія поўнасцю адсутнічалі 
Ў Маскоўскай Pyci (аб гэтым сведчыць пашыранае ўжыванне ў стара
беларускай мове слоў вольность, свобода ў множным ліку як устойлівае 
абазначэнне сацыяльна-палітычных праў і прывілей: ...от прдвъ свобода и 
водносте’ шдехетсKHXrL... звудоваледп» церковь въ нлгЬнью .иоили» 
С.иолевнцкнлгь (Арх. 36. I, 5-6, 1507). Арганічнасць ідэі асобы-грамадзя- 
ніна, яе праў i свабод для беларуса перыяду Вялікага княства Літоўскага 
пацвярджаецца праведзеным вышэй лінгвістычным аналізам фактаў стара
беларускай мовы: найбольш ужывальным значэннем старабеларускага сло
ва вольность з'яўляецца 'воля, свабода, незалежнасць (асабістая)'. Акрамя
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таго, адукаваны беларус таго часу не ў апошнюю чаргу ўспрымаў сябе гра- 
мадзянінам вялікай дзяржавы, чые правы былі падмацаваны агульнай пра- 
вавой і палітычнай культурай.

3 другога боку, грамадзянства асобы заўсёды звязана з ідэяй з'яднанасці 
дадзенага індывіда з іншымі грамадзянамі, што ў складаных гістарычных 
умовах з'яўляецца і ідэнтыфікацыйнай падтрымкай асобы, і спосабам сама- 
захавання этнасу як грамадскага цэлага. У значнай ступені іменна ідэя "гра- 
мадзянскага патрыятызму" падштурхвала беларусаў да дзейнасці на ніве 
нацыянальнага адраджэння на розных этапах існавання этнасу (асабліва ў 
сітуацыях бездзяржаўнасці). Яна ж стала асноўным кампанентам беларус- 
кага "міфа аб залатым веку", пры дапамозе якога любы народ падтрымлівае 
ўласную пазітыўную самаацэнку. Невыпадкова "залатым векам" для бела- 
рускага народа да сённяшняга дня застаецца эпоха Вялікага княства 
Літоўскага.

Такім чынам, у разгледжаны гістарычны перыяд фарміраванне беларус- 
кага этнасу адбывалася на арганічнай і перспектыўнай аснове і да Люблін- 
скай уніі ў асноўным было завершана.

С к а р а ч э н н і
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навук ЛітССР, RKF -  259.
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Н.Ю. ПЕРАВАЛАВА

ПРЫМЕТНІК У “АРЫСТОЦЕЛЕВЫХ ВАРОТАХ” (XVI ст.)

Анализируется прилагательное в памят
нике древнебелорусской письменности 
XVI в. "Аристотелевы врата". Рассматрива
ются краткие и полные его формы, которые 
не были традиционными для древнебело
русского языка.

Adjectives from the old Belarusian literary 
monument called “Aristotel’s gates” are ana
lysed. There is a view of short and long forms 
of adjective. Short and long forms of adjectives 
untypical of the ancient Belarusian language 
are investigated.

“Арыстоцелевы вароты” -  перакладны рукапісны помнік старабеларуска- 
га пісьменства XVI ст. Арыгінал твора ўзнік у арабскай літаратуры пры- 
кладна ў X-Xl ст. і не мае ніякага дачынення да вядомага антычнага фі- 
лосафа Арыстоцеля. Каля Xlll ст. твор быў перакладзены на лацінскую мову 
і пад назвай “Secreta secretorum” распаўсюджваўся ў краінах Заходняй 
Еўропы. Лацінскі варыянт шматразова перакладаўся на мясцовыя мовы: 
чэшскую, харвацкую, французскую, англійскую і г. д. У навуковай літаратуры 
помнік вядомы яшчэ і пад назвай “Тайна тайных”.

Дакладных звестак пра час узнікнення беларускага спіса няма. Аднак 
тыповае паўустаўное пісьмо, некаторыя архаічныя арфаграфічныя прыёмы і 
іншыя моўныя асаблівасці даюць падставу адносіць помнік да першай па- 
ловы XVI ст. Твор належыць да жанру навуковай літаратуры, і гэтым у знач- 
най меры тлумачацца яго моўныя асаблівасці. У “Арыстоцелевых варотах” 
царкоўнаславянскія граматычныя і лексічныя сродкі займаюць значнае мес- 
ца. Аднак наяўнасць чыста беларускіх моўных асаблівасцей дае падставу 
разглядаць твор менавіта як помнік старабеларускага пісьменства.

Прыметнік у “Арыстоцелевых варотах” -  надзвычай ужывальная часціна 
мовы. У творы зафіксаваны кароткія і поўныя формы прыметнікаў.

Кароткія прыметнікі
Як вядома, прыметнік у праславянскай мове першапачаткова меў карот- 

кую форму. У агульнаўсходнеславянскай мове існавалі як кароткая, так і 
поўная формы прыметніка. Поўная форма з’яўляецца вытворнай, бо перша
пачаткова прыметнікі мелі толькі кароткую форму (гл. Янкоўскі 1989, 184).

У “Арыстоцелевых варотах” кароткія формы прыметнікаў ужываюцца да- 
волі часта. У помніку зафіксаваны прыметнікі ў форме И. склону адзіночнага 
ліку мужчынскага, жаночага і ніякага роду, а таксама ў форме И. склону 
множнага ліку. Скпонавыя канчаткі кароткіх прыметнікаў у И. склоне -  адпа- 
ведна нулявы, -а, -о, -ы/-й -  гавораць аб іменным паходжанні кароткіх пры- 
метнікаў. Яны маюць тыя самыя склонавыя канчаткі, што і назоўнікі з асно- 
вай на галосны. У “Арыстоцелевых варотах” кароткія (іменныя) прыметнікі ў 
мужчынскім і ніякім родзе маюць аднолькавыя канчаткі з назоўнікамі з ас- 
новай на *o/jo, а ў жаночым родзе -  як назоўнікі з асновай на *a/ja\ цвет 
желты и горко во устех и живот сух велми и жажа велика (31 адв.), 
видели живот его чистъ а желудокъ его бел (54), кожа живота того 
тонка (30 адв.), мне ес борма бела дана и зелена (68), дитя то будет 
мдро и остроумно (8 адв.), а слияние мозгу головного студено и 
сыростно а кости стюдены и сухи (30 адв.), волосы толсты у него 
(66), а будуть ему голени долги (72 адв.).

У Р. I В. склоне кароткія прыметнікі мужчынскага роду ўжываюцца з 
канчаткам -а: изъ языка греческа на рапьскый (1), александръ выбери 
собе на моршальство воина храбра и добровидна ( 13).

Кароткія прыметнікі жаночага роду ў В. склоне маюць канчатак -у: 
привязал ся... во плоть чювъствену (7 адв.), власы грубые указаніе 
на крепость мозгову (21 адв.); у М. склоне -  канчатак -а: во истинну 
знаменовахом тайны разверзне у мала книга нша сія в руку 
недостойных (1 адв.).
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У Д. склоне прыметнікі ніякага роду ўжываюцца з канчаткам -у: к по- 
слушеству александрову (1), у В. склоне яны маюць канчатак -о: влас 
мяккый указуеть мягко срдцо и стюдень мозгову (21 адв.).

Працэс страты кароткімі прыметнікамі скпанення ў старажытнай беларус- 
кай мове праходзіў інтэнсіўна. Ca стратай скпанення яны гублялі здоль- 
насць ужывацца ў атрыбутыўнай функцыі. У “Арыстоцелевых варотах” ка- 
роткія прыметнікі ўжываюцца як у атрыбутыўнай, так і ў прэдыкатыўнай 
функцыі: а был бы тот зьбирать твой искусен и недрачливъ... 
добронравенъ и смиренъ, негневливъ (13 адв.).

У старажытнасці прыналежныя прыметнікі мелі толькі кароткую форму 
(гэта датычыцца таксама адносных і якасных прыметнікаў). Трэба адзна- 
чыць, што ў аналізуемым творы прыналежныя прыметнікі ўтвараюцца пры 
дапамозе суфіксаў -oe-, -ев- і ўжываюцца выкпючна ў кароткай форме: и 
приступили персове к послушеству александрову ( 1), мнози лекари 
не ведают того слова аристотелева (51 адв.).

Тэндэнцыя да выцяснення кароткіх прыметнікаў поўнымі яскрава прасоч- 
ваецца і ў “Арыстоцелевых варотах’’. Колькасны склад поўных прыметнікаў 
значна больш вялікі, чым кароткіх (71 % да 29 %).

Поўныя прыметнікі
Яшчэ ў праславянскай мове побач з кароткімі ўжываліся і поўныя пры- 

метнікі, якія паступова набылі ўласную парадыгму скланення і змяніліся пад 
уздзеяннем розных фанетычных працэсаў.

Адносна механізму ўтварэння поўных прыметнікаў існуе некалькі мерка- 
ванняў, аднак мы прытрымліваемся традыцыйнага і найбольш пашыранага 
погляду.

Поўныя прыметнікі ўтварыліся ад кароткіх, да якіх далучыліся ўказаль- 
ныя займеннікі -и (м. р.), -я (ж. р.), -е (н. р.) з наступным прыпадабненнем і 
сцяжэннем галосных гукаў пасля страты асновы займенніка -/-. Утвораныя 
поўныя прыметнікі перажылі змену пад уплывам займеннікаў цвёрдай раз- 
навіднасці тылу того, ового, тому, овому. Гэтым тлумачыцца ўзнікненне 
канчаткаў Р. і Д. склону (гл. Янкоўскі 1989, 184). Менавіта таму поўныя 
прыметнікі называюць яшчэ і займеннікавымі.

Сістэма скланення поўных прыметнікаў, зафіксаваная ў “Арыстоцелевых 
варотах”, прадстаўлена ў табліцы.

Канчаткі поўных прыметнікаў
Скл. М . D. Ж р. Н. в. Мн. п
н. - Й Й / - Ы Й / - ІЙ .  -ы -а я , -е я 6 CD (Ь - in .  -ы я .  -ы е . -ы и . -и и
р . -О Г О /-Э Г О / -Я Г О - ІЯ ,  -о е -ого/-аго -ое. -ая -Ы Х / -И Х .  - ІЯ .  -И Я

д. - O M v / - e M v -о й -OMV -ы м . -и м
в. - Ы Й / - Й Й / - ІЙ .  -aro -у ю , -о й , -а я - о е . - а г о -ые/-ый/-ій -ии, -ых -ыя/-ія
т. -Ы М /- И М -ою/-ею -И М / - Ы М -Ы М И /-И М И
м. -ом/-ем -ой/-ей -OM -Ы Х / -И Х .  - И М .  -O M

Амаль усе поўныя прыметнікі ў аналізуемым помніку маюць варыянтныя 
канчаткі. Толькі ў Д. склоне адзіночнага ліку жаночага роду i М. склоне адзі- 
ночнага ліку ніякага роду варыянтнасць не адзначана. Прыметнікі ўжыва- 
юцца з канчаткамі адпаведна -ой і -ом\ супостатной справедливости 
кривда а правде лож (7), учился мдростем и философи светьской (8 
адв.), во смирен/и великом (17 адв.), пересмотри всю плот его в 
месте светлом противу слнца (32 адв.).

У Н. склоне адзіночнага ліку мужчынскага роду прыметнікі маюць як 
традыцыйныя для старажытнай беларускай мовы канчаткі -ый, -ий, так i но
вы канчатак -ы без кацавога [й]: цвет желты и горко во устех и живот 
сух велми (31 адв.), глас четы и сладкий знаменуеть малоумие (36). 
Як паказваюць прыкпады, формы на -ий і -ы ўжываюцца паралельна.
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Старабеларуская літаратурна-пісьмовая мова развівапася не адасобле- 
на ад іншых моўных стыхій. Таму ў ёй адбіваўся ўплыў граматычных асаб- 
лівасцей іншых моўных сістэм, перш за ўсё царкоўнаславянскай (Булыка 
1979, 149). Паралельнае ўжыванне канчаткаў -огоі-аго ў Р. склоне адзіноч- 
нага ліку мужчынскага роду гаворыць пра царкоўнаславянскі ўплыў на мову 
аналізуемага помніка. Тая ж тэндэнцыя назіраецца і ў Р. склоне ніякага 
роду: видех листъ сей честнаго и любимаго и мдрого цря александра 
справедливого (1), варуися тружанія великого и мужества многаго (57).

Канчатак Р. склону мужчынскага роду -яго (з малым юсам) з’яўляецца 
нетыповым для мовы “Арыстоцелевых варот”, адзначаны ён толькі ў адным 
выпадку: изо всего света нижняго а сотвореніе лепшаго (11).

У Р. склоне адзіночнага ліку жаночага роду ў агульнаўсходнеславянскай 
мове тыловым з’яўляўся канчатак -ое. У мове анапізуемага помніка, акрамя 
традыцыйнага, адзначаны канчаткі Р. склону -/я (з канцавым юсам малым) i 
-ой: избави тя ереси плотьскія (1), поможеть от болести Желуд
ковой  (40 адв.).

Канчаткі Д. склону адзіночнага ліку ўсіх трох родаў адпавядаюць скпо- 
навым канчаткам поўных прыметнікаў, якія ўжываліся ў часы існавання 
агульнаўсходнеславянскай мовы, акрамя канчатка -ему, які адзначаны ў 
мужчынскім родзе: а будет ли подоблятися образу соромяжему бу- 
деть соромяжь (35 адв.).

Канчатак -ая В. склону жаночага роду з’яўляецца нехарактэрным i 
адзначаны ў аналізуемым творы ў адзіночным выпадку: кровъ пустити 
жилная (66).

У М. склоне адзіночнага ліку мужчынскага роду, акрамя канчатка -ом, 
ужываецца i канчатак -ым: над новым городом и над Москвою и над 
лит вою  (61 адв.).

У множным ліку канчаткі поўных прыметнікаў надзвычай разнастайныя. 
Звернем увагу на некаторыя з іх.

У агульнаўсходнеславянскай мове прыметнікі скланяліся па цвёрдаму і 
мяккаму тылам скланення. У мове “Арыстоцелевых варот” назіраецца тэн
дэнцыя да уніфікацыі скпонавых канчаткаў. Тэта тлумачыцца найперш тым, 
што ў пачатку XVI ст. не былі яшчэ выпрацаваны нормы беларускай мовы, i 
перакладчык проста пераносіў на паперу жывую народную гаворку (з за- 
хаваннем шматлікіх царкоўнаславянскіх рыс).

Канчатак Н. склону множнага ліку -ыя не адпавядае агульнапрынятай 
сістэме склонавых канчаткаў поўных прыметнікаў, якая была характэрна 
для агульнаўсходнеславянскай мовы. У мове “Арыстоцелевых варот” тэты 
канчатак ужываецца даволі часта: знаменіе крававыя си суть яко пре- 
полненія (31 адв.), ядра шишечныя и ореха индеискаго ядро... столчи 
во едино место (45).

Канчаткі -ия, -ія Р. склону множнага піку не адпавядаюць ні цвёрдаму, ні 
мяккаму тылу скланення, аднак у аналізуемым помніку яны ўжываюцца да- 
волі паслядоўна: от непрйятельскія земли (12 адв.), поидуть из дале- 
кия земли (15), пытаеть на делы королевския (71).

Абсалютна нетыповымі з’яўпяюцца канчаткі -им, -ом М. склону множнага 
ліку. Хутчэй за ўсё яны ўзніклі па аналоги з канчаткамі М. склону муж
чынскага і ніякага роду адзіночнага ліку: бывал по чюжим землям 
(12 адв.), о образех полковом  (17).

Ступені параўнання якасных прыметнікаў
Якасныя прыметнікі з’яўляюцца найбольш ужывальнымі ў мове “Арысто

целевых варот”. Яны маюць як кароткую, так і поўную форму ў адрозненне 
ад прыналежных, якія ўжываюцца выкпючна ў кароткай форме.

У старабеларускай мове поўныя формы вышэйшай ступені параўнання 
якасных прыметнікаў утвараліся шляхам далучэння да асноў суфіксаў -ш-,

40



Мовазнаўства

-ейш-. У мове аналізуемага твора ўжываюцца і формы вышэйшай ступені 
параўнання, якія ўтвараюцца пры дапамозе суфікса -н- і бяссуфіксным спо- 
сабам -  пры дапамозе канчаткаў. Формы з суфіксамі -ш-, -ейш- колькасна 
пераважаюць -  пяць з дзевяці зафіксаваных (55 %). Выяўлены дзве формы 
з суфіксам -н- і дзве, якія ўтвораны бяссуфіксным спосабам: живот же их 
изверху суше (29 адв.), место которое хворейшее (18 адв.), ино той 
налепший и тайна твоя беспечалней (12 адв.), печен же теплотою под 
сим тут же велми студеней мяса (30 адв.), теплота же детиная болши 
теплоты молодцовыя теплота ж молодцовая острей теплоты детиныя 
(29), един студенее другаго или теплей (31).

Адзначаны і суплетыўныя формы вышэйшай ступені параўнання, утво- 
раныя пры дапамозе суфікса -ш-: изо всего света нижняго а сотвореніе 
лепшаго (11), сии же животы его горши всих иных животов (24).

Традыцыйным для старабеларускай пісьмовай мовы было ўтварэнне 
найвышэйшай ступені параўнання якасных прыметнікаў пры дапамозе пры- 
стаўкі агульнаславянскага паходжання най-. Ужывалася таксама i сцягнутая 
форма прыстаўкі на-. У “Арыстоцелевых варотах" ужываюцца формы вы- 
ключна з прэфіксам на-: налепший црь подобенъ орлу... налущи црь 
подобен ко стерву (3 адв.), александръ водися з наменшим врагом 
своим яко з наболшим (5), а нагорши очи что походило на зеркость 
ферзину (21).

Апісальныя формы, утвораныя шляхам далучэння слоў тылу вельмі, са- 
мы да прыметнікаў, у “Арыстоцелевых варотах" не адзначаны. Тэты спосаб 
перадачы найвышэйшай ступені параўнання некаторымі даследчыкамі ўво- 
гуле выкпючаецца (гл. Юргелевйч 1974, 202).

Аналіз прыметнікаў у “Арыстоцелевых варотах” сведчыць аб зменах, якія 
адбываліся з гэтай катэгорыяй мовы ў старабеларускі перыяд. Гэтыя змены 
былі найперш звязаны з пашырэннем поўнай формы прыметнікаў, з агуль- 
най тэндэнцыяй да уніфікацыі флексій. Сістэма скланення прыметнікаў, як і 
ступені параўнання якасных прыметнікаў разглядаемага тэксту, у большасці 
падпарадкоўваецца традыцыям старабеларускай мовы.
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Ю.М. ЛУК’ЯНЮК

СІСТЭМНАСЦЬ БЕЛАРУСКАЙ ФІЛАСОФСКАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ

На основе анализа дефиниций и струк
туры терминов, которые входят в те или дру
гие классификационные микрогруппы, уста
навливается, насколько характерна фило
софским терминам системность в плане со
держания и в плане выражения.

On the basis of the analysis of definitions 
and the structure of the terms contained in 
different classification microgroups, the system 
degree of structural and semantic organization 
of philosophical terms is established.

Сучаснае мовазнаўства разглядае мову як адзіную знакавую сістэму. 
Пад сістэмай разумеюць “сукупнасць узаемазвязаных або пэўным чынам 
упарадкаваных элементаў, якія ўтвараюць некаторае адзінства. Важнейшай
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часткай сістэмы служыць структура, якая ўяўляе сабой сукупнасць устой- 
лівых узаемаадносін паміж элементамі сістэмы або спосаб упарадкавання 
элементаў у сістэме...” (Плотнікаў 1986, 227).

Выкарыстоўваюць сістэмны падыход і пры вывучэнні тэрміналогіі. Адзна-
чым, што юнуе два падыходы да вызначэння месца тэрміналогіі ў лексічнай 
сістэме мовы. Сутнасць першага закпючаецца ў тым, што тэрміналогія вы
ключаема за межы лексічнай сістэмы літаратурнай мовы. Але ў такім разе 
ўзнікае магчымасць самастойнага развіцця тэрміналогіі незалежна ад стану 
лексічнай, словаўтваральнай, граматычнай і лексіка-семантычнай сістэмы 
мовы. Аднак такое развіццё як бы дапускае наяўнасць сітуацыі, калі мова з 
развітай лексічнай сістэмай не можа выконваць навуковыя і адукацыйныя 
функцыі.

Другога, больш істотнага падыходу да вырашэння гэтага пытання пры- 
трымліваюцца лінгвісты. Яны лічаць, што тэрміналогія ўваходзіць у склад 
лексічнай сістэмы мовы. Ужо Р.Г. Піятроўскі ў сваім артыкуле “Да пытання 
аб вывучэнні тэрміна” пісаў пра ўзаемасувязь тэрміналогіі з астатнімі плас
там! лексікі мовы, а Б.М. Галавін называў тэрміналогію “падсістэмай лексікі 
літаратурнай мовы”.

Спецыяльная лексіка -  тэта “поле”, пласт у агульнай сістэме лексічнага 
складу мовы. Межы данага поля не могуць быць статычнымі. Паняцце 
“тэрміналагічнае поле” было ўведзена А.А. Рэфармацкім. “Толькі ў межах 
лексічнага поля слова можа атрымліваць сваю значымасць... Hi ў якім разе 
яго нельга параўноўваць з паняццем кантэксту. Кантэкст -  тэта вобласць 
ужывання слова, маўлення, а поле -  сфера яго існавання ў сістэме мовы”. 
Такім чынам, тэрміналогія -  тэта “поле” тага ці іншага тэрміна. “Упарадка- 
ваная тэрміналогія павінна мець двухбаковыя суадносіны: калі ведаеш тэр- 
мін, ведаеш месца ў сістэме; калі ведаеш месца ў сістэме, ведаеш тэрмін” 
(Реформатский 1996, 151).

Адзначым, што адным з першых на гэтую адметнасць тэрміналогіі звяр- 
нуў увагу Д.С. Лота, які разглядаў тэрмін як член канкрэтнай тэрміналагічнай 
сістэмы. Менавіта такі падыход да тэрміна i погляд на тэрміналогію як на 
сістэму ўзаемазвязаных тэрміналагічных адзінак дае магчымасць правільна 
будаваць і выбіраць іх, а таксама фармуляваць азначэнні, якія грунтуюцца 
на дыферэнцыяльных прыметах паняццяў. Д.С. Лотэ вызначыў зыходныя 
патрабаванні да тэрмінасістэм: ”1) у аснове сістэмы павінна ляжаць класіфі- 
кацьія паняццяў; 2) тэрмінаваныя прыметы і паняцці павінны адпавядаць 
кпасіфікацыйным схемам; 3) тэрміны павінны адлюстроўваць агульнасць 
паняцця з іншымі і ўказаць на яго спецыфічнасць” (Лотте 1961, 73). Гэтага ж 
пункта гледжання прытрымліваюцца такія навукоўцы, як Р.В. Вінакур, 
Л.А. Капанадзе, А.М. Талікіна і інш. Р.В. Вінакур адзначаў, што “семасіялагіч- 
ныя сувязі паміж значэннямі тэрмінаў аднаго кола ўтвараюць вядомую сіс- 
тэму, у якой ёсць некаторыя заканамернасці, менавіта гэта і ўказвала на 
сапраўды істотную прымету тэрміна, якая адрознівае яго як члена сістэмы У
ад звычайнага слова” (Винокур 1939, 32). Тэрмін не можа існаваць сам па 
сабе, без якой-небудзь узаемасувязі з іншымі тэрміналагічнымі адзінкамі ў 
данай сістэме тэрміналогіі. Таму нельга выключыць або ўключыць у гэтую 
сістэму якую-небудзь частку, не выклікаўшы перагрупоўкі тэрмінаў.

Сістэма тэрмінаў абумоўлена сістэмай паняццяў, таму сістэмнасць тэр- 
міна павінна рэалізавацца ў двух планах: у плане зместу, г. зн. сістэмнасць 
семантычнага або паняційнага напаўнення тэрміна, і ў плане выражэння, 
г. зн. сістэмнасць структурнага напаўнення. ’

У дадзеным артыкуле мы разгледзім сістэмнасць філасофскай тэрміна- 
логіі. Паколькі сістэмнасць праяўляецца ў кпасіфікацыйных радах, трупах, 
мікрагрупах асобных тэрмінаў, у іх структурнай аналогіі, то для таго, каб 
высветліць, наколькі ў данай тэрміналогіі праяўляецца сістэмнасць, звер-
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немея да тэрмінаў, якія ўваходзяць у тыя ці іншыя тэрміналагічныя класіфі- 
кацыйныя мікрагрупы, у межах якіх тэрміны дэлімітуюць адзін аднаго і вы- 
водзяць свой паняційны змест з мікрагрупы як своеасаблівага цэлага.

Прааналізуем мікрагрупу філасофскіх тэрмінаў, якія называюць філасоф- 
скія вучэнні пра першааснову пачатку быцця:

Дуалізм -  філасофскае вучэнне, якое пачаткам быцця лічыць дзве сама- 
стойныя першаасновы (матэрыяльную і ідэальную) (гл. Скікевіч, Шчур 
1996, 23).

Ідэалізм -  агульнае значэнне філасофскіх вучэнняў, якія сцвярджаюць, 
што свядомасць, мысленне, духоўнае -  першаснае, а матэрыя, прырода, 
фізічнае -  другаснае, залежнае, абумоўленае (гл. Скікевіч, Шчур 1996, 15).

Матэрыялізм -  адзін з двух галоўных філасофскіх накірункаў, які ў су- 
працьлегласць ідэалізму сцвярджае ў сваіх вучэннях першаснасць матэрыі, 
прыроды і разглядае свядомасць, дух, ідэю, мысленне як другаснае, г. зн. 
уласцівасць матэрыі (гл. Скікевіч, Шчур 1996, 41).

Мы бачым, што паняційны змест кожнага з тэрмінаў адлюстроўваецца ў 
адпаведнай дэфініцыі. 3 даных дэфініцый вынікае наступнае: узаемасувязь 
тэрмінаў дуалізм, ідэалізм, матэрыялізм у тым, што яны называюць філа- 
софскае вучэнне пра пачатак быцця. Гэта з’яўляецца інтэгральнай пры- 
метай, якая аб’ядноўвае памянёныя тэрміны ў адну мікрагрупу. Дзякуючы ж 
дыферэнцыяльным прыметам мы адрозніваем кожнае асобнае паняцце ад 
іншых у данай мікрагрупе. Так, ідэалізм першаасновай быцця лічыць духоў- 
нае; матэрыялізм -  матэрыю; а дуалізм аб’ядноўвае гэтыя два пункты гле- 
джання і вызначае дзве самастойныя першаасновы -  матэрыяльную i 
ідэальную. Такім чынам, можна сказаць, што тэрміны данай мікрагрупы ў 
плане зместу з’яўляюцца сістэмнымі.

Цяпер разгледзім гэтыя тэрміны ў плане выражэння: 
дуалізм (ад лац. Dualis -  дваісты); 
ідэалізм (ад лац. Idealis -  ідэальны); 
матэрыялізм (ад лац. Materialis -  прадметны).

Усе тэрміны маюць аднатыпную структуру (ідэалізм, матэрыялізм, дуа- 
лізм), што дае падставы гаварыць аб сістэмнасці даных тэрмінаў і ў плане 
выражэння.

Разгледзім яшчэ адну мікрагрупу тэрмінаў са значэннем ‘вучэнне пра 
тэорыю пазнання’:

Сэнсуалізм -  вучэнне ў тэорыі пазнання, якое прызнае адчуванні, пачуцці 
галоўнай крыніцай пазнання (гл. Скікевіч, Шчур 1996, 61).

Эмпірызм -  вучэнне ў тэорыі пазнання, якое лічыць пачуццёвы вопыт 
адзінай крыніцай ведаў і сцвярджае, што ўсе веды грунтуюцца на вопыце і 
набываюцца праз вопыт (гл. Скікевіч, Шчур 1996, 80).

Фенаменалізм -  вучэнне аб пазнанні, якое зыходзіць з тэзіса аб тым, што 
непасрэдным аб’ектам пазнання з’яўляецца толькі адчуванне (гл. Скікевіч, 
Шчур 1996, 80).

Відавочна, што інтэгральная прымета, з улікам якой фармулююцца азна- 
чэнні тэрмінаў данай мікрагрупы, -  ‘вучэнне ў тэорыі пазнання, аб пазнанні’. 
Ёсць у вышэйназваных дэфініцыях і дыферэнцыяльныя прыметы, што да- 
тычаць крыніцы пазнання і з’яўляюцца сродкам іх размежавання: для сэн- 
суалізму -  адчуванні і пачуцці; эмпірызму- пачуццёвы вопыт; фенаменаліз- 
му -  толькі адчуванне. Як бачым, сіметрычнае размеркаванне прымет у 
дэфініцыях сведчыць аб сістэмнасці ў плане зместу. Сістэмнымі з’яўляюцца 
гэтыя тэрміны і ў плане выражэння, таму што ўтвораны ад каранёў грэчас- 
кага паходжання паводле адной мадэлі з дапамогай лацінскага суфікса -ізм-.

Прааналізуем тэрміны, якія ўваходзяць у мікрагрупу са значэннем 'філа- 
софская катэгорыя':
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Бесперапыннасць -  філасофская катэгорыя, якая выяўляе адзінства, 
узаемасувязь і ўзаемаабумоўленасць элементаў, што складаюць тую ці 
інідую сістэму (гл. Скікевіч, Шчур 1996, 14).

Неабходнасць -  1) філасофская катэгорыя, якая адлюстроўвае ўнутра- 
ныя, устойлівыя, паўторныя, усеагульныя адносіны рэчаіснасці; 2) тое, што 
абавязкова павінна адбыцца ў дадзеных умовах (гл. Скікевіч, Шчур 
1996, 46-47).

Прычыннасць -  філасофская катэгорыя для абазначэння генетычнай су- 
вяз! паміж асобнымі станамі відаў і форм матэрыі ў працэсе іх руху і раз- 
віцця (гл. Скікевіч, Шчур 1996, 54).

Узаемадзеянне -  філасофская катэгорыя, якая адлюстроўвае працэсы 
ўздзеяння розных аб'ектаў адзін на другога, іх узаемную абумоўленасць, 
узаемапераход, а таксама параджэнне адным аб'ектам другога (гл. Скікевіч, 
Шчур 1996, 70).

Быццё -  філасофская катэгорыя, якая служыць для азначэння ўсяго 
існуючага: матэрыяльных з'яў і сацыяльных працэсаў, што ўзнікаюць у 
свядомасці чалавека, а таксама творчых актаў (гл. Скікевіч, Шчур 1996, 15).

Адзінкавае -  філасофская катэгорыя, якая выражае адносную адасоб- 
ленасць, абмежаванасць рэчаў і падзей у прасторы і ў часе, уласцівыя ім 
непаўторныя асаблівасці (гл. Скікевіч, Шчур 1996, 7).

Адноснае -  філасофская катэгорыя, якая характарызуе любую з'яву яе 
залежнасцю ад іншых з'яў (гл. Скікевіч, Шчур 1996, 8).

Канечнае -  філасофская катэгорыя, якая характарызуе ўсялякі азначаны, 
абмежаваны аб'ект (рэч, працэс, з'яву, стан і г. д.) (гл. Скікевіч, Шчур 
1996, 34).

Унутранае -  філасофская катэгорыя, якая выяўляе пабудову прадмета, 
яго састаў, структуру і сувязі паміж элементамі і, як правіла, скрыта ад не- 
пасрэднага назірання і выяўляецца ў тэарэтычным даследаванні (гл. Скіке- 
віч, Шчур 1996, 71).

3 прыведзеных вышэй азначэнняў навуковых паняццяў вынікае, што ін- 
тэгральная прымета, якая выступав ў якасці апорнага канструкта пры фар- 
мулёўцы дэфініцый тэрмінаў і аб’ядноўвае іх у адну мікрагрупу, -  'філасоф- 
ская катэгорыя'. 3 другога боку, у кожнага азначэння тэрміна ёсць дыферэн- 
цыяльныя прыметы паняццяў, якія дэлімітуюць ix у межах кпасіфікацыйных 
радоў, і гэтыя прыметы, адлюстраваныя ў дэфініцыях тэрмінаў, надаюць 
апошнім сэнсавую дакладнасць у тэрміналагічным полі філасофіі. Так, для 
тэрміна бесперапыннасць -  выяўленне ўзаемасувязі, адзінства элементаў 
сістэмы; неабходнасць -  адлюстраванне адносін рэчаіснасці; прычын
насць -  абазначэнне генетычнай сувязі паміж рознымі станамі форм матэ- 
рыі ў развіцці; узаемадзеянне -  адлюстраванне працэсаў узаемаабумоўле- 
наці аб’ектаў, параджэнне адным аб'ектам другога; тэрмін быццё -  азначэн- 
не ўсяго існуючага; адзінкавае -  выражение адноснай абмежаванасці рэчаў 
i падзей у прасторы і ў часе; адноснае -  характарыстыка залежнасці з’явы 
ад іншых з'яў; канечнае -  характарыстыка ўсялякага абмежаванага аб'екта; 
унутранае -  выяўленне будовы прадмета. Такім чынам, дэфініцыі тэрмінаў 
аналізуемай мікрагрупы перадаюць асноўны змест паняццяў, утрымліваюць 
дастатковы мінімум прымет, неабходных як для разумения і разважання 
адпаведных паняццяў, так і ўспрыняцця іх у пэўным адзінстве, што дае 
падставы гаварыць пра сістэмнасць данай мікрагрупы ў плане зместу.

Калі звярнуць увагу на структурную пабудову тэрмінаў, то ў межах мікра- 
групы вылучаецца некалькі мадэляў, параўн.:

Бесперапыннасць, неабходнасць, прычыннасцы, адзінкавае, унутранае, 
адзінкавае, канечнае; быццё; узаемадзеянне.

Аднатыпнасць структуры дае падставы лічыць, што ў плане выражэння 
тэрміны мікрагрупы ca значэннем 'філасофская катэгорыя' толькі часткова 
сістэмныя ў плане выражэння.
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Праілюстраваныя прыклады паказваюць, што для філасофскай тэрміна- 
логіі сістэмнасць характэрна ў плане зместу. Сістэмнасць жа структурнага 
напаўнення (у большасці выпадкаў) праяўляецца часткова.

Тэрміналагічныя сістэмы розных галін ведаў прасякнуты гіпанімічнымі 
адносінамі. Гіпаніміяй (ад грэч. hypo -  “знізу, пад” і onyma-ім я ”) называ- 
юць рода-відавыя адносіны лексічных адзінак. Паводле іх тэрміны падзя- 
ляюцца на дзве групы:

а) гіпонімы, якія выражаюць відавыя паняцці;
б) гіперонімы -  словы, якія выражаюць родавыя паняцці.

Гэта такі тып сэнсавых адносін, пры якіх змест відавога паняцця аказва- 
ецца шырэйшым за змест родавага, а аб’ём -  вузейшым. 3 гэтага вынікае, 
што гіпонімы ўключаюць у сябе змест гіпероніма і проціпастаўляюцца адзін 
аднаму дыферэнцыяльнымі семамі. Гіперонімамі і гіпонімамі ў агульна- 
ўжывальнай мове звычайна выступаюць простыя найменні, а ў тэрміна- 
лагічнай лексіцы часцей сустракаюцца састаўныя. Апорнае слова слова- 
злучэнняў паўтараецца. У адрозненне ад адзіночных слоў у словазлучэн- 
нях дыферэнцыяльная прымета ўводзіцца азначэннем да апорнага слова.

Напрыклад, гіперонім быццё падпарадкоўвае сабе рад гіпонімаў: быццё 
прыроды, быццё грамадства, быццё чалавека. Звернемся да больш кан- 
крэтнага аналізу данай групы тэрмінаў і высветлім, наколькі яны сістэмныя 
ў плане зместу і ў плане выражэння. У іх азначэнні ёсць агульная прымета 
‘існаванне каго-небудзь або чаго-небудзь’: “ Істотнай асаблівасцю быцця 
прыроды аказваецца пластычнасць, г. зн. здольнасць паддавацца знешня- 
му ўздзеянню, праяўляючы пры гэтым розныя ўласцівасці” (Асновы... 1994, 13); 
“Прырода ахоплівае і пранізвае быццё чалавека, які ўсе зыходныя матэры- 
ялы бярэ ў яе, ды і сам як цялесная істота з’яўляецца яе асобнай час- 
цінкай” (Асновы... 1994, 13); “Непараўнальна больш складаны характар 
грамадскага быцця, чым прыроднага існавання рэчаў, ёсць праява новага 
спосабу самаарганізацыі свету, дзе вялікая роля належыць сацыяльным 
інстытутам і грамадскім адносінам” (Асновы... 1994, 13).

У плане зместу мікрагрупа з’яўляецца сістэмнай. Што ж тычыцца струк- 
турнай сістэмнасці гэтых тэрмінаў, то яна праяўляецца часткова, паколькі 
ўтвораны яны не па адной мадэлі: быццё прыроды і быццё чалавека -  ма- 
дэль "S,+S2"; грамадскае быццё -  мадэль "AdjtS1".

Яшчэ прыклад. Філасофскі тэрмін прынцыпы дыялектыкі з'яўляецца 
гіперонімам для тэрмінаў прынцып сувязі і прынцып развіцця:

Прынцыпы дыялектыкі -  гэта ўсеагульныя і універсальныя ідэі, лады- 
ходы, якія вызначаюць і раскрываюць сэнс паняццяў і меркаванняў у паз- 
нанні (гл. Асновы... 1994, 41).

Прынцып сувязі звяртае ўвагу на прасторавую структурна-сістэмную 
ўстойлівасць рэчаў і быцця ў цэлым, апісвае "гарызантальныя" сувязі, яны 
рухаюцца, развіваюцца, маюць генетычныя сувязі (гл. Асновы... 1994, 41).

Прынцып развіцця фіксуе другі ўсеагульны бок быцця: рэчы ўзнікаюць і 
знікаюць, маюць пачатак і канец, змяняюцца (гл. Асновы... 1994, 41).

Мы бачым, што гіпонімы прынцып сувязі і прынцып развіцця маюць 
агульную прымету -  'універсальны падыход да асэнсавання дыялектыч- 
ных паняццяў'. Адрозніваюцца яны тым, што адлюстроўваюць розныя бакі 
быцця: прынцып сувязі -  "гарызантальныя" сувязі, а прынцып развіцця -  
змяненне рэчаў. Такім чынам, можна гаварыць пра сістэмнасць мікрагрупы 
ў семантычным плане.

Даныя тэрміны ўтвораны па адной мадэлі (S+S2), што дазваляе лічыць 
іх сістэмнымі і ў плане выражэння.

Разгледзім яшчэ адзін прыклад. Гіперонім законы дыялектыкі падпа- 
радкоўвае сабе наступныя гіпонімы: закон адзінства і барацьбы процілег- 
ласцей, закон адмаўлення адмаўлення, закон узаемнага пераходу колькас- 
ных і якасных змяненняў.
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Закон -  неабходная, істотная, устойлівая сувязь паміж з'явамі, рэчамі, 
працэсамі, якая паўтараецца (гл. Скікевіч, Шчур 1996, 26).

Закон адзінства і барацьбы процілегласцей -  адзін з асноўных законаў 
дыялектыкі, які выяўляе крыніцу самаруху і развіцця прыроды, грамадства і 
чалавечага пазнання (гл. Скікевіч, Шчур 1996, 26).

Закон адмаўлення адмаўлення выяўляе пераемнасць, сувязь новага са 
старым, паўтаральнасць на вышэйшай стадыі развіцця некаторых уласці- 
васцей ніжэйшай стадыі, абгрунтоўвае прагрэсіўны характар развіцця (гл. Скі- 
кевіч, Шчур 1996, 26).

Закон узаемнага переходу колькасных і якасных змяненняў -  адзін з ас- 
ноўных законаў дыялектыкі, згодна з якім змяненне якасці аб'екта адбыва- 
ецца тады, калі набыванне колькасных змяненняў дасягае пэўнай мяжы; 
адбываецца рух і развіццё (гл. Скікевіч, Шчур 1996, 26).

Даныя тэрміны сістэмныя ў плане зместу: інтэгральная прымета, якая 
закпючаецца ў дэфініцыі гіпероніма (устойлівая сувязь), аб'ядноўвае гіпоні- 
мы, а дыферэнцыяльныя прыметы адрозніваюць іх адзін ад аднаго, паколькі 
закон адзінства і барацьбы процілегласцей выяўляе крыніцу самаруху і 
развіцця матэрыі; закон адмаўлення адмаўлення абгрунтоўвае прагрэсіўны 
характар развіцця; закон узаемнага переходу колькасных i якасных змянен- 
няў паказвае, пры якіх колькасных зменах адбываецца якаснае змяненне 
аб'екта.

Што ж тычыцца структурнай арганізацыі тэрмінаў, то назваць яе сістэм- 
най нельга. Параўнаем: "S+Sz+anyH.+Sa+Sa", "S+Sz+Sz", "S+Adj.+Sz+Adj.+ 
+3ny4.+Adj.+S2".

Трэба адзначыць, што з’ява гіпаніміі даволі пашыраная ў філасофскай 
тэрміналогіі. Прычым сістэмнасць, як правіла, праяўляецца ў плане зместу i 
ў значнай меры -  у плане выражэння.

Увогуле можна сказаць, што «тэрмінасістэма -  сукупнасць спецыяльных 
назваў, якія суадносяцца з адпаведным колам паняццяў. Унутры сістэмы 
тэрміны падзяляюцца на падсістэмы, кпасіфікацыйныя рады, арыентаваныя 
на экстралінгвістычную суаднесенасць i структурную аднатыпнасць. 
А.В. Крыжаноўская адзначае: “Унутранай састаўляючай тэрміналогіі -  яе се- 
мантычным напаўненнем дыктуецца катэгарыяльная парадыгматычная аба- 
лонка тэрміна -  тэта яго моўная (граматычная, словаўтваральная) правіль- 
насць у межах спецыяльнага стылю, прастата сувязі з іншымі словамГ». 
(цыт. па: Арашонкава 1999, 13).
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Г.К. ЧАХОЎСКІ

ДА ПЫТАННЯ АБ КАМУНІКАТЫЎНАЙ ПРЫРОДЗЕ 
ПАЛІТЫЧНАГА ДЫСКУРСА

(на матэрыяле дакументаў па гісторыі Беларусі 20-30-х гг. XX ст.)

Исследуется одна из актуальных про
блем современного языкознания -  генери
рование политического дискурса. Рассмат
ривается новая модель текстопорождения -  
с актуализированной стадией формирова
ния содержания при отсутствии деления на 
предречевые и речевые его этапы.

One of the current problems of modern lin
guistics -  generating political discourse -  is in
vestigated. The new model of text generating 
(including a content forming stage without di
viding into pre-speech speech phases) is re
garded.

У сучаснай лінгвістычнай навуцы да ліку найбольш актуальных і недас- 
таткова вывучаных адносяцца пытанні выяўлення сутнасці палітычнага дыс- 
курса -  складанай камунікатыўнай з’явы, якая змяшчае звесткі аб сацыяль- 
ным кантэксце, удзельніках палітычнай камунікацыі, а таксама аб механізме 
раскрыцця семантыкі тэксту (уздзеянне на адрасата). У беларускім мова- 
знаўстве праблемы кагнітыўна-рытарычнага аналізу палітычнага дыскурса 
яшчэ не атрымалі дастатковага асвятлення. He існуе пакуль адзінага пункта 
погляду наконт прыроды ідэалагічна актуалізаванага тэксту, што, з аднаго 
боку, абумоўлена шырокай аспектызацыяй названай праблемы і наяўнасцю 
розных падыходаў да яе вырашэння, а з другога -  адсутнасцю спецыяльных 
прац у гэтай галіне. Нявысветленымі застаюцца адзінкі апісання структур 
свядомасці, якія маюць тэкставыя карэляты. Апошнія не вывучаліся зусім 
або разглядаліся спарадычна толькі ў кантэксце аналізу іншых лінгвістыч- 
ных праблем. Невыпадкова нават сам тэрмін «дыскурс» часта атаясамліва- 
ецца з тэрмінам «тэкст», хоць гэтыя паняцці далёка не раўназначныя.

Беларускі палітычны дыскурс канца 1920-х -  пачатку 1930-х гг. патрабуе 
дэталёвага аналізу, паколькі звязаны з часам, які вызначаўся савецкай афі- 
цыйнай гістарыяграфіяй як перыяд пачатку разгорнутага наступления са- 
цыялізму па ўсім фронце на аснове рэканструкцыі галін народнай гаспа- 
даркі. Складнікамі гэтага працэсу, адметнага наяўнасцю дзвюх парадыгм 
тэкстаў -  энкратычнай (улады) і акратычнай (іншадумства), былі барацьба з 
«нацыянал-дэмакратызмам» і ліквідацыя «апошняга эксплуататарскага кла
са» -  заможнага сялянства (кулацтва). Мы абмежаваліся сямю «пералом- 
нымі» гадамі (1926-1932) -  часам своеасаблівага «перавароту» не толькі ў 
межах палітычнай сістэмы, але і грамадскай свядомасці -  спецыфічнай «рэ- 
валюцыі зверху», якой спрыяла і адпаведная сістэма палітычных тэкстаў, і 
эканамічная сітуацыя ў краіне.

Пад палітычным тэкстам мы разумеем вербалізаваную палітычную 
дзейнасць ва ўсіх яе праявах: як знакавых, сімвалічных (намінатыўная і аку- 
мулятыўная дзейнасць), так і несімвалічных (тэксты-перфарматывы). Гэтае 
паняцце ахоплівае рэалізаваныя ў маўленні тэматычны аб'ём і стылявыя 
асаблівасці палітычнай актыўнасці грамадства. Палітычны дыскурс -  тэта 
сукупнасць палітычных дыскурсій (сацыяльна-дыферэнцыраваных маўлен- 
чых практык) соцыуму: дыскурса ўлады (энкратычнага), контрдыскурса 
(акратычнага), публічнай рыторыкі, якія або замацоўваюць стабільнасць 
пэўнай сістэмы грамадскіх узаемадачыненняў або дэстабілізуюць яе. Абра- 
ны для аналізу дыскурс вызначаецца дынамізмам, паколькі кожнаму змя- 
ненню грамадскай свядомасці, кожнай ідэалагічнай варыяцыі адпавядае но
вая сістэма тэкстаў. Любы палітычны лад стварае спецыфічную маўленчую 
практыку, імкнучыся сцвердзіць яе ў якасці універсальнай і падпарадкаваць 
іншыя маўленчыя практыкі.

Факталагічнай асновай артыкула паслужылі дакументы ЦК КП(б)Б, акруг- 
комаў, шэрага райкомаў і ячэек КП(б)Б: рашэнні з’ездаў, пленумаў, бюро,
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сакратарыятаў, дырэктыўныя ўказанні адцзелаў ЦК КП(б)Б, выступленні 
партыйных, дзяржаўных і грамадскіх дзеячаў, навукова-творчых работнікаў, 
інфармацыйныя і іншыя паведамленні ДПУ БССР, пахвальныя і выкрываль- 
ныя артыкулы прэсы, матэрыялы разгляду «партыйных спраў», лісты ў пар- 
тыйныя органы, заявы, змешчаныя ў зборніку дакументаў «На крутым пава- 
роце: Ідэолага-палітычная барацьба на Беларусі ў 1929-1931 гг.» (Мінск, 
1999). Дадзены матэрыял дазваляе вылучыць і супаставіць дзве маўленчыя 
практыкі -  дыскурсію ўлады (энкратычную), контрдыскурсію (акратычную) -  і 
вызначыць правілы, што абумовілі «моўную гульню» ўлады.

Сінтэзуючы і развіваючы ідэі папярэдніх мадэлей генерыравання маўлен- 
ня (ГМ), прапанаваных Т. Вінаградам, Л. Выгоцкім, С. Кацнельсонам, Ч. Філ- 
марам, У. Чэйфам, М. Мінскім (гл. Виноград 1983, Выготский 1934, Кацнель- 
сон 1972, Фйллмор 1988, Чейф 1983, Mynsky 1975), мы дапускаем магчы- 
масць стварэння прынцыпова іншай мадэлі тэкстаўтварэння -  мадэлі з ак- 
туалізаванай стадыяй фарміравання зместу пры адсутнасці падзелу на пе- 
радмаўленчыя і маўленчыя этапы, паколькі мысліцельны змест на любой 
стадыі мае свой моўны карэлят.

Наша меркаванне грунтуецца на наступных тэзісах:
1) мысліцельныя працэсы -  гэта працэсы маніпуліравання ведамі, лад- 

час якіх нараджаецца новае «мысленчае ўтварэнне», што не толькі дазва
ляе самому суб’екту мадэляваць уласную карціну свету, але і паўплываць 
на карціну свету адрасата. Пад «карцінай свету» разумеецца ўяўленне аб 
сувязі сутнасцей у навакольным свеце, аб іх іерархіі і вартаснай значнасці 
для суб’екта, які ўспрымае свет;

2) мысліцельныя працэсы -  не з’яўляюцца чыста інтэлектуальным меха- 
нізмам. Набыццё ведаў суправаджаецца ацэнкай свету, якая папярэднічае 
эмоцыям і выкпікаецца адпаведнасцю / неадпаведнасцю навакольнага све
ту запытам, устаноўкам суб’екта. 3 гэтага вынікае, што неабходным склад- 
нікам мысліцельных працэсаў з’яўляецца або эмацыянальна-ацэначны кам- 
панент (прагматычны аператар), або паўтор аднолькавых пасылак, што ат- 
рымалі ў тэксце рознае рытарычнае забеспячэнне (ланцужкі сілагізмаў);

3) асноўнымі адзінкамі, у межах якіх структуруюцца веды, з’яўляюцца 
фрэйм і сцэнар. Структура ведаў пра абагульненыя (недэталізаваныя) сітуа- 
цыі і стэрэатыпныя іх уяўленні, абазначаная тэрмінам «фрэйм», дазваляе 
суаднесці з ім самыя розныя прадукты чалавечага мыслення, якія можна на- 
зываць па-рознаму («ідэі», «паняцці», «канцэпты»). Гэта -  пэўныя веды ча- 
лавека аб рэчаіснасці, яе складніках і перспектывах. Сцэнар інтэрпрэтуецца 
намі як кагнітыўная структура, якая мае ў дыскурсе моўны карэлят -  мета
фару.

Такая мадэль ГМ палітычнага дыскурса можа выкарыстоўвацца як ма- 
дэль аналізу тэксту ў накірунку, адваротным працэсу тэкстаўтварэння -  ад 
рытарычна аформленага тэксту да базавых ідэй, пакладзеных у яго генеры- 
раванне (Чахоўскі 2002, 185-201).

Аналіз паказвае, што дыскурс абапіраецца на шэраг бінарных апазіцый, 
адзін скпаднік якіх мае пазітыўны характар, а другі -  негатыўны -  гэтым ад- 
люстроўваецца механізм улады ў дыскурсіі, паколькі выяўляецца вызна- 
чальная роля пазітыўных элементаў. Працэс стварэння палітычнага дыс
курса, паводле нашага назірання, адбываецца наступным чынам: пэўная па- 
дзея, значная з грамадскага пункта погляду, ацэньваецца праз вартасныя 
апазіцыі ідэй, што існуюць у дадзеным тыле грамадскай свядомасці і з’яўля- 
юцца стымулам да разгортвання іх у дыскурсе. Апасродкаваныя канцэп- 
туальныя метафары скіроўваюць рух дыскурса, ствараюць умовы для змес- 
тавага напаўнення прапазіцый, стымулююць найбольш значныя намінацыі і 
тропы.

Палітычны дыскурс грунтуецца на апалогіі тых або іншых ідэй, паняццяў, 
пакпадзеных у аснову ўладнай стратэгіі, супрацьпастаўленай іншым ідэям.
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Некаторая вартасная сетка, што складаецца мінімум з адной апазіцыі, пры- 
нятай у сацыяльным асяродцзі, актывізуе ў свядомасці моўнай асобы сты- 
мул грамадскай значнасці, уласцівы адпаведнай грамадскай з’яве. Апошняя 
кваліфікуе падзею з пункта гледжання сацыяльнага заказу. 3 пазіцый акты- 
візаваных кагнітыўных структур апазіцыі ўяўляюць фрэймы -  веды пра аба- 
гульненыя (не дэталізаваныя) сітуацыі і стэрэатыпныя іх уяўленні.

Мы разглядаем дзве парадыгмы тэкстаў (улады і іншадумства), аб’ядна- 
ных тым, што яны звязаны з пэўнымі падзеямі грамадскага жыцця, аднак 
супрацьпастаўленых неаднолькавым стаўленнем да гэтых падзей, што мо- 
жа сведчыць пра наяўнасць двух тыпаў моўных асоб.

Цэнтральнай апазіцыяй дыскурса ўлады з’яўляецца апазіцыя нацыяна- 
лізм -  інтэрнацыяналізм. Другая бінарная апазіцыя свядомасці -  калекты- 
візм -  індывідуалізм -  звязана з папярэдняй і скпадае даволі значную 
частку тэкстаў прааналізаванага перыяду.

Прагматыкон моўнай асобы энкратычнага дыскурса падаецца праз 2 вар- 
тасныя апазіцыі ідэй: нацыяналізм (-) -  інтэрнацыяналізм (+), калекты- 
візм (+) -  індывідуалізм (-). У тэрмінах гэтых вартасных апазіцый моўная 
асоба дыскурса ўлады ўяўляе сябе як інтэрнацыяналіста і калектывіста, а 
Іншага -  як нацыяналіста і індывідуаліста. Тэзаўрус гэтай моўнай асобы, які 
адлюстроўвае яе светабачанне, прадстаўлены наступнымі базавымі мета
фарам!: свет (БССР) -  фронт барацьбы паміж нацыяналізмам і інтэр- 
нацыяналізмам, калектывізм -  норма жыцця.

У карціне свету (яе спрошчанай мадэлі), якая складаецца са сцэнараў i 
вынікаў, свет паўстае арэнай барацьбы дзвюх сіл, дзе «перадавыя» сілы 
прадстаўлены прыхільнікамі савецкай улады, а «неперадавыя» -  яе антага- 
ністамі, перамога сацыялізму з'яўляецца непазбежнай, таму «прагрэсіўныя» 
сілы поўняцца аптымізмам, а «непрагрэсіўныя» будуць вымушаны прызнаць 
свае паражэнне. 3 першай апазіцыяй звязана асаблівасць: часы найвышэй- 
шых каштоўнасцей -  тэта падзеі Кастрычніцкай (1917 г.) рэвалюцыі, ства- 
рэнне БССР (1919 г.) і ўмацаванне савецкай улады ў Беларусі, калі пра- 
яўляліся найлепшыя якасці чалавека, і будучыня -  перамога сацыялізму. У 
такой карціне свету любы пабочны назіральнік (Іншы), які не ўдзельнічае ў 
барацьбе двух лагераў, варты асуджэння, як і той, хто з’яўляецца носьбітам 
настрояў тугі і песімізму, паколькі тэта не супадае з адчуваннем гістарычнай 
перспектывы, а, значыць, можа быць звязана з недаверам да яе. Індывід 
з’яўляецца моцным і вартым увагі толькі тады, калі ён дзейнічае супольна з 
калектывам перадавых людзей; агульная справа патрабуе бязлітаснасці ў 
дачыненні да яе ворагаў. Ворагамі ж з’яўляюцца тыя, хто спрабуе ўсумніцца 
ў перамозе і неаспрэчнасці «агульнай ідэі».

У працэсе тэкстаўтварэння адбываецца ўзаемаперасячэнне апазіцый 
так, што адзін фрагмент тэксту можа тлумачыцца дзеяннем другой апазіцыі: 
нацыяналізм -  інтэрнацыяналізм укпючае калектывізм -  індывідуалізм 
і наадварот. Да асаблівасцей граматыкона моўнай асобы энкратычнага дыс
курса, звязанага з першымі двума ўзроўнямі, належаць: наяўнасць мілітары- 
заваных метафар і імёнаў, што маюць дачыненне да ваеннай тэматыкі 
(напрыклад, «вораг», «здраднік», «шпіён», «фашыст»), выкарыстанне зай- 
менніка «наш» у якасным значэнні; выкарыстанне зборных назоўнікаў і на- 
зоўнікаў множнага ліку, якія рэферыруюць да ўсяго кпаса, пабудова тэксту, 
пры якой «я» моўцы замяняецца на «мы», якое абазначае «ўсіх людзей»: 
«Як-жа мы іх падрыхтоўваем? Баліцкага ў НКАсветы можна замяніць 
Платуном, больш вытрыманым бальшавіком, Прышчэпава замянілі Pa- 
чыцкім -  знайшлі, аказваецца... A што датычыць акадэміі, дык там ёсць 
рагаткі, гавораць, што ў нас няма вучоных. Ці не пара нам, тав. Гамарнік, 
абвясціць мабілізацыю хаця б ста, пры нашай беднасці, камуністаў, і накі- 
раваць іх у  НКАсветы спецыяльна для культурнага ідэалагічнага фрон
ту?» (На крутым павароце... 1999, 133).
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У рэчышчы рытарычных прыёмаў намі вылучаны рытарычныя элемен- 
ты-канцоўкі: «выражэнне ўпэўненасці ў будучыні» і «патрабаванне самай 
суровай кары для ідэалагічных іншадумцаў» -  сінтаксічна аформленыя 
структуры, якія сустракаюцца ў большасці тэкстаў грамадскага нафунку і 
пэўным чынам рэалізуюць інтэнцыю моўцы. У дачыненні да дыскурса ўлады 
адзначаецца наяўнасць дыскурса-стымулу, які пачынае ідэалагічную кампа
нию, прадвызначае тон і зыходзіць непасрэдна ад людзей, упаўнаважаных 
уладай, і дыскурса-рэакцыі. У такім дыскурсе вылучаюцца рытарычныя эле- 
менты-перакананні, якія пабуджаюць рэцыпіента катэгарызаваць рэчаіс- 
насць у пэўным ракурсе: «выяўляць і забяспечваць умовы развіцця пачы- 
наючым рабочым пісьменнікам, уцягваць іх у  свае шэрагі, яшчэ шырэй 
разгортваць заклік рабочых-ударнікаў у  літаратуру, арганізоўваць дзе- 
сяткі літаратурных гурткоў, студый, семінараў, -  выхоўваць новыя кад
ры пралетарскай літаратуры» (На крутым павароце... 1999, 295).

У дыскурсе-рэакцыі вылучаюцца рытарычныя элементы-пацвярджэнні, 
якія адлюстроўваюць фрагменты энкратычнага дыскурса і такім чынам сіг- 
налізуюць аб ухваленні пазіцый улады: «Працоўныя Савецкай Беларусі ві- 
таюць прыгавор Вярхоўнага суда УССР. Рабочыя і працоўныя сяляне Са
вецкай Беларусі разам з гэтым улічаць усе палітычныя ўрокі гэтага пра- 
цэсу над украінскай контррэвалюцыяй» (На крутым павароце... 1999, 224).

Адсутнасць у прагматыконе моўнай асобы акратычнага дыскурса наз
ваных апазіцый ідэй -  нацыяналізм -  інтэрнацыяналізм, калектывізм -  
індывідуалізм -  можа сведчыць аб тым, што моўная асоба дыскурса 
іншадумства або пагяп.жаецца з існаваннем гэтых супрацьпастаўленняў 
(«Я гэтага не ведаў, і ў даным выпадку скажу: увесь гэты артыкул заклю
чав, безумоўна, грубую памылку ў тым, што мне не прышлося ўлічыць 
сітуацыю, якая зараз маецца ў Заходняй Беларусі... У даным выпадку я за
раз абсалютна згодзен з тым, што гэта ёсць памылка» (На крутым пава
роце... 1999, 101)), або не лічыць патрэбным канфрантаваць па ix з прычы- 
ны надзвычайнай укаранёнасці адпаведнай пазіцыі.

Моўная асоба акратычнага дыскурса на падставе прааналізаваных тэк- 
стаў усведамляе сябе, як і моўная асоба дыскурса ўлады, -  як антыша- 
вініста I калектывіста, але, у адрозненне ад папярэдняй, устрымліваецца ад 
абвінавачанняў на адрас Іншага -  як шавініста і індывідуаліста.

Тэзаўрус моўнай асобы контрдыскурса пазбаўлены базавых метафар. 
Мадэль свету, якая рэканструюецца ў дыскурсіі, выглядае наступным чы
нам: краіна ўпэўнена будуе сацыялізм, на яе шляху могуць узнікаць пера- 
шкоды ў гэтым будаўніцтве, але іх сапраўдная прычына -  «памылкі» нека- 
торых грамадзян, якія можна лёгка выправіць, паколькі яны не з’яўляюцца 
фатальнымі. Мэты моўнай асобы іншадумства заключаюцца ў тым, каб да- 
памагчы пазбавіцца гэтых памылак, а таксама «отмежеваться от прово
кационной тактики, навязанной нам представителями ОГПУ в нашей 
среде» (На крутым павароце... 1999, 78).

Моўнае забеспячэнне тэксту характарызуецца: 1) адсутнасцю ўсіх тых 
з'яў, якія маюцца ў дыскурсе ўлады; 2) неспалучэннем «я» з абагульненым 
суб'ектам.

Паміж моўнымі асобамі дыскурса ўлады i контрдыскурса назіраецца 
прынцыповая розніца ў характары мысліцельных працэсаў: асобе энкратыч
нага дыскурса ўласціва метанімічная замена часткай пэўнага цэлага, якая 
адлюстроўваецца ў самых розных сферах як маўленчых, так і немаўленчых 
паводзін: погляд на крытыку асобных недахопаў як на крытыку цэлага, 
магчымасць падмены «Я» дзяржаўных інстытутаў, ад імя якіх гэтае «Я» 
спрабуе гаварыць; моўная асоба контрдыскурса настойвае на размежаванні 
гэтых з’яў -  часткі і цэлага. Кагнітыўны канфлікт -  прычына грамадскіх кан- 
фліктаў -  мае семіятычны характар і суправаджаецца розным тлумачэннем 
адных і тых жа слоўных азначальных («інтэрнацыяналізм», «калектывізм»).
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Агульнай інтанацыяй двух дыскурсаў паўстае стаўленне да пачуццяў як 
да аб’екта, вартага апісання ў найбольш значных для ўспрымання пазіцыях 
тэксту -  пачатку і канцы. Для дыскурса ўлады выражэнне пачуццяў робіцца 
той падставай, дзякуючы якой улада атрымлівае ад народа сігнал аб 
ухваленні яе ўчынкаў.

Аналізаваныя камунікатыўныя аспекты палітычнага дыскурса ў Беларусі 
дазваляюць меркаваць пра дваістую карціну свету, якая характарызуе стан 
свядомасці грамадства перыяду 1920-1930-х гг.

Л I T А Р А Т У Р А

В и н о г р а д  Т.  К процессуальному пониманию семантики // Новое в зарубежной лингвис
тике. M., 1983. Вып. 12.

В ы г о т с к и й  Л . С .  Избранные психологические исследования. M., 1934.
К а ц н е л ь с о н  С . Д .  Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.
На крутым павароце: Ідэолага-палітычная барацьба на Беларусі ў 1929-1931 гг.: Дакумен- 

ты, матэрыялы, аналіз / Аўт.-склад. Р.П. Платонаў. Мн., 1999.
Ф и л л м о р  4 .  Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике. 

M., 1988. Вып. 23.
4 а хо  ўс к i Г.К. Кагнітыўны аналіз палітычнага дыскурса ў Беларусі 1920-1930-х гг. // Пра- 

цы кафедры сучаснай беларускай мовы (да 80-годдзя БДУ) / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. 
Мн., 2002. Вып. 1.

4 е й ф У . Л . Память и вербализация прошлого опыта // Новое в зарубежной лингвистике. 
M., 1983. Вып. 12.

M y n s k y  М.  A Framework for Representing Knowledge. Winston, 1975.
Паступіў у рэдакцыю 13-06.2002.

Г еоргій Канстанцінавіч Чахоўскі- выкладчык кафедры сучаснай беларускай мовы.

И.Н. СОФРОНОВА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВЫХ ФАКТОРОВ И ГЕНДЕРНЫХ 
СТЕРЕОТИПОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА МУЖЧИНЫ

Описываются результаты социолингвис
тического эксперимента, цель которого -  вы
явить, с лицом какого пола реально соотно
сятся существительные общего рода в со
знании говорящих на русском языке.

The results of a sociolinguistic experiment 
are presented. The experiment is aimed at re
vealing which sex is actually attributed to com
mon gender nouns in the mind of Russian na
tive speakers.

Исследование грамматической категории рода является традиционным 
направлением для русистики, в рамках которого изучаются способы номи
нации лиц разного пола, соотношение интра- и экстралингвистических фак
торов, влияющих на процессы словопроизводства в исторической перспек
тиве. При этом менее изученными в гендерном аспекте оказались сущест
вительные общего рода, имеющие, как известно, синтаксическое выраже
ние родовых характеристик. Вероятно, отсутствие однозначной референции 
определило периферийную позицию существительных общего рода в кругу 
гендерно релевантных наименований лиц. Однако именно синкретизм в 
обозначении пола, свойственный существительным общего рода, делает 
последние весьма интересным объектом для социолингвистической интер
претации.

Мы предположили, что специфика конкретной референции существи
тельных общего рода, обозначающих лиц по наиболее характерным дейст
виям или свойствам, оказывается в зависимости не столько от языковых, 
сколько от экстралингвистических факторов, в частности от пола говоряще
го и гендерных стереотипов. Для проверки данного предположения нами 
был проведен эксперимент, цель которого состояла в том, чтобы опреде
лить, в какой степени действия и свойства, носителями которых являются 
лица, обозначенные существительными общего рода, дают возможность 
думать о мужчине или о женщине. При этом изначально предполагалось,
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что представления о мужских и женских качествах будут зависеть от пола 
информантов, в связи с чем результаты эксперимента отразят специфику 
восприятия образов мужчины и женщины, обусловленную фактором пола.

Проведенный нами эксперимент заключался в следующем: 40 студентам 
Белорусского государственного университета (20 юношам и 20 девушкам) 
был предложен список из 225 наиболее частотных существительных обще
го рода, выбранных из «Грамматического словаря русского языка» А.А. За
лизняка. Информанты должны были отметить, с лицом какого пола ассо
циируются у них предложенные существительные. В случае неразличения 
указывались оба пола. Полученные ответы юношей и девушек обрабатыва
лись отдельно и затем сопоставлялись. Таким образом определялся языко
вой портрет мужчины и женщины как носителей соответствующих полу ка
честв. Статистические данные выводились на основе подсчета простого 
большинства ответов информантов. При этом следует подчеркнуть, что 
привлечение большего их числа не могло бы не отразиться на статистиче
ских данных. Кроме того, исследование на материале, полученном от пред
ставителей конкретной возрастной и социальной группы, с неизбежностью 
отражает сформировавшиеся в ней межличностные отношения, а это не 
позволяет утверждать валидность результатов для других социальных 
групп, что, впрочем, и не являлось целью эксперимента. Полученные дан
ные репрезентативны потому, что демонстрируют реальное действие ген
дерных стереотипов, эксплицируя некоторые общие тенденции в воспри
ятии существительных общего рода носителями русского языка.

Для удобства дальнейшего описания мы распределили существитель
ные общего рода по группам в зависимости от направления характеризации 
личности:

1) внешний вид (в широком смысле, т. е. не только физические данные, 
но и внешний облик в целом): здоровяга, симпатяга, малявка, кривоножка, 
замарашка, грязнушка, худышка, верзила, уродина и др.;

2) поведенческий (акциональный) признак (указание на типичные дейст
вия): улыба, плакса, рева, хапуга, пьянчуга, торопыга, кочевряга, егоза и др.;

3) характерологический признак (указание на типичные свойства): жадо
ба, раззява, прощелыга, подлюга, хитрюга, скряга, привереда, ханжа и др.;

4) общая оценка: голуба, лапушка, цыпочка, дорогуша, тварюга, бяка и др.;
5) коммуникативный признак: а) особенности речи: брюзга, заика, бала

болка, тараторка, болтушка, пискля и др.; б) способ воздействия на собе
седника: ябеда, подлиза, лгунишка, врушка, надувала и др.;

6) интеллектуальный признак: незнайка, невежда, недоучка, тупица и др.;
7) род занятий: ворюга, бродяга, попрошайка, побирашка и др.;
8) социально-ролевой статус: сирота, одиночка, ровня, неровня и др.;
9) деловые качества: деляга, трудяга, работяга, белоручка, лежебока;
10) отношение к противоположному полу: недотрога.
Дифференциация существительных общего рода проводилась с учетом

как словообразовательных, так и семантических признаков. В этой связи 
ряд существительных глагольного происхождения на основе компонентного 
анализа включены в группу слов, характеризующих лицо по типичному 
свойству, качеству, например вертушка (‘легкомысленный, непостоянный, 
ветреный человек’), ловчила (‘ловкий, изворотливый человек’), пролаза 
(‘пронырливый, ловкий человек’) и др.

В каждой группе характеристик четко выделяется значительное по коли
честву составляющих его существительных ядро и немногочисленная пе
риферия. Входящие в ядро слова представляют собой однозначные харак
теристики (кривоножка, коротышка, миляга, малютка, курилка, лакомка, 
шалунишка, вертушка, гуляка, скромница и др.). Слова, составляющие пе
риферию каждой группы, являются размытыми характеристиками, которые 
одновременно определяют несколько качеств, например, существительное
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мямля определяет лицо как по коммуникативному (тот, кто невнятно гово
рит, мямлит), так и по характерологическому признаку (нерешительный, вя
лый человек); мазилка -  по поведенческому (тот, кто неаккуратно рисует, 
пишет) и характерологическому (неряшливый) признакам; приставака -  по 
поведенческому (тот, кто постоянно пристает к кому-либо), коммуникатив
ному (тот, кто бесцеремонно вступает в разговор) признакам, а также по от
ношению к противоположному полу и т. д. Таким образом, выделение вы
шеприведенных групп в определенной степени условно. Кроме того, отме
ченная неоднозначность затрудняет и обработку ответов информантов, так 
как не дает возможности четко определить, какой признак имелся в виду 
при соотнесении подобных существительных с лицом мужского или женско
го пола, соответственно полученный портрет мужчины является обобщен
ным.

Мужской портрет поданным психолингвистического анализа
Направление

характеризации
Существительные, указанные 

в м у ж с к о м  и женском ваоиантах*
Существительные, указанные 

в мужском варианте
Существительные, указанные 

в женском варианте

Поведенческий
(акциональный)

признак

Пьянчуга 17/16 
Пропойца 15/18 
Мазила 14/11 
Хапуга 13/12 
Забияка 13/14 
Выпивала 13/15 
Задира 13/14 
Объедала 12/12 
Пьяница 12/15 
Обжирала 11/12 
Приставака 11/14 
Задирала 9/15 
Обдирала 9/13

Сорвиголова 16 
Запевала 13 
Чудила 13 
Обжора 12 
Шалунишка 10 
Кривляка 8

Гуляка 14 
Убийца 14 
Доставака 12 
Кочевряга 11 
Выпивоха 10 
Пьянчужка 9 
Обирала 8

Характерологический
признак

Пройдоха 15/11 
Ловчила 14/13 
Прощелыга 13/18 
Скряга 12/12 
Сквалыга 10/19 
Проныра 10/12 
Недотепа 10/11 
Кровопийца 10/11

Жила 11 
Горемыка 10

Надувала 12 
Рохля 11 
Ханжа 10 
Шляпа 10 
Размазня 10

Внешний вид

Здоровяга 20/20 
Верзила 18/17 
Стиляга 17/16 
Доходяга 16/14 
Симпатяга 12/14 
Миляга 9/11

Дохлятина 12

Общая оценка

Молодчага 19/12 
Зверюга 16/14 
Скотина 13/17 
Зверина 11/13 
Бедолага 11/11

Шантрапа 11 Тварюга 11

Интеллектуальный
признак

Простофиля 17/17 
Дубина 17/11 
Балда 15/13

Тупица 10

Коммуникативный
признак

Пустомеля 17/14 
Хвастунишка 9/12 Болтунишка 8 Брюзга 12

Род занятий Ворюга 11/14 Писака 10
Социально-ролевой

статус Бродяга 15/17 Одиночка 10

Деловые качества Деляга 9/14
Трудяга 11 
Работяга 11 
Лежебока 10

* Цифры указывают количество ответов информантов: первая • в мужском варианте, вто
рая -  в женском.

Проанализированный нами материал позволил прийти к следующим вы
водам. Только 62 из рассмотренных нами существительных общего рода 
(27 %) в языковом сознании информантов ассоциируются одновременно как
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с лицом мужского, так и с лицом женского пола. Среди существительных, 
которые все информанты соотносят с лицами обоих полов, преобладают 
слова, имеющие значение характерологического (19) или акционального 
признака (16). При этом гендерно не маркируются такие признаки, как «под
лый» (подлюга, подлюка), «грубый» (невежа, деревенщина), «трусливый» 
(трусишка), «угрюмый» (бука), «привередливый» (привереда), «рассеян
ный, невнимательный» (растяпа, разиня), «послушный» (паинька), а также 
следующие действия: торопиться (торопыга), зевать (зевака), курить (ку
рилка), много спать (соня), без меры тратить деньги (транжира), вмеши
ваться во все дела раньше других (выскочка).

Гендерно нерелевантными оказываются и некоторые другие признаки, 
которые названы существительными, характеризующими лицо по интеллек
ту, особенностям речи, социально-ролевому статусу, внешнему виду, об
щей оценке: «знать, по собственному мнению, все» (всезнайка), «учиться 
самостоятельно» (самоучка), «бессмысленно заучивать» (зубрила, зубрил- 
ка), «заикаться» (заика), «ябедничать» (ябеда), «мямлить» (мямля), «под
лизываться» (подлиза), «равный/неравный в каком-либо отношении» (ров
ня, неровня), «чистый, аккуратный» (чистюля), «плохой, дурной» (бяка).

Результаты эксперимента позволяют предположить, что в реальном 
языковом сознании существительные общего рода выступают как таковые 
лишь условно, поскольку те или иные информанты обязательно соотносят 
каждое из рассмотренных существительных с лицом конкретного пола.

Для обозначения лица мужского пола употребляется 72 существитель
ных общего рода (32 %), при этом 40 (55,5 %) из них совпадают в мужском и 
женском вариантах ответов. Слово здоровяга все информанты соотносят 
исключительно с лицом мужского пола (40 ответов). Подобное восприятие 
всецело обусловлено гендерным стереотипом, согласно которому мужчина 
должен обладать физической силой.

Все информанты приписывают лицу мужского пола следующие призна
ки, выражаемые существительными общего рода: агрессивность (забияка, 
задира, задирала), жестокость (кровопийца, убийца), стремление к грабежу 
(хапуга, обдирала, обирала), стремление к личной выгоде (деляга), жад
ность в еде (объедала, обжирала, обжора), неловкость, неумелость (недо
тепа), физическая сила (здоровяга), немощность, слабость (доходяга, дох
лятина).

Информанты-юноши дополняют мужской портрет такими признаками, как 
отсутствие страха (сорвиголова), неудачливость (горемыка), стремление 
действовать собственными силами (одиночка), трудолюбие, старательность 
(трудяга, работяга), лень (лежебока). Информанты-девушки включают в 
мужской портрет признаки вялости, нерешительности (рохля, шляпа, раз
мазня), лицемерия (ханжа), ворчливости (брюзга). Интересно, что злоупот
ребление спиртным, приписываемое всеми информантами преимущест
венно лицу мужского пола, в ответах юношей также ассоциируется с жен
щиной (пьянчужка). В ответах девушек данный признак соответствует ис
ключительно мужчине.

Доминирующим в мужском портрете является акциональный признак 
(37 %), что полностью соответствует восходящему еще к мифологической 
картине мира представлению о мужественности как воплощении активного
начала. Вместе с тем большинство отмеченных признаков определяются 
социально и культурно обусловленным представлением о мужской гендер
ной роли, которая приписывает мужчине стремление к лидерству, агрессив
ность, силу, безэмоциональность, преданность работе и способность фи
нансово обеспечить семью (Берн 2001, 166-185; Введение 2001, 337). Од
нако ряд признаков, отраженных в таблице, свидетельствуют и об измене
нии стереотипных взглядов на мужскую гендерную роль. В частности, речь
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идет о неумелости, неудачливости, а также о таких типично феминистиче
ских качествах, как физическая слабость и нерешительность. Актуализация 
данных признаков свидетельствует о нарушении традиционного полороле
вого стандарта, которое, как показывают результаты многочисленных со
циологических исследований, в условиях социально-экономической неста
бильности сопровождается снижением веры мужчин в собственные силы, с 
одной стороны, и веры женщин в реализацию мужчины как «добытчика» -  с 
другой. Последнее обстоятельство ведет либо к развитию компенсаторной 
мужественности, либо к утрате внутреннего контроля, что отражается в 
мужском портрете посредством слов с общим значением «проявлять жесто
кость» и «злоупотреблять спиртным», причем последние среди существи
тельных, характеризующих лицо по акциональному признаку, представлены 
наиболее широко (22 %).

Изменению представлений о доминантной роли мужчины также соответ
ствует факт явного преобладания негативных качеств, зафиксированных в 
мужском портрете. При этом общая оценка лица мужского пола по преиму
ществу негативна и отражена в 5 из 7 представленных существитель
ных (71 %).

Полученный материал позволяет выявить и несколько словообразова
тельных моделей, определяющих специфику восприятия целого ряда сино
нимичных существительных общего рода:

а) существительные с уменьшительно-ласкательными и ласкательными 
суффиксами -К-/-ОЧК-, -ышк-, -ашк-, -оньк/-еньк-, -аш-, -уш- соотносятся с 
лицом женского пола. Так, из 58 существительных, имеющих данные суф
фиксы, 49 вызывают ассоциации с женщиной;

б) с лицом мужского пола соотносятся существительные с пейоративны
ми суффиксами -аг-/-яг- (11 из 12), -ак-/-як- (5 из 6), -уг-/-юг- (5 из 8). В этом 
отношении особенно характерны такие однокорневые соответствия, как ми
ляга -  милашка, милашечка, милочка, милаша, бродяга -  бродяжка. Одна
ко следует подчеркнуть, что данные закономерности далеко не абсолютны. 
Вероятно, в процессе восприятия существительных общего рода языковые 
факторы действуют комплексно (словообразовательное значение, стили
стические коннотации, звучание слова и др.) и дополняются индивидуаль
ными ассоциациями носителей языка.

Проанализированный материал дает основания говорить о взаимодей
ствии социально-культурных и языковых факторов в процессе формирова
ния и восприятия образа мужчины. При этом социально-культурные факто
ры играют первостепенную роль. Набор качеств, свойственных как мужчи
не, так и женщине, основывается на стереотипных представлениях о ген
дерных ролях, которые через культурные каналы и социальные институты 
предписывают представителям обоих полов определенный тип поведения. 
Поэтому «как мужчины, так и женщины стремятся соответствовать ожида
ниям общества в отношении их гендера, чтобы избежать социального не
одобрения» (Берн 2001, 118). Полученные данные подтверждают выводы 
психологов о том, что не существует чисто мужской или женской личности, 
поскольку как мужчины, так и женщины могут расширять свой поведенче
ский репертуар за счет качеств противоположного пола (Куницына и др. 
2001, 447). Вместе с тем результаты эксперимента не противоречат и вы
водам социологов, которые констатируют ситуацию фундаментального на
рушения гендерных стереотипов в постсоветской культуре (Брандт 2000, 
12), катализирующую у мужчин снижение самооценки и развитие компенса
торной мужественности.
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Т.Л. ДЗЕРГАЧОВА

ДА ПЫТАННЯ АБ ФОНАСТЫЛІСТЫЧНЫХ АДЗІНКАХ 
СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

Статья посвящена проблеме выделения 
и систематизации фоностилистических еди
ниц современного белорусского языка. Ана
лизируются три типа фоностилем -  произ
носительная, коммуникативная и выдели
тельная.

The article deals with the Belarusian pho- 
nostylistical units (pronunciational, communica
tive and delimitative). The major achievement 
of this work is an exhaustire treatment of the 
system of phonetical functional units and their 
use in the process of social communication.

У сучаснай лінгвістыцы адным з найбольш складаных і актуальных з’яў- 
ляецца пытанне аб функцыяніраванні фонастылістычных адзінак. Даследа- 
ванне іх камунікатыўнай прыроды патрабуе не толькі апісання спосабаў 
ужывання і артыкуляцыйна-акустычных уласцівасцей асобных гукаў і скла- 
доў, але і разгляду таго, як гэтыя адзінкі выступаюць у рэальным маўленні. 
Сродкі арганізацыі вуснага маўлення, якія служаць для перадачы семан- 
тычнай і эмацыянальна-экспрэсіўнай інфармацыі, у беларускай мове амаль 
не вывучаліся, нягледзячы на тое, што беларуская лінгвістыка мае значныя 
здабыткі ў навуковым апісанні гукавой і рытміка-меладычнай сістэмы мовы 
(Падлужны 1969, Падлужны, Чэкман 1973, Фанетыка беларускай літаратур- 
най мовы 1989), зробленыя найперш у Інстытуце мовазнаўства HAH Бела
руси і Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце. Праводзяцца дасле- 
даванні ў рэчышчы эксперыментальнай фанетыкі (Выгонная 1991, Метлюк 
1975, Падлужны 1977), з’яўляецца магчымасць пры дапамозе сучаснай тэх- 
нікі фіксаваць самыя тонкія нюансы жывога маўлення, створаны грунтоўны 
фонд адбіткаў натуральнага моўнага гучання для аналізу асаблівасцей вы- 
маўлення гукаў і гукаспалучэнняў (Садоўскі 1975), характарыстыкі фанетыч- 
най структуры слова, інтанацыйна-меладычнага афармлення тэксту (Дубов- 
с кий 1978).

На кожным з моўных узроўняў (у тым ліку і стылістычным) можна вылу- 
чыць мінімальныя значымыя адзінкі (інтанема, марфема, лексема і г. д.), 
што ўваходзяць у склад больш складаных утварэнняў і могуць выконваць 
сігніфікатыўныя, перцэптыўныя і дэлімітатыўныя функцыі. На думку Й. Міст- 
рыка, “стылема -  гэта першаэлемент, які ўтварае стыль, і пры дапамозе 
якога адбываецца стылізацыя” (Mistrik 1985, 31). Элементарнай адзінкай 
фонастылістыкі -  інтэграванай навукі, якая займаецца вывучэннем рэалі- 
зацыі ў мове стылістычных магчымасцей фанетычных адзінак, прымаючы 
пад увагу сітуацыі і мэты зносін, -  мы будзем лічыць фонастылему.

Асноўнымі функцыямі фонастылемы з’яўляюцца наступныя:
1) вымаўленчая -  грунтуецца на нормах / адхіленнях ад норм літаратур- 

нага вымаўлення — устойлівай і дынамічнай з'явы, што абапіраецца на зако
ны функцыяніравання фаналагічнай сістэмы мовы, з аднаго боку, і на вы- 
працаваныя грамадствам і традыцыйна прынятыя правілы, якія церпяць 
пэўныя змены ў працэсе развіцця вуснага літаратурнага маўлення ў выніку 
ўплыву на яго розных фактараў моўнага развіцця. Гэтыя змены першапа- 
чаткова маюць характар вагання норм, але калі такія змены не супярэчаць
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фаналагічнай сістэме і шырока распаўсюджваюцца, яны вядуць да ўзнікнен- 
ня варыянтаў літаратурнай нормы (варыянтаў фонастылем), а затым -  і, 
магчыма, да ўсталявання новай вымаўленчай нормы;

2) камунікатыўная -  характарызуе камунікатыўныя тылы выказвання: 
апавяданне, пытанне, пабуджэнне;

3) вылучальная -  адрознівае фрагменты выказвання паводле ступені іх 
сэнсавай значнасці.

Фонастылістычныя адзінкі, якія фарміруюцца трыма названымі функцы- 
ямі, звязаны паміж сабой адносінамі супрацьпастаўлення, адрознення -  су- 
адносяцца з пэўнымі лінгвістычнымі значэннямі ў сістэме мовы.

Названыя факты дазваляюць вылучыць адпаведна тры тылы фонасты
лем: вымаўленчую, камунікатыўную і вылучальную. Далей мы разгледзім 
гэтыя тылы фонастылем на матэрыяле “Заключнага слова Якуба Коласа на 
вечары, прысвечаным яго 70-годдзю” (1952). Аналіз матэрыялу ўпершыню ў 
беларускім мовазнаўстве праводзіўся пры дапамозе сістэмы камп’ютэрнага 
мадэліравання вуснага маўлення “Sonic Foundry Sound Forge 4.5a”. Тэкст 
“Заключнага слова Я. Коласа...” гучыць 3 хвіліны 40,54 секунды, сярэдняя 
працягласць фразы -  8,482 секунды.

Сярод дыферэнцыяльных прыкмет (ДП) вымаўленчай фонастылемы 
адзначым тэмп, спецыфіку нарматыўнага націску, асаблівасці сінтагматыч- 
нага падзелу і асаблівасці паўзацыі. Прамова Я. Коласа належыць да поў- 
нага (афіцыйнага, акадэмічнага) стылю літаратурнага вымаўлення, які вы- 
значаецца выразным маўленнем, дакпаднай артыкуляцыяй гукаў, падоўжа- 
най працягласцю галосных; [п’э'с’н ’і], Ца:'сны], [рашчын’і'лас’а], 
[б ’ас:’м ’э'ртным]. Некаторыя націскныя гукі маюць даволі значную ў параў- 
нанні з ненаціскнымі працягласць, калі слова набывае асаблівую значнасць, 
падкрэсліваецца яго важнасць: [прыв’іта:'н:’і\, [пажада:'н:’і], [пра:'цы].

Ha маўленне пісьменніка аказала ўплыў руская мова, што было абумоў- 
лена первентыўным яе статусам у тагачасным савецкім грамадстве: 
[улу°б°о'к°уІу] -  глыбокую, [виастр°о'х] -  у астрог, [заивс’°о'\ -  за ўсё. 
Заўважаецца характэрная для рускага літаратурнага вымаўлення якасная 
рэдукцыя паслянаціскных галосных гукаў: [в’э'чьры] -  вечары, [паэ'з'ь}а\ -  
паэзія, а таксама пастаноўка націску ў некаторых словах згодна з акцэн- 
туацыйнымі нормамі рускай мовы: [прынаш°у'] -[прын°о'ш°у\.

Істотным чынам паўплывала на коласаўскае маўленне і дыялектная мо
ва: [прым’і'ц ’а\ -  прыміце, [dapay°o'ja] -  дарагое, [жыц’іо '] -  жыццё.

Аналіз сінтагматычнага падзелу сведчыць аб тым, што пісьменнік вельмі 
часта выкарыстоўвае паўзы з мэтай падкрэслівання некаторых слоў, 
імкненнем надаць ім большую “моц”: .../ я ўпотайку / складаў песні / моваю / 
роднага народа / аб яго долі...; ...а потым / пасадзілі / ў астрог; Яна / 
паклала / пачатак новай эпохі; Партыя / стварыла ўсе магчымасці / / 
ўмовы / для творчай працы; Розумам / / сэрцам сваім / успрыняў я / вялікія 
ідэі марксізма- / ленінізма. Колькасць, працягласць паўз залежаць ад тэмпу 
маўлення, ад зместу выказвання. Як відаць з прыкпадаў, нефінальныя паў- 
зы знаходзяцца ўнутры фразы перад наступнай сінтагмай. Фінальныя паўзы 
характарызуюцца большай працягласцю гучання і, як правіла, прыпадаюць 
на канец фразы. Але паўзы, тоесныя па працягласці з фінальнымі, могуць 
назірацца ў межах фразы перад словам або групай слоў, што маюць для 
моўцы асаблівае значэнне: Дарога партыі -  / мая дарога /, / з гэтай дарогі 
I я не сайду U ніколі //.

У некаторых выпадках паўза паміж сінтагмамі зусім адсутнічае, што мож- 
на растлумачыць імкненнем Я. Коласа перадаць непадзельнасць некаторых 
паняццяў: Сваё жыццё і сваю дзейнасць / я назаўсёды звязаў / з жыццём і 
дзейнасцю / вялікай партыі Ленінай, а гэтым самым / / з народам /, бо 
партыя / / народ / -  непадзельныя разуменні //.
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У якасці ДП камунікатыўнай фонастылемы ў беларускай мове можна 
вылучыць: напрамак руху мелодыкі (плаўны зыходны, узыходны, узыходны 
з рэзкім спадам, зыходны, узыходна-зыходны), меладычны дыяпазон (вузкі, 
сярэдні, шырокі), лакалізацыю меладычнага максімуму (пачатак фразы, 
сярэдзіна фразы, канец фразы), узровень пачатку (ніжэй за сярэдні, сярэдні, 
вышэй за сярэдні) і узровень канца (вышэй за пачатковы, ніжэй за пачат- 
ковы) меладычнага руху.

У набор ДП вылучальнай фонастылемы ў беларускай мове можа ўвахо- 
дзіць: максімум інтэнсіўнасці, максімальны меладычны дыяпазон, меладыч
ны максімум, найбольшы музычны інтэрвал, максімум працягласці. 3 гэтага 
вынікае, што найбольш істотнае ў сэнсавым плане слова можа вылучацца 
сукупнасцю максімумаў гэтых прыкмет або пэўнай іх камбінаторыкай у за- 
лежнасці ад камунікатыўных тыпаў выказвання. Кожная рэалізацыя фона
стылемы з’яўляецца варыянтам або варыяцыяй фонастылістычнай адзінкі. 
Варыянтнасць абумоўлена экстралінгвістычнымі і лінгвістычнымі фактарамі.

Да экстралінгвістычных фактараў, на нашу думку, варта найперш аднесці 
кансітуацыю. Змяненні інтанацыйных рэалізацый як варыянтаў фонасты- 
лем, якія ўзнікаюць пад уплывам кантэксту і сітуацыі, належаць да пазіцый- 
ных змен, а самі варыянты -  да пазіцыйных варыянтаў фонастылем.

Пазіцыйныя варыянты рэалізуюцца ў сваіх варыяцыях -  зменах, якія ад- 
бываюцца таксама лад уплывам кансітуацыі і з’яўляюцца функцыянальна 
нязначнымі пры іх успрыманні. Напрыклад, варыяцыі, звязаныя з кансітуа- 
цыямі, што ўключаюць уплыў суразмоўцы і арыентацыю на яго: гучнае вы- 
маўленне перад вялікай групай слухачоў, набліжэнне меладычнага ўзроўню 
пачатку гучання другой рэплікі дыялога да ўзроўню канца першай рэплікі, 
калі другі суразмоўца нібыта “падладжваецца" да першага.

Лінгвістычнымі фактарамі варыятыўнасці фонастылемы з’яўляюцца лек- 
сіка-граматычныя сродкі. Змяненні рэалізацый фонастылем, якія адбыва- 
юцца лад уплывам лексіка-граматычных сродкаў, мы будзем лічыць камбі- 
наторнымі, а самі варыянты -  камбінаторнымі варыянтамі фонастылем. 
Прыкпадам камбінаторных варыянтаў могуць быць варыянты фонастылем, 
якія маюць камунікатыўнае значэнне. Яны абумоўлены ўзаемадзеяннем ін- 
танацыі з мадальнымі словамі і часціцамі -  фармальнымі паказчыкамі каму- 
нікатыўнай мадальнасці. Напрыклад, варыянты пытанняў з фармальнымі 
паказчыкамі адрозніваюцца ад адпаведных пытанняў без фармальных па- 
казчыкаў меладычным узроўнем, дыяпазонам, інтэрвалам уздыму мелодыкі 
і хуткасцю яе спаду.

Прыкладам камбінаторнага змянення вылучальнай фонастылемы можа 
быць вар'іраванне інтанацыі ў залежнасці ад сродкаў афармлення лагічна 
вылучанага слова ў фразе: Яно <роднае слова> забаранялася /, высмейва- 
лася /, яно выганялася з усіх устаноў таго часу. Ці дойдзе яно да 
народа?..

Паколькі лексіка-граматычныя формы і іх значэнні падбіраюцца згодна з 
сітуацыяй, у якой адбываецца камунікацыя, можна прасачыць пэўную суад- 
несенасць паміж пазіцыйнымі і камбінаторнымі вырыянтамі фонастылем.

У абсалютна моцнай пазіцыі значэнне камунікатыўнай фонастылемы пе- 
радаецца пераважна інтанацыйна, без удзелу спецыяльных лексіка-грама- 
тычных сродкаў (Партыя расчыніла мне еочы / і памагла цвёрда стаць на 
новы шлях...), у адрозненне ад слабай пазіцыі, дзе паслабленне інтанацый- 
ных прыкмет можа кампенсавацца лексіка-граматычнымі сродкамі (За ўсё /, 
што зрабіла для мяне партыя / / савецкі ўрад / i за высокую ўзнагароду / 
Орденам Леніна / ў сувязі з маім сямідзесяцігоддзем / я прыношу самую 
глыбокую /, самую шчырую падзяку II).

Камбінаторныя варыяцыі фонастылем рэалізуюцца праз пэўныя варыян
ты. Напрыклад, па меры павелічэння колькасці скпадоў у фразе спрашчаец-
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ца яе меладычны малюнак: памяншаецца велічыня меладычнага узроуню, 
звужаецца дыяпазон, змяншаецца ступень спаду мелодыкі: Маё слова /, 
хоць і вузкімі дарогамі /, але даходзіла да народа //.

Варыяцыі рэалізуюцца за кошт вар’іравання інтэгральных прыкмет фона- 
стылем. Кожная варыяцыя ўвасабляе пэўны варыянт фонастылемы (напры- 
клад, кожны інтанацыйны варыянт у залежнасці ад кансітуацыі можна вы- 
мавіць больш павольна або хутка, гучней або цішэй, на больш або менш вы- 
сокім меладычным узроўні і г. д.).

Названыя акалічнасці дазваляюць вылучыць у маўленні Я. Коласа пяць 
тыпаў фонастылем.

Тыпы фонастылем у маўленні Якуба Коласа

Тып фонастылемы Pyx мелодыкі Меладычны
максімум

Меладычны 
узсювень пачатку

Меладычны 
ўзсюаень канца Дыяпазон

А павядальная
закончаная

Плауны
зыходны Пачатак НІЖЭЙ 

за сярэдні
Ніжэй

за пачатковы Сярэдні

А павядальная
незакончаная Узыходны Канец Сярэдні Вышэй 

за пачатковы Вузкі

Пытальная
(агульнае
пытанне)

Узы ходны 
з рэзкім 
спадам

Сярэдзіна
(канец) Сярэдні Ніжэй

за пачатковы Шырокі

Пытальная
(спецыяльнае

пытанне)
Зыходны Пачатак Сярэдні Ніжэй

за пачатковы Шырокі

Пабуджальная Узы ходна-
зыходны

(Пачатак)
сяоэдзіна

Вышэй 
за сяоэдні

Ніжэй
за пачатковы Шырокі

Праілюструем названыя фонастылемы прыкладамі.
1) Апавядальная закончаная: Так было калісь у  царскія часы.
2) Апавядальная незакончаная: Тэты дзень i вечар -  дзень маёй pa

dach, гэты дзень -  маё свята.
3) Пытальная (агульнае пытанне): Чым жа плацілі мне царскія слугі за 

мае песні, за прыхільнасць, за блізкасць да народа?
4) Пытальная (спецыяльнае пытанне): ...мяне часта браў горкі роздум: 

куды лайду я са сваім родным словам?
5) Пабуджальная: Дарагія таварышы!
Паколькі ў рэальным выказванні функцыі фонастылістычных адзінак рэа- 

лізуюцца паралельна, фонастылемы варта разглядаць у межах цэласнага 
ўтварэння -  фонастылістычнага поля -  сукупнасці, перапляцення, сферы 
ўзаемадзеяння фонастылем, якая адлюстроўвае стасункі паміж апошнімі.

Супрацьпастаўленні фонастылем, іх апазіцыі, характар функцыяніраван- 
ня гэтых апазіцый належаць да фонастылістычнай парадыгматыкі, у ад- 
розненне ад сінтагматыкі -  лінейнай паслядоўнасці рэалізаваных у маў- 
ленні фонастылем, правілаў іх дыстрыбуцыі, магчымасцей і абмежаванняў у 
спалучальнасці фонастылем адна з другой у межах фонастылістычнага 
поля.

Праблемныя артыкулы па пытаннях фонастылістыкі сучаснай беларус- 
кай літаратурнай мовы пачалі публікавацца адносна нядаўна. Тэарэтычнае 
абгрунтаванне гэтай навуковай галіны стымулюецца неабходнасцю ства- 
рэння адпаведных вучэбных дапаможнікаў, якія давалі б звесткі адносна 
стылістычнай дыферэнцыяцыі фанетычнага матэрыялу сучаснай беларус- 
кай літаратурнай мовы, сістэмы яе стыляў вымаўлення, іх галоўных адзна- 
ках і ўзаемадзеянні, вызначалі б асноўныя крытэрыі функцыянальнай адпа- 
веднасці маўлення.
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І.У. КАЛІЦЕНЯ

МАТЫВАВАНЫЯ ПРЫМЕТНІКІI НАЗОЎНІКІ 
Ў АД’ЕКТЫЎНЫХ СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫХ ГНЁЗДАХ

Дается описание словообразовательно
го потенциала мотивированных адъективов 
и субстантивов. Они являются составными 
компонентами словообразовательных гнезд 
немотивированных качественных прилага
тельных, которые обозначают внешние и 
внутренние качества человека, в белорус
ском языке.

The word formting potential of motivated 
adjectives and nouns is analyzed in this article. 
They are components of word-forming nests of 
non-motivated qualifative adjectives that denote 
outer and inner human qualities in the Belaru
sian.

3 пункта погляду семантыкі словаўтваральнае гняздо (СГ) уяўляе сабой 
упарадкаваную сукупнасць словаўтваральных значэнняў. Словаўтвараль- 
нае значэнне выражаецца праз адпаведны словаўтваральны фармант і зай- 
мае прамежкавае становішча паміж лексічным, індывідуальным значэннем 
асобнага слова і яго граматычным значэннем, уласцівым не толькі гэтаму 
слову, але і ўсім словам таго ці іншага класа (часцінам мовы, асобным 
граматычным катэгорыям унутры часцін мовы і г. д.) (Шакун 1978, 6). У ад- 
розненне ад названых вышэй значэнняў (граматычнага і лексічнага. -  I. K.), 
словаўтваральнае значэнне, акрамя кампанентаў, якія ўваходзяць у яго 
састаў, заўсёды змяшчае ўказанне на адносіны матываванага слова да 
матывавальнага, параўн.: бялець, чарнець- “станавіцца (якім)” і да т. п. 
(Улуханов 1977, 11).

У СГ дэрывацыйныя значэнні выконваюць важную ролю ва ўпарадка- 
ванні адносін аднакарэнных слоў у саставе названай комплекснай адзінкі. 
Інакш кажучы, дадзеныя адносіны слоў у гняздзе будуюцца на базе слова- 
ўтваральных значэнняў. Трэба адзначыць, што ў СГ не мае дэрывацыйнага 
значэння толькі адно слова -  зыходнае (нематываванае). Аднак яно такса- 
ма ўдзельнічае ў фарміраванні словаўтваральных адносін, выступаючы ў 
якасці матывавальнага для слоў, якія ўтвараюцца на першай ступені дэры- 
вацыі.

У артыкуле даецца апісанне словаўтваральнага патэнцыялу матывава- 
ных ад’ектываў і субстантываў, якія ўваходзяць у склад СГ нематываваных 
якасных прыметнікаў, што абазначаюць знешнія і ўнутраныя якасці чалаве- 
ка, у беларускай мове. У названых гнёздах часцінамоўныя блокі, у прыват- 
насці ад’ектыўны і субстантыўны, маюць разгалінаваны састаў матывава- 
ных адзінак, утвораных з дапамогай разнастайных словаўтваральных фар- 
мантаў. Гэта абумоўлена ў першую чаргу асаблівасцямі семантыкі нематы
ваваных якасных прыметнікаў названай лексіка-семантычнай трупы (ЛСГ).

Так, у даследуемых гнёздах ад’ектывы ўтвараюцца на розных ступенях 
дэрывацыі ад такіх часцін мовы, як прыметнік, назоўнік, дзеяслоў і пры- 
слоўе. Значную колькасць складаюць прыметнікі, матываваныя самімі поы-
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метнікамі. Словы такога тыпу ў асноўным утвараюцца на I-Il ступенях дэры- 
вацыі і маюць наступныя словаўтваральныя значэнні1:

1) ‘вышэйшая ступень параўнання’. Матываваныя словы ўтвараюцца пры 
дапамозе суф. -эйш-(-ейш-): даўж-эйш(ы), чарсцв-ейш(ы), глуш-эйш(ы), 
здарав-ейш(ы), дуж-эйш(ы) і інш.2;

2) ‘ласкальнасць ці зменшаная або павялічаная мера якасці, названай 
матывавальным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -еньк- 
(-эньк-): стар-эньк(і), сів-еньк(і), лыс-еньк(і), шчупл-еньк(і), разм. і інш. Ha 
Il ступені дэрывацыі матываваныя з такім значэннем утвараюцца пры 
дапамозе суф. -к-: невяліч-к(і)\

3) ‘высокая ступень якасці’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф.: 
-усеньк- (-юсеньк-) паўн-юсеньк(і), -утк-(-ютк-) чысц-ютк(і), -ізн- вял-ізн(ы), 
-ізазн- вял-ізазн(ы), -ізарн- вял-ізарн(ы) і вел-ізарн(ы), -енн-(-энн-) хітр- 
энн(ы), -эзн- гушч-эзн(ы)-, ‘высокая ступень якасці ў спалучэнні з ласкаль- 
насцю’: -юпасеньк-(-юпаценьк-) мал-юпасеньк(і) і мал-юпаценьк(і)-,

4) ‘меншая ступень якасці, названай матывавальным словам’. Матывава
ныя ўтвараюцца пры дапамозе суф. -ават- (даўг-ават(ы), бледн-ават(ы), 
груб-ават(ы) і інш.ў;

5) ‘адсутнасць таго ці супрацьлегласць таму, што названа матываваль
ным словам’ або ‘няпоўная супрацьлегласць’. Дэрываты ўтвараюцца пры 
дапамозе прэф.: не-(ня-) не-вясёл(ы), ня-горд(ы), ня-злосн(ы), не-благ(і), 
не-мал(ы), без-(бяс-) бяс-чул(ы), пра- пра-мудр(ы)\

6) ‘яшчэ больш павышаная або паніжаная (у параўнанні з суф. -еньк-) 
ступень якасці і адценне ласкальнасці’. Матываваныя ўтвараюцца пры да
памозе суф. -енечк-: мал-енечк(і)\

7) ‘непаўната якасці або агульнае якаснае значэнне’. Дэрываты ўтвара- 
юцца пры дапамозе суф.: -ав-(-яв-) бел-ав(ы), гарк-ав(ы), -ес-(-ёс-) (рэдка) 
бял-ес(ы), бял-ёс(ы). У прыметніках хударлявы i сухарлявы выступав вары- 
янт суфікса -ав- фармант -арляв(ы). На Il ступені дэрывацыі матываваныя 
з такім значэннем утвараюцца пры дапамозе прэф. пра-: пра-даўгават(ы);

8) ‘найвышэйшая ступень параўнання’. Дэрываты утвараюцца пры дапа
мозе прэф. най- i суф. -ш-: най-вялік-ш(ы); прэф. раз-(рас-): раз-вясёл(ы), 
разм. Матываваныя з такім значэннем утвараюцца i на Il ступені дэрывацыі 
пры дапамозе прэф. най-: най-вастрэйш(ы), най-весялейш(ы), най- 
дужэйш(ы). Адзначаны выпадкі, калі ад’ектывы ca значэннем найвышэйшай 
ступені параўнання ад прыметнікаў вышэйшай ступені не ўтвараюцца. 
Напрыкпад, не назіраецца падобная матывацыя з прыметнікамі сыц-ейш(ы), 
худз-ейш(ы)]

9) ‘вялікая колькасць таго ці прымесь або падабенства да таго, што наз
вана ў аснове матывавальнага слова’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе 
суф. -іст-(-ыст-): панур-ыст(ы) і інш.;

10 ) 'агульнае якаснае значэнне’. Матываваныя словы ўтвараюцца пры 
дапамозе прэф. раз-(рас-), з-(с-): рас-кос(ы), с-кос(ы)\

11) ‘крайне высокая ступень праяўлення прыметы, названай матыва
вальным словам’. Дэрываты утвараюцца пры дапамозе прэф. звыш-: звыш- 
тонк(і)\

12) ‘якасць, блізкая да той, што названа матывавальным словам’. Маты
ваваныя утвараюцца пры дапамозе прэф. з- i па-: з-важн(ы), па-важн(ы).

На I ступені дэрывацыі адзначаны ад’ектывы са значэннем узмоцненай 
ступені якасці, утвораныя пры дапамозе суф. -ушч-(-юшч-): чарн-юшч(ы), 
хітр-ушч(ы) і інш., а таксама прыметнікі са значэннямі: 1) 'які нязначна пе-

Мовазнаўства

1 Разглядаемыя ніжэй дэрывацыйныя значэнні выдзяляюцца не апрыёрна: яны ўяўляюць 
сабой значэнні словаўтваральных фармантаў.

Словаўтваральныя значэнні матываваных адзінак прыводзяцца ў адпаведнасці з «Бела- 
рускай граматыкай» (Мн., 1985).

61



равышае ступень якасці, названай матывавальным словам’; 2) ‘які значна 
перавышае ступень якасці, названай матывавальным словам’, утвораныя 
пры дапамозе прэф. за-: за-доўг(і), за-мал(ы), за-густ(ы) і інш.

Ад поыслоуяу у даследуемых СГ на Il ступені дэрывацыі ўтвараюцца 
толькі ад’ектывы-кампазіты: густа —» густа-цёрт(ы), хутка —> хутка-дзей- 
н(ы) I некат. інш.

У даследуемых СГ адзначаны толькі два тыпы адназоунікавых ад’екты- 
ваў, утвораных на II-III ступенях, ca словаўтваральнымі значэннямі:

1) ‘адноснасць'. Матываваныя словы ўтвараюцца пры дапамозе суф. -к-, 
-CK-, -ав-(-яв-), -Н-, -аўск-(-оўск-), -ычн-, -ч-: басяц-к(і), юнац-к(і), зладзей- 
ск(і) (II); грубіян-ск(і) (III); рыжык-ав(ы), гарачк-ав(ы) (II); сівуш-н(ы), вясель- 
н(ы) (II); юннат-аўск(і), маладняк-оўск(і) (II); меркантыліст-ычн(ы) (II); 
аздараўлен-ч(ы) (III);

2) 'прыналежнасць’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -оў(-ёў), 
-ін-(-ын-); дзік-оў, глушц-оў, дзіч-ын(ы) (II);

3) ‘уласцівасць таго або схільнасць да таго, што названа матывавальным 
словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -лів-, -ават-(-яват-), -ав-, 
-ІСТ-: злас-лів(ы), зладзе-яват(ы), цепл-ав(ы), мудрагел-іст(ы). На Il ступені 
дэрывацыі зафіксавана ўтварэнне кампазітаў з такім жа значэннем пры да
памозе суф. -лів- i -Н-. Напрыклад: хваробаўстой-лів(ы), хваробатвор-н(ы).

У гняздзе з зыходным словам малад(ы) на Il ступені зафіксаваны ад’ек- 
тыў маладз-ёжн(ы) (ад назоўніка моладзь), словаўтваральны фармант якога 
з’яўляецца непрадуктыўным.

Ha Il-Ill ступенях дэрывацыі ў даследуемых гнёздах зафіксаваны ад’ек- 
тывы, утвораныя ад дзеяслова. Матываваныя маюць наступныя словаўтва- 
ральныя значэнні1:

1 )  ‘які характарызуецца адсутнасцю дзеяння, стану, немагчымасцю 
здзейсніць дзеянне, названае матывавальным словам, ці падвергнуцца 
яму’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе прэф. не- I суф. -н-: сціха(ць) 
не-сціха-н(ы) (II);

2) ‘схільнасць да дзеяння, названага матывавальным словам’. Дэрываты 
ўтвараюцца пры дапамозе суф. -лів-: зацішлівы' (II), падбадзёрлівы, разм. (Ill);

3) ‘схільны да таго або мае ўласцівасці, адзнакі таго, што названа 
матывавальным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -уч(ы) 
(-юч(ы): сляпі(ць) -> сляп-уч(ы) (II);

4) ‘які характарызуецца адносінамі да дзеяння, названага матываваль
ным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -льн-, -цельн-: 
аглуша-льн(ы) (III), слабі-цельн(ы) (II);

5) ‘які знаходзіцца ў стане, што выкпіканы працэсам, названым матыва
вальным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -л-: зблажэ- 
л(ы), разм. (II), пагрубе-л(ы) (III) і інш.

Трэба адзначыць, што для СГ нематываваных якасных прыметнікаў 
названай ЛСГ характэрна таксама ўтварэнне (хаця I не прадуктыўнае. -  I. К.) 
дзеепрыметнікаў на II-IV ступенях словаўтварэння ca значэннямі1 2:

1) ‘падвержаны дзеянню ці заключав вынік дзеяння, названага матыва
вальным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -т-, -н-, -ен- 
(-ОН-, -ён-), -ан-(-ян-): прыгоркну-т(ы) (III), раззлава-н(ы), разм., разгарач- 
ан(ы), апошл-ен(ы) (III), вытупл-ен(ы) (III), збліж-ан(ы) (II), адобр-ан(ы) (II), 
залыш-ан(ы), разм. (II), мудр-он(ы) , разм., абедн-ен(ы) (II) I Інш. Адзначым, 
што згодна з ТСБМ дзеепрыметнікі паасушваны I разгарачаны могуць вы- 
ступаць у значэнні прыметнікаў. На Il ступені дэрывацыі пры дапамозе су-

Мовазнаўства

1 Значком (*) абазначаюцца дэрываты з двайной матывацыяй, на падставе я кой яны могуць 
быць аднесены да аддзеяслоўных прыметнікаў.

2 Размежаванне прыметнікаў і дзеепрыметнікаў праводзіцца на падставе ТСБМ (У 5 т. Mh., 
1977-1984).
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фікса -н- утвараецца прыметнік заціш-н(ы) са значэннем, ідэнтычным зна- 
чэнню названых дзеепрыметнікаў;

2) ‘адмоўнасць’. Матываваныя словы ўтвараюцца пры дапамозе прэф. 
не-(ня-): не-ўсвядомлен(ы) (III), не-паголен(ы) (IV), ня-высахл(ы) (IV) і некат. 
інш.

Значнае месца сярод дэрыватаў, якія ўваходзяць у састаў даследуемых 
гнёзд, займаюць і матываваныя назоўнікі. Яны таксама ўтвараюцца ад роз
ных часцін мовы (прыметнікаў, дзеясловаў і саміх назоўнікаў) і ў параўнанні 
з матываванымі ад’ектывамі маюць даволі разнастайную сістэму словаўтва- 
ральных значэнняў.

Так, як сведчыць даследаваны матэрыял, адад’ектыЎныя назоўнікі, што 
ўтвараюцца ў асноўным на I ступені дэрывацыі, маюць наступныя слова- 
ўтваральныя значэнні:

1 )  ‘асоба паводле ўласцівасцей, поглядаў, сферы заняткаў’. Матывава
ныя ўтвараюцца пры дапамозе суф. -іст(-ыст): меркантыл-іст(0);

2) ‘асоба паводле прыметы, названай матывавальным словам’. Дэрыва- 
ты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -ач(-яч), -анк(а)(-янк(а), -ун: ліх-ач(0), 
лаўк-ач(0), бял-янк(а), халасц-янк(а), разм., дзік-ун(0), хараш-ун(0), разм. і 
некат. інш.;

3) 'розныя прадметы (адушаўлёныя і неадушаўлёныя), з’явы, якія харак- 
тарызуюцца прыметай, названай матывавальным словам’. Дэрываты ўтва- 
раюцца пры дапамозе суф. -ір(-ыр), -к-, -ар(-яр), -ушк-(-юшк-), -іц(а) 
(-ыц(а), -аўк-(-яўк-): багат-ыр(0), пуст-ыр(0), дзіч-к(а), малод-к(а), разм., 
гушч-ар(0), сух-ар(0), цяпл-ушк(а), весял-ушк(а), маладз-іц(а), туп-іц(а), 
мал-яўк(а), руд-аўк(а), разм., чарн-яўк(а)\ пра- і -0-: пра-бел-0(0). 3 такім 
жа значэннем на I ступені ўтвараюцца кампазіты пры дапамозе суф. -нік. 
Напрыклад, вастр-а-кут-нік(0)\

4) ‘асобы і прадметы (адушаўлёныя і неадушаўлёныя) паводле характэр- 
най якасці’. Матываваныя ўтвараюцца пры дапамозе суф. -ец(-эц): 
сів-ец(0), мудр-эц(0), храбр-эц(0)\

5) ‘канкрэтныя прадметы, з’явы, прастора, асобы як носьбіты прыметы, 
названай матывавальным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе 
суф. -ік(-ык): скромн-ік(0), рыж-ык(0)\

6) ‘асобы, прадметы ці рэчыва, для якіх характэрна прымета, названая 
матывавальным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -ак 
(-як): слаб-ак(0), пашл-як(0)\

7) 'жывыя істоты i прадметы паводле прыметы, названай матываваль
ным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -ул(я): крыв-ул(я), 
рыж-ул(я), разм.;

8) ‘асобы, рэчывы ці з’явы паводле прыметы, названай матывавальным 
словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -ух(а): рыж-ух(а), разм., 
сів-ух(а);

9) ‘асобы, жывёліны i прадметы паводле характэрнай прыметы, названай 
матывавальным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -ыш: 
чарн-ыш(0), мал-ыш(0) і інш.;

10) ‘адцягненае значэнне прыметы і ўласцівасці’. Матываваныя ўтвара- 
юцца пры дапамозе суф.: -асць(-осць): апантан-асць(0), дзік-асць(0), 
весял-осць(0), плюгав-асць(0) і інш.; -от(а)(-ат(а): вастр-ат(а), слеп-ат(а), 
нем-ат(а) і інш.; -ізн(а), -0-: сів-ізн(а), крыв-ізн(а), худз-ізн(а)\ веліч-0(0), 
чэрнь-0(0), ціш-0(0)\ -ін(я)(-ын(я): слаб-ін(я), дабр-ын(я) і інш.; -ізм(-ызм): 
меркантыл-ізм(0), інфантыл-ізм(0)\ -ств(а)(-ств(о): кавар-ств(а), убо- 
ств(а)\

11) ‘адзінкавасць’. Матываваныя словы ўтвараюцца пры дапамозе суф. 
-інк(а) (-ынк(а): кучарав-інк(а), сів-інк(а), разм., хітр-ынк(а), разм.;
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12) ‘прымета, названая матывавальным словам, якая праяўляецца ў 
няпоўнай меры’. Назоўнікі з такім значэннем утвараюцца прэфіксальна- 
нульсуфіксальным спосабам: про- і -0 - про-бель-0(0) і некат. інш.;

13) ‘зборнасць’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -от(а)(-ат(а): 
бас-ат(а), разм., лаянк. і бас-от(а), бедн-ат(а)\

14) ‘ацэнка і павелічальна-зневажальнае адценне’. Дэрываты ўтвараюц- 
ца пры дапамозе суф. -эч(а)(-еч(а), -уш(а): скуп-еч(а), разм., праст-эч(а), 
разм., дзік-уш(а), разм.;

17) ‘зборнае паняцце ці прастора па прымеце, названай матывавальным 
словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -ін(а) (-ын(а): дзіч-ын(а) 
(ад дзікі).

У СГ прыметнікаў даследуемай ЛСГ адзначаны субстантываты: мала- 
д(ы), убог(ая), міл(ая), прасцейш(ыя), заал., старэньк(ая), сухотн(ая) і інш.

Асобную трупу складаюць назоўнікі з непрадуктыўнымі словаўтвараль- 
нымі фармантамі. Напрыклад: скуп-янд(а) і скуп-енд(а), мудр-агель(0), 
пашл-яцін(а), чысц-ёх(а), глух-амань(0), чыст-оль(0) і некат. інш.

Утварэнне адпрыметнікавых назоўнікаў зафіксавана таксама і на III сту- 
пені дэрывацыі. Матываваныя маюць словаўтваральныя значэнні:

1) ‘канкрэтныя прадметы, з’явы, прастора, асобы як носьбіты прыметы,
названай матывавальным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе 
суф. -ік: чарнічн(ьі) —» чарнічн-ік(0), гарчычн(ы) гарчычн-ік(0 );

2) ‘асоба паводле індывідуальных якасцей’. Матываваныя ўтвараюцца 
пры дапамозе суф. -ец(-эц): зласлів-ец(0);

3) ‘адцягнены стан паводле дзеяння (стану), названага матывавальным 
словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суфікса -асць: разлютава- 
н(ы) —> разлютаван-асць(0).

Як паказвае матэрыял, у даследуемых гнёздах значнае месца сярод ма- 
тываваных займаюць адсубстантыуныя назоўнікі, якія ў сваей большасці 
ўтвараюцца на Il ступені. Ім уласцівы наступныя словаўтваральныя значэнні:

1) ‘прадмет, прызначаны для змяшчэння таго, што названа матываваль
ным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суфікса -ніц(а). На
прыклад, гарчыч-ніц(а)\

2) ‘адзінкавасць’. Матываваныя ўтвараюцца пры дапамозе суф. -ын(а) 
(-ін(а): чарніч-ын(а), худоб-ін(а)]

3) ‘адсутнасць таго або супрацьлегласць таму, што названа матываваль
ным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе прэф. не-(ня-), без-(бяз-, 
бес-, бяс-): ня-здатнасць(0), ня-здольнасць(0), не-лрыемнасць(0); бес- 
лрытомнасць(0), бяс-чуласць(0)\

4) ‘высокая ступень якасці’. Матываваныя словы ўтвараюцца пры дапа
мозе прэф. пра-: пра-чупасць(0), лра-мудрасць(0)\

5) лакальнае значэнне ‘тое, што знаходзіцца пад тым, побач з тым ці сха
вана за тым, што названа матывавальным словам’. Дэрываты ўтвараюцца 
пры дапамозе прэф. пад-: лад-свядомасць(0)\

6) ‘размешчаны перад тым ці папярэднічае ў часе таму, што названа 
матывавальным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе прэф. 
перад-(п рад-): лерад-свядомасць(0)\

7) ‘уласцівасць або занятак асобы, названай матывавальным словам’. 
Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -ств(а)(-ств(о): злодзей(0) 
зладзей-ств(а), дзікун(0) -> дзікун-ств(а)-,

8) мадыфікацыйнае значэнне 'маладая істота’. Матываваныя словы ўтва- 
раюцца пры дапамозе суф. -ан(я) (-ан(ё): глуш-ан(я) i глуш-ан(ё)',

9) ‘абстрактнае значэнне (або значэнне прасторы i адцягненай прыме
ты)’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суфіксаў -адзь i -ань: цемр(а) 
цемр-адзь(0), цемр-ань(0)\

10) значэнне стылістычнай мадыфікацыі. Дэрываты ўтвараюцца пры 
дапамозе суф.: -ак цямок(0) -> цямоч-ак(0), -к- крывул(я), разм.
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крывуль-к(а), разм., -ок прастак(0) -> прастач-ок(0), -ейк(а), -ечк(а), 
-эч(а) здароўе —> здаров-ейк(а), разм., здароў-ечк(а), разм.; гаркот(а) 
гаркач-эч(а), разм., -южк(а): зладз-южк(а);

11) 'падабенства’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе прэф. за- і суф. 
-ак: за-цем-ак(0), за-ціш-ак(0). Матываваныя называюць тыя прадметы і 
з'явы, што і ўтваральныя словы, але з дадатковым значэннем зменшанасці, 
меншай ступені праяўлення стану, з’явы.

Ha III ступені словаўтварэння зафіксаваны адсубстантыўныя назоўнікі з 
памяншальна-ласкальным значэннем, утвораныя пры дапамозе суф. -к-: 
весялух(а), разм. —> весялуш-к(а), разм., таўстух(а), разм. —> таўстуш- 
к(а), разм.

У даследуемых СГ адзначана ўтварэнне фемінінатываў пры дапамозе 
суф. -к-, -іц(а)(-ыц(а), -ніц(а), -ух(а), -шчыц(а), -льніц(а), -льшчыц(а) на
Il-V ступенях дэрывацыі. Напрыклад: басяк(0)-> басяч-к(а) (II), пашляк(0) 
-> пашляч-к(а) (II), грубіян(0) —> грубіян-к(а) (III), скромнік(0) —> скромн- 
іц(а) (II), глушэц(0) глуш-ыц(а) (II), вясельнік(0), разм. —> вясель-ніц(а), 
разм. (Ill), весялун(0) весял-ух(а) (II), сушы-льшчык(0) сушы- 
льшчыц(а) (III), адбелыичык(0) -> адбель-шчыц(а) (IV), лрадаўжальнік(0) 
прадаўжа-льніц(а) (V) I інш.

Дппзеяслоуныя назоўнікі ўтвараюцца на ІІ-ІІІ, зрэдку -  на IV ступенях 
дэрывацыі і ў параўнанні з аддзеяслоўнымі прыметнікамі маюць наступныя 
словаўтваральныя значэнні:

1) 'носьбіт працэсуальнай прыметы’. Матываваныя ўтвараюцца пры да
памозе суф. -ян, -лк-: грубі(ць) -*  грубі-ян(0), вастры(ць) —> вастры-лк(а) (II);

2) 'асоба -  утваральнік дзеяння, называемага матывавальным словам'. 
Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -льшчык: сушы(ць) -> сушы- 
льшчык(0) (II);

3) ‘асоба паводле дзейнасці, а таксама прылады працы’. Матываваныя 
ўтвараюцца пры дапамозе суф. -цель: глушы(ць) —> глушы-цель(0), 
рыхлі(ць) рыхлі-цель(0) (II);

4) ‘прадметы, прылады, рэчывы, прызначаныя для выканання дзеяння, 
названага матывавальным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе 
суф. -льнік: выпрамі(ць) -> вылрамля-льнік(0) (II);

5) ‘месца для выканання дзеяння, названага матывавальным словам’. 
Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -льн-: бялі(ць) -> бялі-льн(я) (II);

6) ‘апрадмечанае дзеянне’. Матываваныя ўтвараюцца пры дапамозе 
суф. -енн-(-энн-): абагаці(ць) —> абагач-энн(е), павялічы(ць) —> павеліч- 
энн(е), чарсцве(ць) -> чарсцве-нн(е) і інш.;

7) ‘адцягненая працэсуальная прымета, названая матывавальным сло
вам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -к-, -ік(і)(-ык(і): вычысці(ць)

вычыст-к(а), зачысці(ць) -> зачыст-к(а) (III), мудры(ць) мудр-ык(і), 
хітры(ць) -> хітр-ык(і) (II);

8) ‘прадмет, які характарызуецца адпаведным дзеяннем, названым ма
тывавальным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -лішч(а): 
чысці(ць) -> чысці-лішч(а)\

9) 'адцягнены стан паводле таго, што названа матывавальным словам’. 
Матываваныя ўтвараюцца пры дапамозе суф. -льнасць: згушча(ц)-ца 
згушча-льнасць(0) (III);

10) ‘адзінкавасць’. Матываваныя ўтвараюцца пры дапамозе суф. -к-: 
рабаціні(ць) —> рабацін-к(а), разм.;

11) 'асоба па дзеянню, названаму матывавальным словам’. Дэрываты 
ўтвараюцца пры дапамозе суф. -льнік: прадаўжа(ць) -> лрадаўжа-льнік(0), 
запаўня(ць) —> залаўня-льнік(0) (IV) I інш.;
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12) ‘асоба па інтэнсіўнай прымеце, названай матывавальным словам’. 
Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе нулявога суфікса: буяні(ць) 
буян-0(0).

Такім чынам, як паказвае даследаваны матэрыял, прыметнікі і назоўнікі, 
што ўваходзяць у састаў СГ нематываваных ад’ектываў, якія абазначаюць 
знешнія і ўнутраныя якасці чалавека, складаюць значную частку матыва- 
ваных адзінак і валодаюць багатай словаўтваральнай семантыкай.
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Н.И. ЕФРЕМОВА

ЧАСТЕРЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РУССКИХ И НЕМЕЦКИХ ПАРЕМИЙ 
(СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

Определяются относительные объемы 
каждой части речи в структуре пословиц и 
поговорок и сопоставляются полученные 
данные с аналогичными характеристиками 
других текстов. В статье затрагивается так
же проблема лексического разнообразия 
грамматических категорий в паремиях.

The author defines the relative capacity of 
every speech part in the structure of proverbs 
and sayings and compares her findings with the 
analogous figures of other texts. Also touched 
on is the lexical variety of grammatical cate
gories in proverbial texts.

1. Эвристическая ценность изучения 
частеречной организации паремий

Пословицы и поговорки представляют собой особый вид устойчивых 
фраз, т. е. они не воспроизводятся по общим закономерностям порождения 
высказываний в речевой деятельности, но существуют в фольклорно-язы
ковом сознании говорящих в готовом виде: в достаточно неизменной син
таксической форме и в определенном лексическом наполнении данной син
таксической модели. Главное коммуникативное отличие паремий от обыч
ных высказываний заключается в том, что они не зависят от контекста, са
модостаточны и обобщены (годятся для класса ситуаций). Одним из основ
ных семантических механизмов формирования пословиц и поговорок явля
ется образность, а назидательность -  их основная прагматическая характе
ристика. Коммуникативные и семантико-прагматические особенности орга
низации паремий предполагают и наличие у них своей грамматики, во мно
гом отличной от общей. В предлагаемой статье выявляются закономерно
сти частеречной организации немецких и русских пословиц и поговорок на 
материале в 1000 единиц на каждом языке, извлеченных из лексикографи
ческих источников (Бинович, Гришин 1975; Граф 1997; Жуков 1993). Выяв
ление таких закономерностей предполагает, с одной стороны, сопоставле
ние частеречного состава паремий каждого из языков с частеречным соста
вом других видов текстов на данных языках, с другой стороны, сопоставле
ние частеречных составов паремий между двумя языками. Анализу подвер
гались знаменательные части речи (включая местоимения).

2. Принципы частеречной квалификации словоформ 
в составе паремий

В понимании природы частей речи мы вслед за А.Е. Супруном считаем, 
что «принадлежность слова к некоторой части речи определяется некото
рым комплексом грамматических свойств, что состав этого комплекса не
является чем-то абсолютным, что он может меняться в определенных пре-
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делах, т. е. что отдельные свойства, характерные, вообще говоря, для дан
ной части речи, могут быть не выявлены у данного слова, хотя оно тоже 
принадлежит к одной части речи» (Супрун 1971,87).

Необходимо отметить, что в работе представлена не полная типология 
частей речи, а лишь случаи, связанные с трудностями определения часте
речного статуса лексики, а именно частеречная омонимия.

Разграничение частеречных омонимов в немецком материале произво
дилось с учетом синтаксических характеристик слов и их функций в составе 
предложения. В частности, немецкие пословицы Ein gut Gemüt ist besser als 
ein gut Geblüt ‘Хороший нрав -  лучше, чем хорошее происхождение’; Armut 
ist fur Podagra gut ‘Бедность хороша для подагры'; Neue Besen kehren gut 
‘Новые метлы хорошо метут’ содержат в своем составе лексему gut, опре
деление частеречной принадлежности которой вызывает определенные 
трудности. В первом предложении лексема выступает в качестве определе
ния к подлежащему, во втором -  является частью именного сказуемого, что 
характерно для прилагательных. В третьей паремии лексическая единица 
поясняет сказуемое и выполняет в предложении функцию обстоятельства, 
чем и предопределялось ее отнесение к наречиям.

Частеречная омонимия как результат субстантивации представляет со
бой неоднородное явление в русском и немецком языках. В немецком языке 
субстантивированные единицы получают формальные признаки существи
тельного -  артикль и написание с большой буквы, вследствие чего их час
теречная идентификация не вызвала трудностей: Der Klügere (сущ.) gibt 
nach ‘Умнейший уступает’; Viel Essen (сущ.), viel Krankheiten ‘Много еды, 
много болезней’. Русские субстантивированные слова, как правило, сохра
няют морфологические характеристики исходного лексико-грамматического 
разряда и не имеют формальных показателей класса существительных. 
Отнесение таких лексем к существительным определялось синтаксически
ми возможностями слов и их функцией подлежащего или дополнения: Глу
пый киснет, а умный все промыслит] Ученого учить, только портить.

Разграничение неопределенного артикля ein и числительного ein ‘один’ 
производилось на основе контекстуального анализа: с учетом значения 
лексической единицы в контексте, например: Was ein (артикпь) Esel von mir 
schprict, das achte ich nicht ‘Что говорит обо мне осел, на то я не обращаю 
внимания’, Ein (числительное) Mann ist kein Mann ‘Один человек не чело
век’.

3. Частеречный состав паремий
В результате распределения всех словоупотреблений и всех лексем ис

следуемого корпуса паремий по частям речи получены соответственно час
тотный словарь словоупотреблений и частотный словарь лексем лексико
грамматических разрядов. На основании количественных характеристик 
выявлен ранг (место в частотном списке по убывающей частоте) каждого 
разряда.
3.1. Разряды знаменательных частей речи в составе паремий. Частотный 
словарь словоупотреблений представлен в табл. 1, на основании которой 
можно судить об относительной продуктивности частеречных групп.

Как видно из таблицы, ранги отдельных частей речи в немецких и рус
ских паремиологических текстах полностью совпадают, что позволяет гово
рить об общих закономерностях частеречной организации пословичных 
текстов. Максимальной частотой обладают существительные, затем -  гла
голы. Русские существительные превосходят в количественном отношении
немецкую субстантивную лексику, что связано, по-видимому, с преоблада
нием в русском материале по сравнению с немецким образных паремий 
(89,7 % против 69,7 %). Существительные являются основой создания об
раза многих пословиц и поговорок. «Предметность, -  пишет Г.В. Параске- 
вич, -  необходимое свойство образа, именно поэтому существительное
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считается опорой микрообраза и «методологической основой для его прак
тического выделения» (Параскевіч 1984, 6). Удельный вес глагольной лек
сики в немецких паремиях по сравнению с русским материалом увеличива
ется вследствие: 1) высокой употребительности полузнаменательных гла
голов sein ‘быть’, haben ‘иметь’, werden ‘становиться’, 2) обычности или 
нормальности для русского синтаксиса (в том числе пословичного) безгла
гольных предложений.

Т а б л и ц а  1
Частотный словарь словоупотреблений грамматических классов слов

Ранг Часть речи Русские паоемии Немецкие паоемии
Абсолютная частота (%> Абсолютная частота (%)

1 C уществител ьное 1964 47.75 1811 37,70
2 Глагол 1122 27,28 1430 29,77
3 Местоимение 378 9,19 675 14,05
4 Прилагательное 313 7,61 464 9,66
5 Наречие 244 5,93 359 7.47
6 Числительное 92 2,24 65 1.35

Всего 4113 100 4804 100

Местоимения занимают третий ранг в частотных словарях частей речи. 
Относительный объем немецкой местоименной группы существенно пре
вышает объем соответствующей русской. Представляется, что указанное 
различие не связано с природой пословиц и поговорок, а объясняется раз
личиями языковых систем. Так, увеличение числа немецких местоимений 
происходит за счет высокой употребительности неопределенно-личного 
местоимения man, а также вследствие высокочастотности безличного ме
стоимения es. Оба прономинатива не имеют соответствий среди русских 
местоимений.

Прилагательные, наречия и числительные оказались на периферии час
тотного частеречного словаря. Их общий удельный вес составил 16,17 % от 
числа всех словоупотреблений паремиологических текстов.

3.2. Частеречная иерархия грамматических разрядов паремий в со
поставлении с частеречной иерархией других текстов. Частотное 
распределение частей речи по количеству словоупотреблений в русских 
паремиологических текстах полностью коррелирует с распределением 
частей речи в других текстах на русском языке по данным «Частотного 
словаря русского языка» (Засорина 1977, 933). Этот факт свидетельствует о 
сохранении общеязыкового частеречного баланса в рассматриваемом 
паремиологическом корпусе.

Частотные частеречные характеристики немецких паремий сопоставля
лись с данными о частоте отдельных грамматических разрядов слов в не
мецкой разговорной речи (Ruoff 1990, 20). Расхождения в ранговом положе
нии между паремиями и разговорной речью характерны почти для всех час
тей речи. Наибольшее несоответствие наблюдается между рангами суще
ствительного, прилагательного и местоимения. Что касается местоимений, 
то в частотном частеречном списке немецкой разговорной речи они пред
ставлены вместе с артиклями, которые в паремиологических текстах не 
включены в анализируемый материал. В связи с этим данные о корреляции 
местоимений в двух указанных списках не являются достаточно объектив
ными.

C другой стороны, различия в рангах существительного и местоимения в 
немецких паремиях и немецкой разговорной речи могут быть объяснены 
спецификой выполняемых функций этими двумя языковыми разновидно
стями. В разговорной речи доминирует коммуникативная функция. Обще
ние протекает при непосредственном участии нескольких коммуникантов, 
вследствие чего преобладает номинация лиц с помощью местоимений 1-го, 
2-го и 3-го лица. Нелитературный афоризм, как отмечает Т.В. Радзиевская,
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это -  «высказывание без контекстной адресации, представляющее интерес 
с чисто познавательной, а не с коммуникативной точки зрения» (Радзиев- 
ская 1988, 92). Пословицы и поговорки типизируют жизненные явления, вы
полняя обобщающую функцию. Важным средством обобщения значения 
паремий являются абстрактные существительные и конкретные существи
тельные в образном употреблении, в связи с чем и возрастает их роль в 
частеречной организации паремий.

Для статистически надежной оценки зафиксированных различий на ос
новании табл. 2 был вычислен коэффициент ранговой корреляции по фор
муле:

p=1-(6Id2)/n(n2-1),
где р -  коэффициент ранговой корреляции, г -  ранг, d={r1- r2) -  разность ме
жду соответствующими рангами, п -  количество пар (Носенко 1981, 124).

Мовазнаўства

Т а б л и ц а  2
Частеречные ранги разных лексико-грамматических классов в немецких паремиях

и разговорной речи

Часть речи
Ранг

Корпус в 1000 
паоемий Разговорная речь d

Существительное 1 3 - 2 4
Глагол 2 2 0 0
Местоимение 3 1 2 4
Прилагательное 4 6 - 2 4
Наречие 5 4 1 1
Числительное 6 5 1 1

Полученный в результате статистического подсчета ранговый коэффи
циент равен +0,60, что говорит о положительной, но не сильной корреляции 
списков.

3.3. Степень лексического разнообразия грамматических классов слов 
в пословицах и поговорках. C целью определения степени разнообразия 
частеречных групп составлен частотный словарь лексем. Идентификация 
лексем (переход от словоформ к лексемам) осуществлялась с учетом пра
вил, зафиксированных для каждой части речи (Засорина 1977, 12-18). Для 
каждого лексико-грамматического разряда был вычислен коэффициент лек
сического разнообразия, который определялся отношением разных лексем 
к числу всех словоупотреблений частеречной группы. Данные анализа 
представлены в табл. 3.

T а б л и ц а  3
Частотный словарь лексем грамматических классов слов

Ранг Часть речи
Русские паоемии Немеикие паоемии

Абсолютная
частота

Коэффициент разно- 
обоазия

Абсолютная
частота

Коэффициент
разнообразия

1 Существительное 845 0.43 772 0.43
2 Глагол 638 0.57 421 0.30
3 Прилагательное 176 0.60 167 0.36
4 Наречие 134 0.60 123 0,34
5 Местоимение 37 0,10 43 0.06
6 Числительное 16 0.17 20 0.31

Всего 1846 - 1546 -

Как видно из таблицы, ранговые положения всех частей речи в частот
ном словаре лексем по абсолютным показателям полностью совпадают в 
русских и немецких паремиях. Сопоставление частотного словаря лексем 
лексико-грамматических разрядов русских паремий с данными о частереч
ной организации слов в словаре (Зализняк 1974, 944) показало, что между 
названными источниками не существует полной корреляции. Расхождения в 
ранговом положении касаются класса числительных, которые в словаре за

69



Мовазнаўства

нимают пятый ранг, а в пословичном списке им соответствует шестая пози
ция. В составе пословиц и поговорок числительные не полностью использо
вали свои словарные возможности. Набор количественной лексики в паре
миях является в некоторой степени ограниченным и представлен высоко
частотными числительными, выполняющими символическую функцию: 
один, два, три, семь и т. д.

Вычисленный по формуле коэффициент ранговой корреляции частотно
го частеречного словаря лексем русских пословиц и поговорок и частотного 
частеречного списка «Обратного словаря русского языка» (Зализняк 1974, 
944) составил +0,94, что свидетельствует о высокой степени близости двух 
источников, а следовательно, и о сохранении в организации пословичных 
текстов общеязыковых тенденций в наполнении частеречных групп разны
ми лексемами.

Интересен тот факт, что все частеречные группы в составе русских па
ремий, за исключением существительных, проявляют большее лексическое 
разнообразие, чем частеречные группы в составе немецких паремий. Так, 
коэффициенты лексического разнообразия русских прилагательных и наре
чий почти в два раза выше соответствующих немецких показателей. Ис
пользование признаковой лексики способствует большей наглядности опи
сываемой ситуации. Русские пословицы и поговорки являются более насы
щенными семантически и вызывают в представлении более яркие картинки- 
образы, чем немецкие.

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы: а) частереч
ной организации русских паремий присущи общеязыковые тенденции, о чем 
свидетельствует полная ранговая корреляция частотных частеречных спи
сков словоупотреблений пословичных текстов и других текстов на русском 
языке, и высокая ранговая корреляция частотного словаря пословиц и пого
ворок и «Обратного словаря русского языка»; б) в частеречной организации 
русских и немецких паремий прослеживается сходство в наполнении часте
речных групп по количеству всех словоупотреблений; в) частеречная орга
низация немецких паремий отличается от частеречной организации немец
кой разговорной речи, что проявляется в невьюоком коэффициенте ранго
вой корреляции между частотными частеречными списками немецких па
ремий и «Частотного словаря немецкой разговорной речи»; г) частеречные 
группы в составе русских паремий (за исключением существительных) про
являют большее лексическое разнообразие.

Автор статьи выражает благодарность рецензенту доктору филологиче
ских наук, профессору кафедры общего языкознания МГЛУ Е.Г. Задворной 
за ценные критические замечания и советы.
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Е.Н. ЯСЮКЕВИЧ

НАЦИОНАЛЬНО МАРКИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА В ПАРЕМИЯХ 
(на материале русских и английских пословиц и поговорок)

Показано, что национально-специфичес
ких пословиц и поговорок немного, и они ши
ре представлены среди русских паремий, 
чем среди английских. Национальное свое
образие паремий проявляется в онимической 
и некоторых группах апеллятивной лексики.

The article shows that nationally specific 
proverbs and sayings are infrequent and more 
broadly represented among Russian than Eng
lish proverbs. The national peculiarities of 
proverbs manifest themselves in proper names 
and some groups of appellatives.

1. Национальное и универсальное в паремиях. Паремии как воспро
изводимый речевой феномен и один из видов фольклорного жанра отра
жают различные стороны материальной и духовной жизни народа, его ис
торию, неотделимую от природы, геополитического положения страны. В 
качестве “отголосков своего века и местности, нравов и обычаев, верований 
и мнений, духа и направления у той или другой нации” (Снегирев [1834] 
1999, 20) паремии представляют собой интереснейший материал для ис
следования. Целью данной статьи является выявление и описание основ
ных групп национально маркированной лексики в русских и английских па
ремиях.

Семантические инварианты паремий в своем большинстве универсаль
ны. Исследуя соотношение национального и интернационального в посло
вицах, профессор А. Тейлор подчеркивает: “Использование пословиц в це
лях определения характерных или существенных племенных черт является 
не самым легким, да и не самым надежным средством определения таких 
трудно оцениваемых качеств” (Taylor 1962, 164). На это указывает и 
Ю.И. Левин: “Значения подавляющего большинства пословиц представля
ют собой универсалии: для почти любой пословицы данного народа можно 
почти всегда найти синоним среди пословиц любого другого народа; разли
чия касаются почти исключительно предметно-образной сферы, не затраги
вая значений” (Левин 1984, 122). Cp.: лат. Lota licet comix, tarnen enitet 
albidior vix (доел. ‘Хотя ворона купалась, все же белизной вряд ли засияла’); 
бел. Як бы сава ні старалася лятаць, а за сокала не будзе; рус. Как волка 
ни корми, он все в лес смотрит-, англ. You cannot wash charcoal white (доел. 
Ты не можешь отмыть уголь добела’); фр. Nature ne peut mentir (доел. ‘При
рода не может лгать’); Staub bleibt Staub und wenn er bis zum Himmel fliegt 
(доел. ‘Пыль остается пылью, и когда она к небу подлетает’). Все приведен
ные паремии, выражая общее значение -  ‘невозможно изменить сущность 
человека’, обладают разными образными основами, что обусловлено, по 
словам Д.О. Добровольского, “несовпадением техники вторичной номина
ции” (Добровольский 1997, 37).

Различия в образах паремий с идентичной семантикой вызваны своеоб
разием восприятия окружающего мира, разнообразием устойчивых ассо
циаций, связанных с теми или иными предметами в разных культурах. Од
нако выбор образов для передачи той же информации еще не делает па
ремию уникальной. Национальная специфика отдельных пословичных вы
ражений обусловлена не только отличиями в характере языковой номина
ции, но и экстралингвистическими факторами, т. е. отсутствием реалий, ха
рактерных для одной нации, в культуре других наций. Ю.И. Левин пишет: «У 
каждого народа существуют -  возможно, лишь в небольшом количестве -  
пословицы-эндемики, которые, не опровергая статистической универсаль
ности значений, все же формируют “национально-характерный” слой в его 
паремиологическом фонде» (Левин 1984, 123). При сопоставлении двух 
корпусов паремий объемом по одной тысяче (сформированных по 
“Словарю русских пословиц и поговорок” В.П. Жукова, “Толковому словарю
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английских пословиц” Р. Райдаута, К. Уиттинга и “Русско-английскому фра
зеологическому словарю” Д.И. Квеселевича) оказалось, что национально 
окрашенных среди русских и английских пословиц и поговорок немного, и они 
шире представлены среди русских паремий (16,1 %), чем среди английских 
(4,3 %).

Национальная специфика может проявляться как в плане выражения, 
так и в плане содержания паремий (см. Солодуб 1990, Добровольский 1997, 
1998). Исследуется, как правило, план выражения, в котором наглядно про
является уникальность явления, неповторимое своеобразие выражения 
мысли. Поскольку национально-культурные особенности языка ярче всего 
проявляются в лексике и фразеологии, в настоящей статье рассмотрены 
лексические компоненты паремий, семантика которых обусловлена истори
ческими и социальными факторами жизни народа -  носителя языка. К числу 
компонентов, обладающих национальной окрашенностью, в паремиях при
надлежит как онимическая, так и некоторые группы апеллятивной лексики.

2. Онимическая лексика в паремиях. Национальное своеобразие па
ремий получает наиболее яркое и непосредственное проявление в компо
нентах -  именах собственных.

2.1. Антропонимы. Самую большую группу среди имен собственных в 
русских и английских паремиях составляют антропонимы. Как и во фразео
логизмах (ср. Манушкина 1973), выбор имени в паремиях может опреде
ляться частотностью его употребления, звуковой формой, игрой слов. Как 
правило, привлекаются обычные в народе имена, напр.: рус. Матвей, 
Петр, Федот, англ. Jack, John, Тот.

В большинстве случаев антропонимы не ограничиваются своим катего
риальным свойством -  указывать на конкретное лицо, а выражают обоб
щенное значение ‘каждый, всякий человек’, приближаясь в этом смысле к 
именам нарицательным, что свидетельствует об их тенденции к апелляти- 
вации. Антропонимы с расширительной семантикой выступают показателя
ми метонимической образности, придающей паремиям особую эмоцио
нальность и экспрессивность. Значение обобщенности подчеркивается в 
русских паремиях словами всяк, всякий: Всяк Еремей про себя разумей; У 
всякого Павла своя правда, в английских -  словом every (всякий, каждый), 
неопределенным артиклем a: A good Jack makes a good Jill (доел. ‘Хороший 
Джек делает хорошую Джилл’).

В паремиях Владей, Фаддей, моей Маланьей', Every Jack must have his Jill 
(доел. ‘У каждого Джека должна быть своя Джилл’); Johnny's the boy for our 
Jenny (доел. 'Джонни -  парень для нашей Дженни’) обобщенность имен 
приобретает дополнительные оттенки, мужские и женские имена имеют 
значение не просто ‘человек’, а ‘мужчина, парень, возлюбленный’ или ‘жен
щина, девушка, возлюбленная’.

В отдельных случаях за определенными именами закрепляются качест
венные признаки, что обусловлено как частотностью их употребления в па
ремиях и фразеологизмах, так и происхождением “из сказок, рассказов, где 
люди известных свойств обычно носят одно и то же имя, за которым и в по
словицах осталось то же самое значение: Иванушка и Емеля дурачки; Фом
ка и Сергей воры, плуты; Кузька горемыка; Марко богач” (Даль 1862, XXXII). 
Cp.: Мели, Емеля, твоя неделя, Бедному Кузеньке бедная и песенка. Ана
логично в английских паремиях Jack употребляется как 'веселый, беззабот
ный парень’: A Jack of all trades is master of none (‘(Если) Джек во всех ре
меслах, то он ни в одном не мастер’). Именам может быть присуща полива
риантность: Хитрый Митрий, да и Иван не dvDaK.

За некоторыми именами качества не закреплены, и они называют раз
ных по характеру и поведению людей: Доброму Савве добрая и слава; На 
волка слава, а овец таскает Савва.
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Зачастую выбор имени в паремиях обусловлен звуковой организацией. 
“Склад и лад”, характерный для пословиц и поговорок, выражается рифмой 
(Иван -  болван, Мартын -  алтын, Матвей -  лаптей), а в некоторых слу
чаях -  аллитерацией (Санька -  санки, Ja ck -J ill).

В паремиях с компонентом-антропонимом находит отражение народный 
юмор. Так, в паремии Улита едет, когда-то будет значение основано на 
игре слов, где улита -  это медленно передвигающийся моллюск, а Улита -  
женское имя (‘Еще не скоро будет, долго ждать выполнения чего-л.’ 
(Жук., 334)).

Сопоставление двух корпусов паремий объемом по одной тысяче пока
зало, что паремий с компонентом-антропонимом больше среди русских по
словиц и поговорок, чем среди английских (соответственно 20 и 4). При 
этом и в русских, и в английских паремиях чаще используются мужские 
имена. В русских паремиях компонент -  женское имя, как правило, имеет 
определение: Хороша дочь Аннушка, хвалит мать да бабушка; У. злой На
тальи все люди канальи.

2.2. Топонимы, гидронимы и этнонимы. Несомненной национально
культурной значимостью обладают паремии с компонентами-топонимами. 
В географических названиях запечатлены условия жизни и особенности ис
торического развития народа. В английских паремиях наряду с названиями 
стран, входящих в Соединенное Королевство (England, Scotland), использу
ются названия областей и графств (Cornwall, Essex, Suffolk, Kent, Norfolk, 
Hampshire, Yorkshire, the Isle of Wight). Топонимы, называющие части стра
ны, встречаются и в русских пословицах и поговорках (Сибирь, Колыма). 
Среди компонентов-топонимов выделяются названия городов, причем осо
бой частотностью отличаются столицы Москва и London, а также города, 
особо значимые для страны (Киев, Новгород, Казань, Владимир, Oxford, 
Manchester). Метафорическое переосмысление пословиц В Тулу со своим 
самоваром не ездят; They don’t bring coals to Newcastle (доел. ‘Они не носят 
уголь в Ньюкасл’) обусловлено экстралингвистической информацией, со
держащейся в словах Тула и Newcastle: Тула славилась самоварами, а 
Newcastle был широко известен как центр угледобычи. Отсюда и переносно
расширительное значение -  ‘с собой не следует брать то, чем славится ме
сто, куда ты направляешься’.

Названия улиц и других исторических мест также фигурируют в послови
цах и поговорках. В английских паремиях встречаем Lombard Street, London 
Bridge, the Tower of London: A fool will not give his bauble for the Tower of 
London (доел. ‘Шут не отдаст свой жезл за Лондонский Тауэр’).

Национальную окрашенность пословицам и поговоркам придают компо
ненты-гидронимы и этнонимы. Гидронимы редко встречаются в паремиях. 
Наиболее употребительны имеющие общенациональное значение Волга и 
the Thames. Также встречаются рус. Дон, Дунай, Ока, англ, the Kent, the 
Keer, the Dart, the Witham.

Компоненты-этнонимы отражают отношение носителей языка как к жи
телям отдельных областей своей страны (англ, the Cornish, the English (an 
Englishman), the Scot (a Scottish man, a Scotchman), the Welshman, an 
Irishman), так и других стран (рус. татарин, англ, the German, the Spanish, a 
Dutchman, a Russian, a Tartar). Черты характера представителей соседних 
народов, определенные моменты их истории становятся объектом шуток и 
иронии: An Enalishman is never happy but when he is miserable, a Scotchman 
never at home but when he is abroad, and an Irishman never at peace but when 
he is fighting (доел. ‘Англичанин счастлив только тогда, когда он жалок, шот
ландец дома только когда он за границей, а ирландец (живет) в мире только 
когда он воюет'). В современные сборники паремий и идиом сознательно не 
включаются материалы с этнонимами, так как по большей части они носят
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негативно насмешливый характер (см. Мечковская 2000, 227). На тысячу 
отобранных русских и тысячу английских паремий приходится по одной па
ремии с этнонимом.

В отдельных паремиях встречаются имена общеевропейской значимо
сти, имеющие в разных культурах своеобразный коннотативный лексиче
ский фон: Москва не сразу строилась; Rome was not build in a day (доел. 
‘Рим не был построен в один день’).

2.3. Лексика народного календаря. В паремиях отражаются народные 
поверья и религиозный опыт. Погодные изменения, значимые в жизни кре
стьян, связываются с именами святых, дни памяти которых определены 
церковным календарем (святцами). При этом святой, как подчеркивает И.А. 
Подюков, “изображается не как представитель высших сил, а рисуется шут
ливо-иронически по связи с житейскими крестьянскими интересами” (Подю
ков 1990, 33). Hanp.: Что у волка в зубах, то Егории послал; St. Matthee 
shut up the bee (доел. ‘Святой Мэтти закрыл пчелу’).

2.4. Имена собственные в названиях исторических событий и 
реалий. Во многих паремиях упоминаются исторические события и ситуа
ции (битва под Полтавой. Юрьев день, династия Stuarts), известные люди 
своего времени, фольклорные персонажи (Robin Hood, Little John, Old Nick 
(‘шутливое прозвище сатаны’ (CID, 1084)). В пословице У Фили пили, да 
Филю ж и били имя указывает на конкретного человека -  венгерского баро
на Филние, обманутого русскими воинами (Жук., 332). Однако паремия ут
ратила свою историческую ассоциацию, и ее связь с историческим контек
стом принадлежит этимологии, а не актуальному сознанию.

Принадлежность к английской языковой культуре паремии Queen Anne is 
dead (доел. ‘Королева Анна мертва’) ни у кого не вызывает сомнения: коро
лева Анна, дочь Джеймса II, последняя из Стюартов, правила в самом на
чале XVIII в. Общеизвестность этого факта делает соответствующее утвер
ждение как бы пародийным трюизмом, который приобретает метаязыковое 
значение ‘эти новости давно устарели’ (вроде рус. Волга впадает в Кас
пийское море).

3. Национально маркированная апеллятивная лексика. Националь
ное своеобразие паремий может проявляться посредством актуализации 
национально маркированных апеллятивных компонентов. К ним исследова
тели (напр., Солодуб 1990) относят слова, обозначающие национальные 
реалии, отсутствующие в других культурах, и устаревшую лексику. Несколь
ко шире определяет круг национально маркированных апеллятивов 
Д.О. Добровольский, включая в эту группу слова с нестандартным морфо
логическим оформлением. Нестандартность морфологической формы ком
понентов непосредственно указывает на их уникальность и национальную 
окрашенность, так как, по словам Д.О. Добровольского, “в фокусе внимания 
оказывается не только означаемый фрагмент действительности, но и его 
идиосинкретичное означающее, что и создает впечатление неповторимости 
данного выражения” (Добровольский 1998, 52).

3.1. Реалии страны. В паремиях упоминается много реалий, связанных 
с бытом народа. В состав русских паремий, отражающих деревенский уклад 
жизни, входят названия жилого дома, его частей и содержимого (изба, ха
та, хоромы, горница, баня, сени, полати, лавка), народной одежды и обуви 
(кафтан, лапоть), средств передвижения (сани), национальных блюд (щи, 
пироги, калач (калачный), квас).

В английских паремиях бытовые реалии не так многочисленны: cottage, 
ale, cider, pudding, toast(ed). В основном они называют продукты питания и 
напитки. На языковой игре основана паремия Adam's ale is the best brew 
(доел. ‘Адамово пиво -  лучший напиток’). В ее состав входит фразеологизм 
Adam’s ale (‘шутливое название воды’), первый компонент которого намека-
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ет на известный библейский сюжет, а второй -  называет национальный ал
когольный напиток. В пословице заключен совет о необходимости воздер
живаться от алкоголя.

Национально маркированной предстает лексика, раскрывающая особен
ности государственного, социального и экономического устройства общест
ва: рус. царь, англ. Parliament, constable, gentleman, college. Значительной ак
тивностью характеризуются компоненты, выражающие названия денежных 
единиц (аптын, грош, попушка, копейка, рубпь, halfpenny, ha'p’orth, penny, 
sixpence, tester, pound) и единиц меры и веса (зопотник, верста, пуд, oun
ce, inch, ell, mile, pint, quart, square). Часть этих слов перешла в разряд ар
хаических, но по-прежнему употребима в паремиях: Give him an inch and he’ll 
take an ell (доел. ‘Дай ему дюйм, а он возьмет элл’ (ell -  'локоть = 45 дюй
мам = 1,143 м’)).

В паремиях отражаются реалии, связанные с национальными праздни
ками, традициями и обычаями: Хлеб-соль ешь, а правду режь; Не все коту 
масленица: Cristmas comes but once a year (доел. ‘Рождество приходит, но 
раз в году’).

3.2. Историзмы и архаизмы. Национальный колорит пословиц и пого
ворок может создаваться за счет устаревшей лексики, т. е. историзмов и 
архаизмов. Паремии, включающие в свой состав компоненты -  историзмы, 
в основном отражают особенности государственного устройства страны, 
социальную иерархию, оружие определенного исторического периода: рус. 
боярин, воевода, барин, пан, мужик, холоп, казак, атаман, капрал, тысяц
кий, англ. Sir (титул), knight (звание), gentleman (‘дворянин’), musket.

Лексические архаизмы также придают паремиям национальную окраску. 
В отличие от историзмов они выражают устаревшие названия существую
щих явлений: рус. зазноба ('предмет любви; возлюбленная’ (MAC I, 522)), 
англ, hap (‘удача, шанс’ (CED, 702)).

Архаичная лексика принадлежит к различным частям речи. Cp.: сущест
вительные: рус. очи, уста, барыш, угодье, книгочей, англ, sark (шотл. ‘ру
башка’ (CED, 1367)), weird (‘судьба или рок’ (CED, 1729)); прилагательные: 
рус. посконный, Ieal (шотл. ‘лояльный, верный’ (CED, 881)); глаголы: рус. 
сказывать, молвиться, избывать, пытать, англ, to dree (шотл. ‘страдать’ 
(CED, 471)); местоимения: англ, thou, thee, thy, thine, рус. союзы кабы, аль\ 
англ, предлог ‘twixt(= between).

В некоторых случаях в паремиях используются семантические архаизмы, 
т. е. слова, выступающие в устаревших значениях, напр.: красный в значе
нии ‘радостный, счастливый’ или ‘парадный, почетный’ (MAC III, 122) (На
миру и смерть красна, Долг платежом красен)-, большак -'глава семьи, 
старший в семье; хозяин' (MAC I, 106) (В подпечье и помело — большак)-, 
bush -  ‘ветка плюща, вывешиваемая как знак виноторговца перед таверной; 
знак таверны’ (CED, 217) (Good wine needs по bush (доел. ‘Хорошее вино не 
нуждается в ветке плюща’)); соахег от глагола to coax в значении ‘обманы
вать’ (CED, 308) (The same old соахег but in a different coat (доел. ‘Тот же 
старый обманщик, но в другом пиджаке')).

3.3. Словообразовательные окказионализмы и нестандартная 
морфо'погия. Ряд паремий включают в свой состав словообразователь
ные окказионализмы, что также придает выражениям определенное свое
образие: Зовут зовуткой, а величают уткой, Купило притупило. Нестан
дартность формальной организации может быть вызвана рифмой (В хвасти 
нет сласти, All the months in the vear curse a fair Februeer (доел. ‘Все меся
цы в году проклинают благоприятный февраль’)), фонетическими особенно
стями (Про старые доожжи не говорят двожды. Кукушку кстили, да язык 
не прикусили). В паремиях используются морфологические окказионализ
мы. В русских пословицах и поговорках можно наблюдать необычные па-
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дежные словоформы (Спасибом сыт не будешь)-, множественное число 
(человеки)-, архаичные глагольные формы (нейдет, не маливался)-, формы 
деепричастий (поваля, не давши, не положа). В паремии Не вспоя, не 
вскормя, ворога не наживешь наряду с архаичными формами деепричастий 
используется слово с полногласием (ворог). Национальную окрашенность 
английским паремиям придают архаичные формы глаголов (canst, maketh, 
hath, soweth): Manners maketh man (доел. ‘Манеры делают человека').

4. Выводы. Лингвистическими показателями национальной маркиро
ванности паремий выступают как собственные имена, являющиеся смысло
вым и эмоционально-экспрессивным центром ряда пословиц и поговорок и 
основой их образности, так и уникальные апеллятивные единицы лексиче
ского состава, тесно связанные с бытом и трудом народа, социальным 
строем и историей страны. Большая насыщенность национально маркиро
ванной лексикой русских паремий связана с их традиционно-бытовым ха
рактером, обусловливающим большой удельный вес образных выражений. 
Среди английских паремий национально окрашенных меньше, что объясня
ется преобладанием абстрактной лексики и меньшей образностью.

Автор статьи выражает искреннюю благодарность рецензенту кандидату 
филологических наук, доценту кафедры теоретического и славянского язы
кознания К.И. Иванову за ценные советы и критические замечания.

Список лексикографических источников

Жук. -  Ж у к о в  В . П .  Словарь русских пословиц и поговорок. 7-е изд., стереотип. M., 2000.
К в е с е л е в и ч  Д . И .  Русско-английский фразеологический словарь = Russian-english 

phraseological dictionary: Ок. 7000 фразеологических единиц / Д.И. Квеселевич. 2-е изд., сте
реотип. M., 2000.

MAC -  Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд., стереотип. 
M., 1985-1988. Т. 1-4.

Р а й д а у т  P. ,  У и т т и н г  К . Толковый словарь английских пословиц. СПб., 1997.
Русские народные загадки, пословицы, поговорки / Сост. Ю.Г. Круглов. M., 1990.
CED -  Collins English Dictionary. Fifth ed. Glasgow, 2000.
Dictionary of quotations and proverbs / Comp. D.C. Browning. London, 1989.
Proverbia et dicta: ІДасцімоуны слоўнік прыказак, прымавак і крылатых слоў / Пад рэд. 

Н.А. Ганчаровай. Мн., 1993.
The Penguin dictionary of proverbs / Comp. R. Fergusson. London, 1991.

Л И Т Е Р А Т У Р А

Д а л ь  В. И.  Напутное //Даль В.И. Пословицы русского народа: Сборник пословиц, пого
ворок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и проч. M., 1862. 
С. 1-XL.

Д о б р о в о л ь с к и й  Д . О .  Национально-культурная специфика во фразеологии (I) // Во
просы языкознания. 1997. № 6. С. 37-48.

Д о б р о в о л ь с к и й  Д . О .  Национально-культурная специфика во фразеологии (II) // Во
просы языкознания. 1998. № 6. С. 48-57.

Л е в и н  Ю . И . Провербиальное пространство // Паремиологические исследования: Сб. ст. 
M., 1984. С. 108-126.

М а н у ш к и н а  Г . П.  Фразеологические единицы с компонентом -  "имя собственное" в со
временном английском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / ГПИ им. В.И. Ленина. 
M., 1973.

М е ч к о в с к а я  Н. Б .  Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков: 
Учеб, пособие. Мн., 2000.

П о д ю к о в  И . А .  Народная фразеология в зеркале народной культуры: Учеб, пособие. 
Пермь, 1990.

С н е г и р е в  И . М.  Обозрение пословиц Il Снегирев И.М. Русские народные пословицы и 
притчи. M., 1999. С. 19-32.

С о л о д у б  Ю. П.  Национальная специфика и универсальные свойства фразеологии как 
объект лингвистического исследования // Филологические науки. 1990. № 6. С. 55-65.

T a y l o r  А . The Proverb and ап Index to the Proverb. Copenhagen, 1962.

Поступила в редакцию 18.04.2002.

Елена Николаевна Ясюкевич -  аспирантка кафедры теоретического и славянского языко
знания. Научный руководитель -  доктор филологических наук, профессор Н.Б. Мечковская.

76



Мовазнаўства

К.П. ЛЮБЕЦКАЯ

ПЕРЫЯДЫЗАЦЫЯ БЕЛАРУСКА-НЯМЕЦКАЙ I НЯМЕЦКА-БЕЛАРУСКАЙ 
СЛОЎНІКАВАЙ ПРАКТЫКІ XX ст.

Осуществляется попытка выделения пе
риодов в истории белорусско-немецкой и 
немецко-белорусской лексикографической 
практики XX ст. и определения их особенно
стей; раскрываются закономерности и спе
цифика развития каждого этапа; проводится 
дифференциация словарей по типам.

In the article made is an attempt to perio- 
dize Belarusian-German and German-Belarusi- 
an lexicographical practice in the XX century 
and define the laws and specific of each stage 
development as well as differentiate dictionar
ies by types.

Перакладная слоўнікавая практыка лексічнага матэрыялу беларускай і 
нямецкай моў у XX ст. -  пытанне недастаткова вывучанае, паколькі самі 
слоўнікі да сённяшняга часу застаюцца невядомымі не толькі шырокаму 
колу грамадства, але нават і вузкім спецыялістам. Паводле даследавання 
бібліятэчных і архіўных фондаў розных краін, удалося высветліць, што бе- 
ларуска-нямецкая і нямецка-беларуская лексікаграфія XX ст. характарызу- 
ецца наяўнасцю 52 слоўнікавых адзінак*. Трэба заўважыць, што слоўнікавая 
работа праводзілася непаслядоўна: першае дзесяцігоддзе (тры адзінкі), 
20-я гг. (адна), 30-я гг. (дзве), 40-я гг. (сем), 60-я гг. (тры), 70-я гг. (дзве), 80-я гг. 
(тры), 90-я гг. (19), 2000 г..(дзве). Уздымы (40-я і 90-я гг.) і спады (50-я гг.) 
слоўнікавай дзейнасці цесна звязаны з гісторыяй абодвух народаў, са знеш- 
німі ўмовамі і ўнутрымоўнымі фактарамі функцыяніравання беларускай мовы.

Вывучэнне лексікаграфічных крыніц паказала, што ў гісторыі беларуска- 
нямецкай і нямецка-беларускай слоўнікавай практыкі акрэсліваюцца два 
перыяды: першая і другая палова XX ст. Трэба адзначыць, што прапанава- 
ная перыядызацыя з’яўляецца ў нейкай ступені ўмоўнай, паколькі “ ў гіста- 
рычным працэсе наогул няма і не можа быць непранікальных граніц <...>, і 
межы, якія раздзяляюць перыяды, увогуле прыблізныя, бо ў іх <...> не 
толькі выяўляюцца элементы новага, побач з імі суіснуюць і такія элементы, 
якія сваёй прыродай залежаць ад мінулага”" .  Такім чынам, кожны з перыя- 
даў адлюстроўвае гістарычную паслядоўнасць і паступовасць станаўлення 
беларуска-іншамоўнай і іншамоўна-беларускай слоўнікавай практыкі, дына- 
міку ўзроўняў працы па стварэнню лексіконаў, з аднаго боку, з другога -  
адрозніваецца галоўным чынам колькасцю лексікаграфічных матэрыялаў і 
мэтамі, якім падпарадкоўваецца праца ў галіне ўкпадання перакладнога 
лексікону. У сувязі з гэтым слоўнікі характарызуюцца адметнымі паводле 
зместу і формы лексікаграфічнымі здабыткамі.

Ha пачатку і ў сярэдзіне XX ст. часта пры адсутнасці адзінства ў поглядах 
на беларускую мову, калі яе схільны былі разглядаць то як дыялект, то як 
асобную самастойную мову, пры неспрыяльных палітычных і гістарычных 
умовах (Першая і Другая сусветныя войны) падрыхтоўка беларуска-нямец- 
кіх і нямецка-беларускіх даведнікаў звязана найперш з практычнымі запат- 
рабаваннямі -  даць моўны дапаможнік, просты па зместу і форме. Вы- 
кпючна практычныя мэты абумовілі лексічны склад лексіконаў (найбольш 
ужывальныя словы і выразы) і іх будову (рэестравая і перакпадная часткі не 
перанасычаны лексікаграфічнай інфармацыяй).

Слоўнікавая дзейнасць у гэты перыяд праводзілася ў межах укладання 
перакладных слоўнікаў метадычнай накіраванасці (шэсць адзінак1), слоўні- 
каў з рэгістрацыяй тэрміналагічнай лексікі (чатыры2) і размоўнікаў (тры3).

Сюды ўключаюцца і 10 лексікаграфічных крыніц, пошук якіх працягваецца, бо існуюць дак- 
ладныя звесткі аб тым, што, па-першае, яны былі надрукаваны ці, па-другое, вялася праца па іх 
распрацоўцы і падрыхтоўцы да друку.

Шакун Л.М. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы: [Вучэб. дапаможнік для філал. 
факультэтаў ВНУ. 2-е выд., перапрац.]. Mh., 1984. С. 14.
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Стварэнне вучэбных лексіконаў у першай палове XX ст. выклікана 
найперш запатрабаванасцю ў распрацоўцы падручнікаў і хрэстаматый па 
нямецкай або беларускай мовах. У тэты час яшчэ не ставіцца мэта пад- 
рыхтоўкі асобных слоўнікаў метадычнай накіраванасці, і лексікаграфічныя 
даследаванні ўключаюцца ў структуру іншых даведачных і навучальных 
дапаможнікаў, з’яўляюцца дадатковай магчымасцю для вывучэння іншай 
мовы. Асноўная ўвага складальнікаў пры гэтым звернута на задавальненне 
патрэб нацыянальнай школы, таму лексічны матэрыял слоўнікаў арыента- 
ваны на пачатковы і сярэдні ўзроўні валодання мовай.

Беларуска-нямецкія і нямецка-беларускія вучэбныя слоўнікавыя крыніцы 
гэтага перыяду нельга назваць самастойнымі лексікаграфічнымі працамі, 
але яны ўяўляюць сабой цікавы прыклад распрацоўкі перакпадных давед- 
нікаў для школы, вопыт якіх мог быць выкарыстаны для выпрацоўкі правіл і 
прынцыпаў стварэння новых перакпадных слоўнічкаў метадычнай накіра- 
ванасці.

Укпаданне беларуска-нямецкіх і нямецка-беларускіх тэрміналагічных да- 
веднікаў пачынаецца з 1918 г., калі сама беларускамоўная тэрміналогія 
яшчэ не была кадыфікавана. Перад скпадальнікамі лексіконаў, такім чынам, 
стаяла задача не толькі падрыхтоўкі слоўніка, але і распрацоўкі беларускай 
тэрміналогіі па розных галінах. Даведнікі з рэгістрацыяй тэрміналагічнай 
лексікі ў гэты перыяд ствараюцца як самастойныя лексікаграфічныя працы, 
дзе беларуская мова выконвае ролю перакпадной.

Актуальнасць падрыхтоўкі слоўнікаў-размоўнікаў з укпючэннем беларус
кай і нямецкай моў узнікае ў 40-х гг., калі павышаецца неабходнасць скла- 
дання дапаможнікаў, зручных у карыстанні, для спрашчэння кантактаў паміж 
іншаземцамі. Размоўнікі гэтага перыяду распрацаваны як слоўнікавыя матэ- 
рыялы з укпючэннем лексікі толькі дзвюх моў.

Для першай паловы XX ст. характэрна распрацоўка сінкрэтычных бела- 
руска-нямецкіх і нямецка-беларускіх слоўнікаў, у межах якіх прадстаўлены 
розныя лексічныя пласты беларускай мовы, а таксама даведнікі практычнай 
накіраванасці, фарміраванне беларускай часткі лексіконаў якіх адбывалася 
пераважна за кошт элементаў жывой беларускай мовы. Аўтары слоўнікаў не 
мелі магчымасці абапірацца на беларуска-нямецкія або нямецка-беларускія 
лексікаграфічныя традыцыі, таму слоўнікі рыхтаваліся аўтаномна.

У другой палове XX ст. -  перыядзе развітай лексікаграфіі -  павялічва- 
ецца колькасць слоўнікавых твораў, дзе ў адносінах перакпаду знаходзяцца 
беларуская і нямецкая мовы, пашыраецца іх тыпалагічны спектр: акрамя 
вучэбных (12 адзінак4), тэрміналагічных слоўнікаў (адзінаццаць5) і размоўні- 
каў (дзве6), рыхтуюцца перакпадныя даведнікі -  ілюстрацыйны матэрыял да 
манаграфічных прац навукоўцаў (тры7) і слоўнік крылатых слоў і выразаў 
(адна8). Пры гэтым варта адзначыць, што змяняецца як знешняе афармлен- 
не перакладных даведнікаў, так і ўскладняецца і павышаецца іх лексікагра- 
фічная якасць. Даведнікі вызначаюцца больш дасканалай распрацоўкай 
лексікаграфічных параметраў: пры дапамозе нумарацыі вылучаюцца, на- 
прыклад, мнагазначнасць / адназначнасць і аманімія, што адсутнічае ў слоў- 
нікавых матэрыялах першай паловы XX ст.

Добрая якасць паліграфічнага выканання, а таксама сістэмнае выкары- 
станне граматычных кваліфікатараў і стылістычных памет, што было закпа- 
дзена ў слоўніку У. Марцінеўскага (1988), адрозніваюць вучэбныя лексіконы 
канца стагоддзя ад папярэдніх. Вучэбныя даведнікі з’яўляюцца як структур- 
най часткай разнастайных метадычных распрацовак, так і выходзяць асоб- 
ным выданнем. Калі ў першы перыяд праца вялася па стварэнню двухмоў- 
ных даведнікаў, то ў канцы стагоддзя рыхтуюцца двух- і шматмоўныя лек- 
сіконы з укпючэннем славянскіх і неславянскіх моў.

Варта адзначыць, што ў гэты час укпадаюцца вучэбныя перакладныя 
даведнікі, матэрыял якіх дыферэнцыраваны з улікам узросту навучэнцаў i 
ўзроўнем валодання мовай.
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Слоўнікі для школы арыентаваны на ўзрост і кола ведаў навучэнцаў, 
асаблівасці дзіцячага ўспрымання моўнага матэрыялу, таму яны створаны 
адпаведна інтарэсам вучняў. Перакладныя даведнікі распрацаваны пера- 
важна як матэрыялы ўзрастаючай складанасці, у якіх улічаны этапы наву- 
чання, паступова ўскладнены аб’ём і характар лінгвістычнай інфармацыі, 
формы яе падачы. Аснову такога слоўніка складае лексіка, што ўваходзіць у 
змест школьнай праграмы па мове.

У перакладных даведніках, прызначаных шырокаму колу чытачоў, тым, 
хто вывучае мову, і студэнтам, у кожным асобным выпадку ў слоўніку прапа- 
нуецца найбольш рацыянальны спосаб падачы лексічнага матэрыялу з 
арыентацыяй на ўзровень валодання іншай мовай і від моўнай дзейнасці.

Пераважная большасць беларуска-нямецкіх і нямецка-беларускіх тэрмі- 
налагічных лексіконаў скпадаецца ў дзевяностыя гады, калі, з аднаго боку, 
беларуская мова набывае грамадскія функцыі, з другога -  спецыялісты роз
ных галін і лінгвісты намагаюцца, каб беларуская мова заняла належнае 
месца ў навуцы. Тэрмінаграфічная практыка ў значнай ступені пашыраецца 
за кошт ратапрынтных выданняў, якія маюць прыкладны характар. Разам з 
тым у гэты перыяд рыхтуюцца і даволі аб’ёмныя слоўнікі (да 43 OOO рэес- 
травых адзінак). Лексікаграфічная дзейнасць праводзіцца пераважна ў ме
жах стварэння вузкагаліновых спецыялізаваных даведнікаў.

Паколькі беларуская мова ў канцы стагоддзя ўваходзіць у шырокі моўны 
кантэкст, ствараюцца шматмоўныя тэрмінаграфічныя даведнікі з уключэн- 
нем адзінаццаці (адзін даведнік), трынаццаці (адзін даведнік), дваццаці 
чатырох (адзін даведнік) моў. Ускладняецца афармленне лексіконаў: яны 
суправаджаюцца алфавітнымі раздзеламі “Паказальнік тэрмінаў” або “Індэкс 
тэрмінаў”. У перакладной лексікаграфічнай практыцы з уключэннем бела- 
рускага і нямецкага лексічнага матэрыялу распрацоўваюцца двухтомныя 
(“Слоўнік славянскай лінгвістычнай тэрміналогіі”, 1977-1979) і серыйныя вы
даны (“Археалагічны слоўнік”, 1962-1965), над падрыхтоўкай якіх працуюць 
філолагі, перакладчыкі, спецыялісты пэўнай галіны ведаў, што забяспечвае 
высокую якасць апрацоўкі тэрміна і яго перакпаду.

Укладзеныя ў канцы стагоддзя размоўнікі, у адрозненне ад створаных 
раней, з’яўляюцца шматмоўнымі. Лексікаграфічная дзейнасць па іх складан- 
ню пасля перапынку на пяцьдзесят гадоў узнаўляецца ў апошнім дзесяці- 
годдзі XX ст., калі значна пашыраюцца кантакты з замежнымі краінамі. 
Актуальнай задачай у гэты час выступав якраз распрацоўка шматмоўных 
лексікаграфічных матэрыялаў, якія дазваляюць без асаблівай складанасці 
хутка вызначыць размоўны адпаведнік на любой з еўрапейскіх моў.

У другой палове XX ст. з’яўляюцца навуковыя даследаванні, дзе разгля- 
даюцца пытанні ўзаемадачынення беларускай і нямецкай моў на розных 
узроўнях. Навуковыя работы пры гэтым суправаджаюцца даведачнымі ма- 
тэрыяламі, у якіх аб’ектам перакладу выступаюць размоўная і агульнаўжы- 
вальная лексіка. Аўтарскія перакпадныя лексіконы, хоць і не ствараліся 
непасрэдна для практычных мэт, тым не менш сведчаць пра паглыбленне 
культурных сувязей паміж беларусамі і немцамі і даюць цікавы матэрыял 
для вывучэння беларуска-нямецкіх слоўнікавых паралелей.

Адзіным відам слоўнікаў, дзе ажыццяўляецца спроба падбору іншамоў- 
ных адпаведнікаў крылатым выразам, з’яўляецца “Proverbia et dicta: Шасці- 
моўны слоўнік прыказак, прымавак і крылатых слоў” (1993). Лексікаграфіч- 
ная крыніца не з’яўляецца непасрэдна перакладным слоўнікам, паколькі ў 
ёй тэрміны “пераклад” і “адпаведнік” выступаюць у значнай меры ўмоўнымі. 
Увядзенне гэтага даведніка ў агульную скарбонку беларуска-нямецкай лек- 
сікаграфічнай практыкі XX ст. падаецца неабходным для поўнага адлюстра- 
вання выданняў беларускай перакладной лексікаграфіі.

Адзначым, што беларуская слоўнікавая практыка XX ст. характарызуец- 
ца наяўнасцю значнай колькасці беларуска-нямецкіх і нямецка-беларускіх 
лексіконаў: вучэбныя даведнікі (18 адзінак), тэрміналагічныя (15), размоўнікі
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(пяць), перакладныя падборкі слоў у навуковых публікацыях (тры), слоўнік 
крылатых слоў і выразаў (адна). Незалежна ад умоў распрацоўкі пэўнага 
лексікаграфічнага даведніка і яго аўтарства ўсе выяўленыя слоўнікі -  гэта 
вельмі значны ўкпад у беларускую нацыянальную лексікаграфію.
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A.I. КОПАЧ

САСТАЎНЫЯ ГЕЛОНІМЫ (НАЗВЫ БАЛОТ) У ГІДРАНІМІІ БЕЛАРУСІ

Рассмотрены структурные типы состав
ных наименований болот Беларуси, харак
терные для всех видов гидронимов, и спе
цифически гелонимные структурные типы. 
Особое внимание уделяется морфологиче
ским, структурным и семантическим особен
ностям гелонимов на фоне закономерностей 
создания имен во всей гидронимии белорус
ской территории.

This article considers the structural types of 
compound names for Belarusian marshes typi
cal of all hydronimic fields, and specifically he- 
Ionimic structural types. Special attention is 
paid to the morphological, structural and se
mantic peculiarities of the helonims in question 
in the context of onym-making regularities in 
the hydronymy of Belarus.

У гідранімнай сістэме гелонімам належыць асаблівае месца. Дзякуючы 
свайму становішчу на перасячэнні ўласна тапаніміі (мезатапаніміі) і мікрата- 
паніміі яны з’яўляюцца цікавым аб’ектам даследавання, які мае свае, адмет- 
ныя ад іншых падсістэм гідраніміі законы структуравання. Характарызуючы 
становішча назваў балот у разгалінаванай сетцы анімічных палёў, варта 
адмежаваць асаблівасці структуравання геланіміі ад характэрных тыпаў па- 
будовы гідранімнай сістэмы ў цэлым.

Такое даследаванне дазволіць выявіць своеасаблівасць канкрэтна-моў- 
най сістэмы (у дадзеным выпадку беларускай) намінатыўных сродкаў, якія 
выкарыстоўваюцца пры стварэнні геланімнай падсістэмы гідраніміі, адзна- 
чыць спецыфіку дадзенай мовы ў выбары таго ці іншага шляху стварэння 
найменняў водных аб’ектаў, перавагу аднаго або некалькіх сродкаў з тых, 
што маюцца ў яго распараджэнні, іх большую ці меншую прадуктыўнасць, 
сувязь вызначаных тыпаў назваў з рознымі часткамі пазамоўнай рэчаіснасці 
і шэраг іншых пытанняў.

Матэрыялам даследавання паслужылі ўсе зафіксаваныя пісьмова гідро- 
німы Беларусі, г. зн. найменні балот, азёр і рэк, якія функцыянуюць у мове. 
Для абазначэння 477 балот, размешчаных на тэрыторыі Рэспублікі Бела
русь, выкарыстана 490 гелонімаў. Увогуле аналізаваліся больш за тры ты- 
сячы назваў водных аб'ектаў, узятых з энцыкпапедый “Блакітная кніга 
Беларусі” і “Энцыклапедыя прыроды Беларусі”.

Назвы балот дагэтуль не складалі асобнага прадмета даследавання. 
Некаторыя гелонімы разглядаліся разам з іншымі воднымі найменнямі ў 
агульным зборным паняцці “гідранімія” (Багамольнікава 1997, 3). У межах 
паўночнага і цэнтральнага раёнаў Беларусі падобныя даследаванні не пра- 
водзіліся. Такім чынам, багаты і разнастайны тапанімічны матэрыял апынуў- 
ся па-за межамі навуковага аналізу, у сувязі з чым і патрабаваў дадатковага 
вывучэння.

Большасць мадэлей, па якіх будуюцца найменні водных аб’ектаў, харак- 
тэрныя для ўсіх падсістэм гідраніміі беларускай тэрыторыі (патамонімы, лім- 
нонімы, гелонімы). Тым не менш у межах супастаўленых відаў назваў суст- 
ракаюцца адрозненні. Традыцыйнае размеркаванне гідронімаў усходнесла- 
вянскай тэрыторыі па трох разрадах -  простыя, скпаданыя, састаўныя -  
застаецца нязменным, але прадстаўленасць разрадаў, а таксама склад 
тыпаў і мадэлей назваў водных аб’ектаў істотна адрозніваюцца ў назвах 
рэк, азёр і балот.

У адрозненне ад дзвюх іншых груп, якія ўваходзяць у гідранімнае поле, 
геланімія шырока прадстаўлена састаўным разрадам імёнаў. У ліку склада- 
ных гелонімаў адзначаюцца ўсе тылы, якія вылучаюць гэты від назваў вод
ных аб’ектаў: тып злучальных спалучэнняў (Сядзібы і Ясянец), генітыўны 
(Рэчкі Алес) і змешаны (Мох-Ніжняя Крывіна). Апошні з зазначаных тыпаў 
полікампанентных найменняў балот уключае неаднародны склад падтыпаў: 
у межах змешанага тылу вылучаюцца атрыбутыўна-двайныя (Іпа-Вішанскае 
балота), атрыбутыўна-нумератыўныя (Галае-1 балота), атрыбутыўна-злу-
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чальныя (Стрыгаў і Мачулінскае балота) і нумератыўна-двайныя назвы 
(Масткі-Нівішча-2).

Дамінаванне полілексічных адзінак у складзе гелонімаў, напэўна, звязана 
з характарам аб’ектаў намінацыі: лімнонімы і патамонімы ўсё ж бліжэй да 
макратапаніміі, чым гелонімы, і імкненне да аднаслоўнасці па прычыне 
ўзуалізацыі ім уласціва ў большай ступені. У мікратапонімаў жа “састаўны 
тып выключна прадукцыйны” (Фралоў 1982, 29). Зніжэнне ролі аднакампа- 
нентных найменняў асабліва ярка выяўляецца ў назвах балот: у лімнаніміі 
роля адзінак у форме субстантываванага прыметніка значна вышэй (у ча- 
тыры разы), чым у геланіміі.

Разрад складаных назваў у геланіміі не толькі найбольш шырока прад- 
стаўлены, але мае большую разнастайнасць схем, па якіх будуюцца гэтыя 
ўласныя імёны. Калі ў лімнонімах адзначаецца тры тылы полікампанентных 
найменняў: атрыбутыўны (Ямнае возера), намінатыўны (Заліў Старык) і 
нумератыўны (Паскрынне-1-е), а ў патамонімах -  чатыры: атрыбутыўны (За- 
ходняя Бярэзіна), намінатыўны (канал Забава), нумератыўны (Бобрык 1-ы) і 
двайны (Усвіж-Бук), то ў назвах балот рэгіструецца сем магчымых відаў 
сувязі слоў у словазлучэннях. Апроч тыпаў уласных імёнаў, выкарыстаных у 
лімнонімах і патамонімах, гэта змешаны, генітыўны тылы, а таксама зусім 
непаўторны тып злучальных спалучэнняў.

Разгледзім паслядоўна розныя тылы полікампанентных найменняў, ха- 
рактэрных як для розных відаў гідронімаў (намінатыўны, атрыбутыўны, 
двайны, нумератыўны), так і выкпючна для гелонімаў.

1. Намінатыўны тып
Канструкцыі намінатыўнага тылу -  гэта адзінкі, у якіх кампанент, што дае 

азначэнне тэрміну-кпасіфікатару, прадстаўлены ў форме назоўнага склону. 
Яны з’яўляюцца той групай гідранімнай лексікі, дзе характар геаграфічнага 
аб’екта не аказвае ўплыў на структуру ўласнага імені, а гелонімы ніяк не 
вылучаюцца сярод іншых водных найменняў. Нягледзячы на невялікую 
прадстаўленасць намінатыўных адзінак у сістэме водных найменняў, іх пры- 
сутнасць рэгіструецца ў гелонімах, лімнонімах і ў пэўнай ступені ў патамо- 
німах.

Асаблівай увагі заслугоўвае вывучэнне функцыянавання адзінак наміна- 
тыўнага тылу ў назвах рэк. Звычайна азначаемы элемент гідронімаў, трап- 
ляючы ў пазіцыю перад кампанентам, які дае азначэнне, анімізуецца і захоў- 
вае месца ў скпадзе ўласнага імені: лімнонім Заліў Старык; гелонімы Mox 
Вярховіна, Урочышча Забалоцце, Урочышча Злотынь; у іншых выпадках ён 
застаецца па-за межамі ўласнага імені, аказваецца “за коскай”: параўн. 
Падлужнае возера і Астровенскае возера. У патамонімах геаграфічны тэр- 
мін, трапляючы ў прэпазіцыю, не тапанімізуецца (г. зн. не ператвараецца ва 
ўласнае імя) і тым не менш застаецца ў складзе прапрыяльнай часткі: 
патамонімы ручай Ельніца, канал Жалязянка і інш. Аднак трэба ўлічваць 
тое, што патамонімы намінатыўнага тылу ва ўсіх выпадках з’яўляюцца ва- 
рыянтнымі, і назва ракі можа прадстаўляцца як Горна і як канал Горна.

2 . Атрыбутыўны тып
Бясспрэчная перавага ва ўсіх трох відах гідронімаў належыць атрыбу- 

тыўнаму тылу субстантыўных словазлучэнняў, “славянскаму азначальнаму 
словазлучэнню” (Суперанская 1969, 55). Сярод словазлучэнняў тэты тып 
пераважае ў гелонімах і ў назвах іншых водных аб’ектаў, хоць працэнтная 
колькасць іх вагаецца ад 39 % (назвы балот) да 3,9 % (рэк) ад агульнай 
колькасці найменняў віду. Гэтыя лічбы пацвярджаюць закон семантычнай 
кандэнсацыі, згодна з якім імёны аб’ектаў у працэсе свайго існавання ім- 
кнуцца пазбавіцца ад супрацьпастаўлення двухсастаўнасці назвы і адзін- 
ства яго значэння (Мокйенко 1969, 10). Закон значна часцей дзейнічае ў 
імёнах буйных і старажытных аб’ектаў.
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Хоць характер сувязі паміж кампанентамі прапрыяльнай часткі ва ўсіх 
найменнях балот атрыбутыўнага тылу -  дапасаванне, у гэтым тыле гелоні- 
маў таксама выразна праступаюць іх спецыфічныя рысы. Выключна гела- 
німныя асаблівасці ствараюцца нешматлікімі змешанымі атрыбутыўна-двай- 
нымі формамі, якія разам складаюць не болей за 2,5 % геланімнай прас- 
торы: Мікуліна-Медзенскае балота, Іпа-Вішанскае балота і інш. Гэта толькі 
першы ўзор прамежкавых формаў на ўзроўні геланіміі, узор, які паўней рас- 
крываецца ў двайных назвах.

3. Двайны тып
Адзінкі, якія складаюцца з двух ці трох слоў, але ўспрымаюцца як цэлае 

паняцце, нехарактэрныя для назваў водных аб’ектаў, аднак яны сустра- 
каюцца ў найменнях рэк і балот беларускай тэрыторыі. Субстантываваныя 
кампаненты гэтых гідронімаў выступаюць як прыдатак, а самі формы 
прынята называць двайнымі (Подольская 1983, 107). Пры разглядзе толькі 
ўласных імёнаў азёр і балот Беларусі можа ўзнікнуць уражанне, што двайны 
тып -  характэрная асаблівасць геланіміі гэтай тэрыторыі, паколькі ў лімно- 
німах такія прыклады адсутнічаюць. Знаёмства з зарэгістраванымі ў мове 
патамонімамі сведчыць аб магчымасці выкарыстання такіх схем і ў іншых 
падсістэмах гідраніміі, а гэта пацвярджае словы Р.А. Агеевай аб тым, што 
“ў кожным класе тапонімаў ёсць свае мікратапонімы” (Агеева 1989, 26).

Тым не менш пры разглядзе састаўных тыпаў гелонімаў нельга не 
адзначыць той факт, што невыразная мяжа паміж мезатапаніміяй і мікрата- 
паніміяй, якая была вызначана ў працах Р.А. Агеевай, Н.К. Фралова і іншых 
аўтараў (Агеева 1989, 26; Фралоў 1982, 30), ярчэй за ўсё адлюстравана ў 
геланімным полі. Гэтаму садзейнічае наяўнасць шматлікіх прамежкавых 
формаў на ўсіх узроўнях -  марфалагічным, структурным, семантычным.

Патамонімы падобныя да гелонімаў тым, што невялікія аб’екты могуць 
мець варыянтныя назвы, адна з якіх абавязкова не рачная (канал Дабрыца, 
ручай Ельніца). Сярод назваў балот -  трансанімізіраваныя імёны, г. зн. 
імёны, што прыйшлі ў геланімію з іншых анімічных палёў, сустракаюцца 
часцей за ўсё. Аднак роля прамежкавых формаў у састаўных патамонімах і 
гелонімах істотным чынам адрозніваецца: двайныя назвы рэк выяўляюцца ў 
18 разоў радзей за двайныя назвы балот. Дадаўшы сюды нетыповыя для 
гідраніміі імёны змешанага, генітыўнага тыпаў i тылу злучальных спалучэн- 
няў, адзначаем вельмі значную ўдзельную вагу прамежкавых структурных 
формаў у назвах балот. У той жа час у лімнонімах двайныя адзінкі не 
сустракаюцца, а варыянты назваў не ўкпючаюць прыкпадаў, калі геаграфіч- 
ны тэрмін замяняўся б тэрмінам з іншай падсістэмы.

На думку Н.В. Падольскай, двайныя “спалучэнні ствараліся выпадкова, і 
з моўнага пункту гледжання ў іх не назіраецца якой-небудзь заканамернасці” 
(Подольская 1983, 108). Нельга не згадзіцца з тэзісам аб адсутнасці лінг- 
вістычных заканамернасцей у двайных схемах найменняў. Здаецца, па гэ
тай прычыне менавіта ў дадзеным тыле гелонімаў назіраюцца формы зме
шанага родавага і лікавага тылу. Аднак у адносінах да назваў балот Бе- 
ларусі было б несправядлівым аднясенне такіх імёнаў да выпадковасцей, 
бо агульная колькасць нестандартных назваў складае каля дзесяці працэн- 
таў. Тут больш істотная нават не лінгвістычная заканамернасць, а свое- 
асаблівасць накірунку мыслення і ўспрымання чалавекам рэчаіснасці, што 
своеасабліва адбілася ў формах балотных найменняў.

Формы змешанага родавага тылу, г. зн. гелонімы, у якіх родавыя харак- 
тарыстыкі кампанентаў не супадаюць, фіксуюцца толькі ў складзе двайных 
адзінак: Белае-Пагарэлец, Лельчыцкае-Свідовец і інш. Найменні змешанага 
лікавага тылу сустракаюцца не толькі ў двайных гелонімах, але таксама ў 
тыле злучальных спалучэнняў i прыкпадах, у якіх адначасова выкарыстоў- 
ваецца некалькі структурных тыпаў імёнаў. Характэрнай рысай гелонімаў
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змешанага лікавага тыпу з’яўляецца структурнае распадзенне кожнай з 
прадстаўленых адзінак на дзве часткі, пры гэтым форма ліку кожнай з 
частак ніколі не адпавядае адна адной: Гоабава-Міхедавічы, Абрубы-Чысцік 
і інш. Тут вылучаецца і цэлая трупа імёнаў, якую можна было б назваць зме- 
шанымі атрыбутыўна-двайнымі формамі, калі б прыметнік у такіх гелонімах 
не адносіўся толькі да аднаго з кампанентаў, аддзеленых дэфісам: Вялікі 
Мох-Ямнае, Брыкісін Мох-Галае, Мох-Ніжняя Крывіна. Галоўная роля ў такіх 
імёнах належыць элементам двайнога тылу (параўн.: Грычына-Старобін- 
скае балота, Бабаева-Дунайчыцкае балота).

4. Нумератыўны тып
Нумератыўныя гелонімы-словазлучэнні, адным з абавязковых кампанен- 

таў якіх з’яўляецца колькасны ці парадкавы лічэбнік, нічым не адрозніва- 
юцца ад іншых назваў водных аб’ектаў гэтага тылу: гелонімы Чамярыца-1, 
Гапя-2, Хольча-1, Обаль-2, Стралічава 1-е, Межч 1-е\ лімнонімы Мох-1, 
Паскрынне 2-е; патамонімы Бобрык 1-ы, Бобрык 2-і. Атрыбутыўна-нумера- 
тыўны і нумератыўна-двайны падтыпы з ліку змешаных найменняў надаюць 
своеасаблівасць частцы геланімнага поля з лікавым кампанентам: Галае-1 
балота, Кучынскі Mox 1, Кіслаўскае 2-е балота, Масткі-Нівішча-2. Як ві- 
даць з прыкладаў, лікавы кампанент па-рознаму далучаецца да зыходных 
атрыбутыўных і двайной назваў, таму аб аднароднасці ўласных імёнаў у 
межах падтыпу гаварыць нельга.

Выключна геланімныя тылы, г. зн. структурный тылы назваў, якія не суст- 
ракаюцца ў іншых відах гідронімаў, складаюць найбольш экзатычную частку 
геланімнай прасторы Беларусі. Нягледзячы на нешматлікасць, яны надаюць 
непаўторны каларыт полікампанентным балотным назвам.

5. Генітыўны тып
Імёны, якія маюць у намінатыве генітыўную форму імёнаў, ад якіх яны 

ўтвораны, абазначаюць забалочаную частку якога-небудзь буйнейшага 
аб’екта (возера, канала, ракі). Пры гэтым апелятыў са значэннем “забалоча- 
нае месца” мае форму назоўнага склону, а слова ці словазлучэнне, якое 
абазначае іншы гідрааб’ект, -  форму роднага склону. Генітыўны тып -  са
мая непрадуктыўная трупа гелонімаў, аднак цікава, што ізноў адзначаецца 
несамастойнасць назваў балот, якія патрабуюць наяўнасці імёнаў іншых 
рэалій, больш прыдатных для арыентацыі ў прасторы: Заўшыцкага канала 
балота, Скачальскага возера масіў.

6. Тып злучальных спалучэнняў
Традыцыйны погляд на словазлучэнне як спалучэнне слоў, аб’яднаных 

падпарадкаваннем, не дазваляе найменням дадзенага тылу выйсці за межы 
злучальнага рада. Марфалагічныя прыметы дазваляюць аднесці такія пры- 
клады да трупы гелонімаў змешанага лікавага тыпу. Гэта разнавіднасць 
прамежкавых формаў характарызуецца тым, што часткі лексемы аб’яднаны 
злучнікам /, што падразумявае раўназначнасць кожнай з дзвюх частак адзін- 
кі, а таму ва ўсякім іншым кантэксце яны будуць успрымацца як паказчык 
формы множнага ліку (прыклад: аловак і сшытак ляжалі на стале). Кампа- 
ненты па абодва бакі ад злучніка могуць быць выражаны як формамі адзі- 
ночнага, так і формамі множнага ліку: Возера і Чэрніна, Кузьмічы і Мар’іна, 
Зімнік і Падхвойка. Кожны з двух кампанентаў можа выступаць і ў пашыра- 
ным выглядзе, папаўняючы такім чынам колькасць змешаных формаў: Ду- 
кора і Доўгае балота, Бяроза-Лосіцкае балота і Весніна. Усё тэта змеша- 
ныя атрыбутыўна-злучальныя найменні.

7. Змешаны тып
Удзельная вата найменняў, якія спалучаюць прыметы адразу некалькіх з 

ужо апісаных тыпаў, даволі значная ў геланіміі, але ў структурных і марфа- 
лагічных адносінах яны неаднародныя: частка імёнаў дадзенага ты пу- 
сінгулярныя, астатнія належаць да змешанага лікавага тыпу. Камбінацыі
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структурных тыпаў у дадзенай трупе гелонімаў генерыруюць ужо разгледжа- 
ныя намі атрыбутыўна-двайны, атрыбутыўна-нумератыўны, атрыбутыўна- 
злучальны і нумератыўна-двайны падтыпы.

Доля структурных тыпаў састаўных адзінак у розных падсістзмах гідраніміі
I ідранімічная Структурныя тыпы гелонімаЎ Агульная

падсістэма 1 2 3 4 5 6 7 ПОЛЯ

Геланімія 0.82 39.2 5.3 2.25 0.6 1 2,25 51.4
Лімнанімія 0.08 26.69 - 0.24 - - - 27
Патаманімія 1.83 3.89 0.29 0.11 - - - 6.1

Структурная асаблівасць геланіміі, якая заключаецца ў наяўнасці шэрага 
прамежкавых формаў, пераходзіць на ўзровень семантыкі і адлюстроўваец- 
ца ў гелонімах змешанага паходжання. Аднак удзельная вага нестандарт- 
насці значна скарачаецца, бо тылы састаўных найменняў, якія складаюць 
своеасаблівасць назваў балот, не выключаюць магчымасць аднесенасці 
абодвух кампанентаў назвы да аднаго і таго ж анімічнага поля (айканімнага 
ці гідранімнага) або да аднаго і таго ж прынцыпу намінацыі. Напрыклад, 
нярэдка два найменні пасяленняў (або рэк), якія знаходзяцца побач з ба- 
лотам, здольны адначасова стаць асновай намінацыі аднаго гелоніма: 
в. Маліннікі, п. Узляны > бал. Узляны-Маліннікі ілі р. Сосніца, р. Дражбітка > 
бал. Сосніца-Дражбітка і інш.

Сустракаюцца, аднак, і прыкпады, у якіх кампаненты састаўнога гелоніма 
маюць рознае паходжанне: “антрапонім-апелятыў” (Возера і Чэрніна, Казён- 
нае-Эмкіна і інш.), “айконім-апелятыў” (Астравы-Дулебы, Брыкісін Мох-Га- 
лае і інш.), “тапонім-антрапонім” (Харкі-Жыгалава, Мікуліна-Медзенскае ба- 
лолпа і інш.), “гідронім-апелятыў” (Эса-Плінтаўка, Хабаціна-Бярозка). Гела- 
німныя асновы адапелятыўных адзінак таксама не з’яўляюцца семантычна 
аднароднымі. Яны могуць суадносіцца з адным і тым жа прынцыпам намі- 
нацыі (Жарэбна-Конскае балота), але часцей намінатыўныя прыметы, якія 
леглі ў аснову кожнай з частак, разводзяць іх у розныя групы: Сядзібы і 
Ясянец -  адпаведна прынцыпы намінацыі “сувязь аб’екта з суб'ектам” і 
“ўласцівасці і якасці аб’екта”.

Прычыны значнасці прамежкавых з’яў менавіта ў геланімнай падсістэме 
трэба шукаць, напэўна, у характары геаграфічных аб’ектаў, іх становішчы ў 
адносінах да навакольных рэалій і ўспрыманні іх чалавекам. Адзначым, што 
«“антрапанімічная накіраванасць” з’яўляецца асноўным паняццем тэарэтыч- 
най тапанімікі, якая дае магчымасць аналізаваць тапанімію як адной сіс- 
тэмы, так і розных сістэм» (Ахманова, Беленькая 1967, 81).

Назвы з іншых геаграфічных галін часта пераходзяць у сферу геланіміі ў 
выніку забалочвання прыродных аб'ектаў: Куцы Лес, Каменны Мост. Назвы ж 
азёр i рэк больш устойлівыя за найменні болот і ў большай ступені здольны 
служыць арыенцірам на мясцовасці. Прыродная няўстойлівасць забалоча- 
ных аб’ектаў, верагодна, вядзе да наступных асаблівасцей: наяўнасць у 
межах разраду састаўных гелонімаў адзінак змешанага родавага і лікавага 
тыпаў, дзе адна з формаў не дапасуецца да астатніх; двайны, змешаны, 
генітыўны структурныя тыпы, а таксама тып злучальных спалучэнняў, неты- 
повыя для гідронімаў; розныя камбінацыі адапелятыўна-аданамастычных і 
неаднародных адапелятыўна-адапелятыўных найменняў.

Значную ролю пры гэтым адыгрывае велічыня аб'екта: азёры больш буй- 
ныя і самастойныя, яны у меншай ступені патрабуюць прысутнасці ў сваім 
імені назваў іншых аб’ектаў і таму не ўтвараюць такіх структурных тыпаў. 
Гэта пацвярджаецца і перавагай у геланіміі трансанімізіраваных імёнаў. 
Можна дапусціць, што ў многіх выпадках гелонімы здольны служыць арыен- 
цірамі толькі пры дапамозе адсылкі да болей неабходных з суб’ектыўна- 
чалавечага пункта гледжання аб'ектаў.
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Такім чынам, большасць полікампанентных гелонімаў Беларусі будуецца 
па схемах, характэрных для састаўных імёнаў з іншых палёў гідраніміі. Тым 
не менш своеасаблівасць структурных тыпаў найменняў балот не вычэрп- 
ваецца толькі ступенню прадстаўленасці агульнагідранімных тыпаў пабудо- 
вы ў розных падсістэмах гідраніміі (атрыбутыўны, намінатыўны, двайны і 
нумератыўны тылы). У межах геланімнага поля беларускай тэрыторыі знач- 
ная роля належыць таксама выключна геланімным тылам, якія ўключаюць 
як экзатычныя для гідраніміі (тылы злучальных спалучэнняў і генітыўны) 
канструкцыі, так і імёны, утвораныя шляхам камбінавання розных тыпаў 
структуравання імёнаў (змешаны тып). Пры гэтым спецыфічная асаблівасць 
геланімных утварэнняў -  аб’яднанне ў іх скпадзе рыс меза- і мікратапаніміі -  
адлюстроўваецца ў іх марфалогіі, структуры і семантыцы геланімных асноў.
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М.У. ТАРЭЛКА

ПАПЯРЭДНІЯ ЗВЕСТКІ АБ ПАЛEMIЧHЫM ТРАКТАЦЕ 3 РУКАПІСУ P 97 
БІБЛІЯТЭКІ HAH БЕЛАРУСІ

Анализируются проблемы структуры 
польскоязычного арабографического текста 
полемического характера, содержащего ар
гументы мусульманских богословов, направ
ленные против ряда догматов крупнейших 
христианских церквей.

The article is dedicated to the problems of 
the structure of Polish Polemical Text with the 
Arabic script, containing the arguments of the 
Moslem theologians against the certain doc
trines of the greatest Christian churches.

У Цэнтральнай навуковай бібліятэцы Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі ў складзе калекцыі арабаграфічных твораў знаходзіцца рукапіс 
P 97. Ён, будучы неад’емнай часткай культурнага багацця нашай краіны, 
належыць да літаратуры беларускіх мусульман (татараў), абшчыны якіх 
пачалі складацца на Беларусі яшчэ ў XIV ст. Ix літаратура шматмоўная -  у 
ёй ёсць тэксты на арабскай, цюркскай, беларускай і польскай мовах. Але 
незалежна ад таго, на якой мове мусульмане пісалі, яны заўсёды карыс- 
таліся больш звыклым для іх арабскім алфавітам.

Дадзеная літаратура мала цікавіць арабістаў, таму што тэксты на араб
скай мове ў ёй -  тэта не арыгінальная творчасць, а вынік шматразовай пе- 
рапіскі, да таго ж нярэдка яшчэ i ca шматлікімі памылкамі, выключаючы Ка
ран. Большую зацікаўленасць яна выкпікае ў цюрколагаў, бо ў іх можна 
знайсці тэксты на цюркскіх мовах, напрыклад, перакпады Карана, невядо- 
мыя навуцы. Але найбольшую каштоўнасць літаратура беларускіх мусуль-
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ман уяўляе для славістаў, для гісторыкаў беларускай і польскай моў, для 
спецыялістаў па беларускай і польскай дыялекталогіі. Прычына таму зразу- 
мелая, -  не так шмат захавалася помнікаў на беларускай і польскай мовах, 
якія б адлюстроўвалі сапраўдную гутарковую мову XVI-XIX ст.

Рукапіс P 97 упершыню быў апісаны А.К. Антановічам (Антонович 1968, 
136-138). Нагадаем асноўныя факты. Рукапіс складаецца са 121 аркуша 
фармату 15 на 17,7 см. Вокладка страчаная, большая частка аркушаў 
пашкоджаная. Тэкст старонак 1-217 напісаны бурым чарнілам, старонак 
218-235 -  чорнай тушшу (па сучаснай нумарацыі гэта адпаведна аркушы
I -  112 і 113-121). Ha старонках 1-217 назвы раздзелаў і ключавыя словы 
выдзелены чырвоным чарнілам. Паводле арфаграфічных асаблівасцей ру- 
капіс можна датаваць XVIII ст.

А.К. Антановіч апісаў толькі вонкавы выгляд рукапісу, але адмовіўся ад 
дакладнага вызначэння жанру. Зусім не вызначаным застаўся яго змест.

Почырк на аркушах 1-112 і 113-121 розны, таму рукапіс можна лічыць 
канвалютам. Пры гэтым першая кніга падзяляецца на дзве часткі. У канцы 
першай напісана арабскае слова tamam ‘канец’ . Большая частка тэкстаў 
мае літургічны, рытуальны, астранамічна-каляндарны, дыдактычны харак
тер. Літургічныя тэксты часцей напісаныя на арабскай мове, радзей -  на 
цюркскай. Рытуальныя, астранамічна-каляндарныя, дыдактычныя тэксты - 
або беларуска-, або польскамоўныя. Другая кніга цапкам напісана на 
арабскай мове. У ёй змешчаны 67 i 78 суры Карана і малітва.

Рукапіс P 97 згадваецца ў артыкуле польскага даследчыка А. Дразда. 
Яго зацікавіў галоўным чынам тэкст, змешчаны, па яго словах, на старонках
I I -  76. Па сучаснай нумарацыі гэта адпавядае старонкам 5а-41Ь. А. Дрозд 
характарызуе тэты твор як «найвялікшы са знойдзеных на сёння палемічных 
тэкстаў» у рукапісах беларускіх мусульман. Далей ён піша, што «на цяпе- 
рашнім этапе трэба прызнаць, што гэта адаптацыя неідэнтыфікаванага 
арыянскага твора» (Drozd 2000, 31-32).

Каб упэўніцца ў верагоднасці гэтай высновы, трэба больш дэталёва 
азнаёміцца са зместам прыгаданага раздзела.

3 першага радка пятага аркуша пачынаецца новы раздзел, які традыцый- 
на пазначаецца ў рукапісах беларускіх мусульман словам арабскага пахо- 
джання -  «баб». Тэты раздзел мае назву -  «Артыкул. Адкуль пайшлі ідалы» 
(Artykuł, skąd poszły bałwany). Напісаны ён на польскай мове i, як справяд- 
ліва заўважыў А. Дрозд, носіць антытрынітарны характар. Прыгаданы раз
дзел без перашкод цягнецца да канца чатырнаццатага аркуша, кустода яко- 
го не супадае з першымі словамі наступнага аркуша. Наступны тэкст, які па
чынаецца з сярэдзіны сказа, займае старонкі 15а:1 -  18а:9 і вызначаецца моў- 
ным i тэматычным падабенствам да першага тэксту. Старонкі 18a:10-24b 
займаюць творы зусім іншага зместу: рытуальнага, літургічнага, дыдактыч- 
нага. Але на старонках 25а-41Ь мы зноў знаходзім тэкст антытрынітарнага 
зместу, які, аднак, i пачынаецца, i заканчваецца на сярэдзіне сказа. Больш 
таго, кустоды на старонках 25b, 34b i 35b не супадаюць з наступным 
тэкстам. Такім чынам, мы маем шэсць тэкстаў ці частак адзінага тэксту, якія, 
на першы погляд, вызначаюцца моўным i тэматычным адзінствам: 5a-14b // 
15а-18а // 25a-b // 26a-34b // 35a-b // 36a-41b. Пры гэтым пачатак мае толькі 
тэкст 5a-14b, а заканчэнне -  толькі тэкст 15а-18а. Далей мы высветлілі, што 
кустода аркуша 25 супадае з першым словам аркуша 35, а тэкст аркуша 36 
непасрэдна працягвае тэкст 34-га аркуша. Гэта дало нам магчымасць 
скараціць колькасць частак з шасці да чатырох: 5а-14Ь // 15а-18а // 25а-Ь + 
+ 35а-Ь// 26а-34Ь + 36а-41Ь.

Больш дэталёва азнаёміўшыся з ix зместам, мы прыйшлі да высновы, 
што тэкст 26а-34Ь + 36а-41Ь першапачаткова знаходзіўся паміж аркушамі

Тут i далей -  пераклад з арабскай i польскай моў аўтара.
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5a-14b i 15a-18a, а тэкст 25a-b + 35a-b -  паміж 26a-34b + 36a-41b i 15a-18a. 
Падставай для гэтага нам паслужыла тэматычнае адзінства тэксту на 
аркушах 14b i 26а, 41 b I 25а, 25b i 35а, 35b i 15а адпаведна. Такім чынам, мы 
атрымалі наступную карціну: 5a-14b // 26а-34Ь + 36а-41Ь // 25а-Ь + 35а-Ь // 
15а-18а. На жаль, з-за несупадзення кустодаў і першых слоў на наступных 
старонках мы вымушаны канстатаваць, што паміж старонкамі 14b i 26a, 41b 
i 25a, 35b i 15a адсутнічае, як мінімум, па аднаму аркушу. Для большай 
нагляднасці пакажам тэта ў выглядзе схемы.

Фрагменты рукапісу P 97, якія ўтрымліваюць тэкст антытрынітарнага зместу

Уяпеоашні стан

5а-14Ь 15а-18а:9 ІНШЫЯ
тэксты 25а-Ь 26а-34Ь 35а-Ь 36а-41Ь

Рэканструяваны стан

15а-14Ь 26a-34b + 36а-41 Ь 25а-Ь -  35а-Ь 15а:18а:9

Высветлілася, што мы маем справу не з адным, а з двума ці нават трыма 
творамі. Першы з іх займае старонкі 5a-14b // 26а-34а:8. Менавіта ён i 
называецца «Артыкул. Адкуль пайшлі ідалы» (Artykuł, skąd poszły bałwany). 
Спачатку аўтар выступав супраць хрысціянскага догмату тройцы, выкары- 
стоўваючы пры гэтым лінгвістычную аргументацыю, згодна з якой стара- 
жытнаяўрэйскае слова ruah у Старым Запавеце азначае не толькі дух, але I 
вецер, а ўсе тыя цуды, якія рабіў Іісус, рабілі і да яго, і ніхто тых людзей не 
лічыў за гэтыя ўчынкі сынамі Божымі.

Далей аўтар дае падрабязны каментарый да трох вершаў Старога Запа- 
вету, якія традыцыйна разглядаюцца хрысціянамі як прадказанні аб на- 
раджэнні Іісуса, называючы іх ‘цёмнымі пісьмамі’ (pismo ciemne). Гэта Ісайя 
7:14; Псалом 110:1 (у Сэптуагінце 109:1) і Ісайя 9:6. Так, у першым выпадку 
ён сцвярджае, што маецца на ўвазе зусім не маці licyca, а жонка цара Іудзеі 
Ахаза (741-725 да н. э.), а старажытнаяўрэйскае слова ‘alma азначае зусім 
не ‘Панна Марыя’, а ‘маладая жанчына’ (białogłowa młoda). У Псалме 110 
(109) ён бычыць намёк не на licyca, а на Аўраама. A Ісайя 9:6 ён звязвае з 
Майсеем або з Давідам, але ніяк не з Іісусам. Гэтыя высновы таксама суп- 
раваджаюцца вельмі падрабязным лінгвістычным каментарыем. На старон
ках 30а-33а аўтар дэталёва разглядае значэнне старажытнаяўрэйскага 
слова ’elohim, якое сустракаецца ў тым ліку і ў Кнізе Ісайя 9:6 і якое, на яго 
думку, мае не толькі значэнне ‘Бог’, але i шмат іншых, напрыклад ‘анёл’, 
‘суддзя’, ‘цар’. Аўтар дадзенага твора заўсёды спасылаецца на дакладныя 
месцы Старога або Новага Запавету.

Магчыма, што тэкст на старонках 34а:8 -  41b // 25a-b + 35a-b // 15a-16b:2, 
які пачынаецца ca слоў «У часы жыцця Ісайі прарока, у век Езэкіі цара...» 
(Za Izajasza proroka życia za wieku Chizkijawegu króla...), можна лічыць сама- 
стойным творам. Ён з'яўляецца каментарыем да дзевятага і адзінаццатага 
раздзелаў Кнігі прарока Ісайі, што часткова супадае з «трэцім цёмным пісь- 
мом» папярэдняга тэксту. Так, першае слова выдзелена чырвоным чары- 
лам, што ўжо гаворыць пра тое, што аўтар, ці перапісчык, сам лічыў гэты 
тэкст, калі не самастойным творам, то, ва ўсякім разе, асобным раздзелам. 
Акрамя таго, у папярэднім тэксце аўтар заўсёды гаворыць аб хрысціянах у 
трэцяй асобе, а тут ён звяртаецца непасрэдна да хрысціян. Больш таго, 
каменціруючы згаданыя раздзелы Кнігі Ісайі, аўтар сцвярджае, што размова 
ў іх ідзе пра іудзейскага цара-рэфарматара Іосію (639-609 да н. э.), а гэта 
супярэчыць папярэдняму тэксту. Ёсць і яшчэ адно адрозненне. Калі ў пер
шым тэксце аўтар заўсёды дакпадна ўказвае назву, раздзел і верш той кнігі 
Старога або Новага Запавету, на якія ён спасылаецца, то тут мы маем 
галоўным чынам пераказы даволі вялікіх фрагментаў тэксту без усякіх 
спасылак.
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3 другога боку, варта згадаць агульную назву гэтага трактата -  «Адкуль 
пайшлі ідалы». Справа ў тым, што праблема ідалапакпонства, якая была за- 
яўлена ў назве, разглядаецца менавіта тут, таму што рэформы цара Iocii і 
былі накіраваны ў першую чаргу супраць ідалапакпонства. У першым жа 
тэксце тэта слова -  «ідалапаклонства» (bałwochwalstwo) -  нават не 
згадваецца.

Пачынаючы са старонкі 35Ь, аўтар плаўна пераходзіць да тэмы непаслу- 
шэнства, таму што нават такі праведны цар, як Іосія, і той быў пакараны ме
на в іта за гэта.

Магчыма, што мы маем тут справу з так званай рамачнай канструкцыяй у 
пабудове тэксту. Гэта значыць, што пачатак i тэкст «У часы жыцця Ісайі пра- 
рока, у век Езэкіі цара...» могуць належаць аднаму аўтару, які выкарыстаў 
тэкст другога аўтара, укпючыўшы яго ў свой твор і дадаўшы да яго ўводзіны 
i свой каментарый да Кнігі Ісайі, пры гэтым не звярнуўшы ўвагі на некаторыя 
супярэчнасці.

На старонцы 16Ь:2 пачынаецца яшчэ адзін тэкст, у самастойнасці якога 
няма сумнення -  «Аб нараджэнні Ізмаіла» (О narodzeniu Izmaiła). Назва вы- 
лучана чырвоным чарнілам. Аўтар разважае, што паходжанне арабаў ад 
наложніцы Аўраама Агары не горш, чым паходжанне Іісуса, сярод продкаў 
якога лічыцца Фарэс, чыя маці паводзіла сябе, па словах аўтара, як са- 
праўдная блудніца.

Відавочна, гэтая тэма была вельмі актуальнай для мусульман Вялікага 
княства Літоўскага, бо да нашага часу захаваўся вялікі вершаваны твор на 
польскай мове лад назвай «Паходжанне нашага народа ад старшага сына 
Аўраама» ( Wywód narodu naszego a syna Abrahamowego starszego (Drozd 
1997, 17-19)).

Ca старонкі 17b:9 аўтар пераходзіць да іншай тэмы -  каментарыя да 
Псалма 110 (109), што тэматычна супадае з так званым «другім цёмным 
пісьмом» першага тэксту. Тут таксама сцвярджаецца, што ў гэтым Псалме 
маецца на ўвазе зусім не licyc, а Аўраам. Пры гэтым у абодвух тэкстах 
прыводзіцца спасылка на чатырнаццаты раздзел Першай кнігі Майсея.

Найбольш яскравым сведчаннем таго, што гэта цапкам самастойны твор, 
з’яўляецца своеасаблівасць у параўнанні з першым і другім трактатамі спа- 
сылак на Стары Запавет, напрыкпад «у раздзеле трэцім i восьмым» замест 
«трыццаць восьмым».

Пра тое, што гэта не арыгінал, а копія сведчыць не толькі напісанне тво- 
раў розных аўтараў адным почыркам, але I шматлікія памылкі, у тым ліку 
пропускі літар, скпадоў, слоў, памылкі ў спасылках на Біблію і асабліва блы- 
таніна ва ўласных імёнах, невядомых перапісчыку, а таксама памылковыя 
паўторы, магчымыя толькі пры перапісванні. Часам складваецца такое ўра- 
жанне, што перапісчык наогул не разумеў таго, што пісаў, разрываючы адны 
словы і зліваючы ў адно другія.

Пры азнаямленні са шматлікімі цытатамі з Новага і Старога Запаветаў 
непазбежна паўстае пытанне пра іх паходжанне. Ці маем мы справу з сама- 
стойным перакпадам, ці тут выкарыстаны нейкі пераклад Бібліі на польскую 
мову, які ўжо існаваў на той час і, нарэшце, з якой мовы тэты пераклад ра- 
біўся? Асабліва востра гэтае пытанне паўстае адносна Старога Запавету, 
таму што частка імёнаў уласных, якія сустракаюцца ў цытатах з яго, транс- 
літараваныя непасрэдна са старажытнаяўрэйскай мовы. 3 усіх вядомых нам 
перакпадаў Старога Запавету, што існавалі да XVIII ст., толькі пераклад 
С. Буднага (Budny 1572) рабіўся з мовы арыгінала. Таму ўжо зараз амаль з 
поўнай упэўненасцю можна сказаць, што тут выкарыстаны менавіта пера- 
кпад С. Буднага, хаця мусульмански аўтары даволі вольна з ім абыходзі- 
ліся, часам скарочваючы, часам дадаючы нешта свае. Як ускосны доказ гэ- 
тай гіпотэзы, тут варта згадаць яшчэ адну своеасаблівасць Бібліі С. Будна-
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га, уласцівую, аднак, і Брэсцкай Бібліі (Biblia 1563). Вядома, што тыя кнігі, 
якія ў хрысціян называюцца Першай і Другой Кнігамі Царстваў, у іудзеяў 
носяць назву Кніг Самуіла, а Трэцяя і Чацвёртая Кнігі Царстваў адпаведна 
называюцца Першай і Другой. С. Будны наблізіў свой пераклад да іудзей- 
скага канона, перайменаваўшы адпаведна яму гэтыя кнігі. 3 другога боку, ён 
укпючыў у свой “канон” так званыя апакрыфічныя кнігі, якія наогул не ўвахо- 
дзяць у іудзейскі канон, напрыклад Кнігу Cipaxa. Тую ж самую карціну мы 
назіраем тут. 3 аднаго боку, ёсць спасылкі на Кнігі Самуіла, а з другога -  на 
Кнігу Cipaxa.

Такім чынам, у раздзеле, які даследуецца, змешчаны не адзін, а тры 
творы. Пры гэтым магчыма, што першы твор узнік раней, а аўтар другога 
выкарыстаў яго, дадаўшы пачатак (назву) і дапісаўшы свой погляд на Кнігу 
Ісайі. Трэці твор мае зусім іншае паходжанне, хаця яго аўтар, магчыма, 
таксама выкарыстаў першы твор, а менавіта так званае «другое цёмнае 
пісьмо».

Як жа ўзнік першы трактат? Быць можа, мусульманскі аўтар пісаў яго, 
маючы перад сабой пераклад С. Буднага. Але не ўсё так проста. Акрамя 
каментарыя на дакпадныя месцы Старога Запавету, у ім тлумачыцца зна- 
чэнне некалькіх старажытнаяўрэйскіх слоў, а менавіта згаданых вышэй 
ruah, ‘alma, ’elohim. Значыць, гэты мусульманін ведаў старажытнаяўрэй- 
скую м ову^м еў магчымасць зазірнуць у тэкст на ёй. Альбо, што больш 
верагодна, ён меў не Біблію Буднага, а, як і меркаваў польскі даследчык 
А. Дрозд, нейкі невядомы антытрынітарны (арыянскі) твор.

У другім і трэцім творах таксама ёсць спасылкі на Стары Запавет, але ў 
дадзеным выпадку няма падстаў лічыць, што іх аўтары мелі непасрэдны 
доступ да тэксту на мове арыгінала, бо там адсутнічае лінгвістычны аналіз 
значэння старажытнаяўрэйскіх слоў. Гэтыя творы маглі быць напісаны 
непасрэдна з дапамогай перакладу С. Буднага. Іншыя перакпады Бібліі 
выкпючаюцца, таму што ў прыгаданых трактатах, як і ў С. Буднага, і толькі ў 
яго, шэраг імёнаў уласных транслітэраваны непасрэдна ca старажытна- 
яўрэйскай мовы.

У дадзеным артыкуле змешчаны толькі папярэднія звесткі, што адпа- 
вядае яго назве. Тэкст утрымлівае яшчэ вельмі шмат загадак, якія патра- 
буюць далейшых даследаванняў. Зроблены толькі першы крок на шляху да 
галоўнай мэты, якую мы ставім перад сабой -  увесці вывучаемы тэкст у на- 
вуковы ўжытак, зрабіць даступным для спецыялістаў, у першую чаргу -  сла- 
вістаў-філолагаў, гісторыкаў літаратуры і рэлігіі на Беларусі.
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Т.У. ПАДАЛЯК

ПРАФЕСІЙНА-ЭТЫЧНЫЯ КАНФЛІКТЫ Ў ЖУРНАЛІСТЫЦЫ: 
ВОПЫТ ГРАМАДСКАГA РЭГУЛЯВАННЯ

Рассматривается социально-культурный 
аспект нравственного регулирования в жур
налистике. Исследуется зарубежный и оте
чественный опыт создания профессиональ
но-этических кодексов, их роль в процессе 
функционирования средств массовой ин
формации. Анализируется практика работы 
комитета по профессиональной этике Бело
русского союза журналистов.

The article is devoted to the socio-cultural 
aspect of ethical regulation in journalism. It 
considers foreign and national experience in 
developing ethical codes and their role in the 
Mass Media. The article analyzes the perform
ance of the Belarusian Journalists Union’s 
Committee for Professional Ethicsas well.

Прафесійна-маральны аспект функцыянавання сродкаў масавай інфар- 
мацыі быў актуальным на працягу ўсёй гісторыі журналістыкі. У сацыя- 
культурнай сітуацыі XX ст. пытанні журналісцкай этыкі набылі акцэнтаваную 
накіраванасць: збор, апрацоўка, распаўсюджванне інфармацыі аналізуюцца, 
абмяркоўваюцца і “прэпаруюцца” ў кантэксце ўсеагульных маральных каш- 
тоўнасцей і ідэалаў. Кодэксы прафесійнай этыкі разглядаюцца як адзін са 
спосабаў захавання сутнаснай прыроды сродкаў масавай інфармацыі 
(аб’ектыўнае, праўдзівае, адэкватнае інфармаванне насельніцтва аб на- 
дзённым).

Нормы прафесійнай маралі журналіста фарміраваліся разам з развіццём 
прафесіі па меры назапашвання вопыту.

У XVIi ст. канчаткова вызначылася месца журналістыкі ў соцыуме. Жур- 
налісцкая прадукцыя паступова набывала строгую перыядычнасць, выходзі- 
ла на ўсё больш шырокую аўдыторыю, станавілася ўплывовай, грамадска 
значнай. Адначасова распачыналася і прафесійна-маральная рэфлексія 
паводле сутнасці і якасці інфармацыйнага прадукту. У тэты час у Германіі 
ўзнік выраз “газетная качка” (які нястомна “лётае” ў журналісцкіх прасторах і 
да цяперашняга часу): пасля сумніўных, але “прыгожых”, “кідкіх” паведам- 
ленняў сумленныя газетчыкі ставілі паметку NT: поп testa tur- не праверана. 
Скарачэнне гучала як “энтэ”, што па-нямецку азначае “качка”. Такім чынам, 
бяскрыўдная птушка стала сімвалам бессаромных журналісцкіх фальсіфіка- 
цый, недакпаднай інфармацыі ў прывабнай “праўдапа-добнай” абгортцы.

3 развіццём журналісцкай прафесіі ўсё часцей узнікалі праблемы этыч- 
нага характару, канфліктныя сітуацыі -  і паступова назапашваўся вопыт іх 
вырашэння. Прынцыповае значэнне ў гэтым плане належыць рабоце М.В. Ла- 
маносава “Меркаванне аб абавязках журналістаў пры выкладанні імі сачы- 
ненняў, прызначанае для падтрымання свабоды філасофіі”. У 1752-1754 гг. 
у нямецкіх выданнях з’явіліся публікацыі, у якіх неспрыяльна, у скажоным 
выглядзе ацэньваліся даследаванні М.В. Ламаносава. Вучоны вырашыў 
адказаць замежным крытыкам. Ён адзначае, што кожны, хто бярэцца за
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пяро, павінен паставіць за мэту “строгі і правільны пошук ісціны” (Ломоносов 
1952, 217). М.В. Ламаносаў выклаў правілы, якімі, на яго думку, павінны 
кіравацца журналісты пры ажыццяўленні прафесійнай дзейнасці. Ён лічыў, 
што журналісты маюць права на асабістыя меркаванні аб з’явах і фактах, 
што апісваюць, але папярэджваў аб неабходнай асцярожнасці і справядлі- 
васці пры вынясенні ацэнак: “Перш чым ганьбаваць і асуджаць, варта ні 
адзін раз узважыць тое, што скажаш, каб быць у стане, калі спатрэбіцца, 
абараніць і апраўдаць свае словы” (Ломоносов 1952, 230-231).

На думку даследчыка Г.В. Лазуцінай, вялікі рускі вучоны “стварыў 
процівагу адносінам да журналістыкі як да прыдатку ўладаў” (Лазутина 1999, 
69-70). Аднак, на наш погляд, складзеныя М.В. Ламаносавым правілы па- 
водзін наўрад ці выконвалі ролю “процівагі” альбо своеасаблівага этычнага 
кодэксу, паколькі на той момант журналістыка была, безумоўна, уплывовай, 
але не масавай прафесіяй. Навукоўцы зазначаюць: знакавай з’явай, якая 
замацавала ператварэнне журналістыкі ва ўстойлівы сацыяльны інстытут, 
стала “грашовая прэса” -  так называлі танныя выданні для шырокіх слаёў 
насельніцтва, якія амаль адначасова з’явіліся ў многіх краінах у першай па- 
лове XIX ст. Клопат аб прэстыжы і аўтарытэце прафесіі садзейнічаў працэсу 
фарміравання і замацавання прафесійна-маральных стандартаў журналіс- 
тыкі, кадыфікацыі нормаў паводзін.

Ha мяжы XIX і XX ст. у Еўропе і Амерыцы стварыліся магутныя газетныя 
манаполіі, прэса актыўна (а часам і бессаромна) пачала выкарыстоўвацца 
для маніпуліравання масавай свядомасцю, для інфармацыйна-гвалтоўнага 
насаджэння поглядаў, ідэй, меркаванняў, выгадных газетным гаспадарам. У 
гэтай сітуацыі самі журналісты адчулі небяспеку ператварыцца ў звычайныя 
“вінцікі” газетнага механізму. Акрамя таго, як слушна адзначае даследчык 
Д.С. Аўраамаў, вострая публічная крытыка ў адрас сродкаў масавай інфар- 
мацыі магла стаць нагадай для ўвядзення строгага дзяржаўнага рэгуляван- 
ня іх дзейнасці, што цягнула б за сабой пагрозу свабодзе друку. Тэта зусім 
не адпавядала інтарэсам журналісцкай карпарацыі, прадстаўнікі якой уба- 
чылі выйсце з праблемнай сітуацыі ў стварэнні механізму самарэгуляцыі 
прэсы” (Авраамов, 1999, 47). Адзначым, што самарэгуляцыяй звычайна на- 
зываюць незаканадаўчую, унутраную нарматворчасць самой журналісцкай 
садружнасці -  распрацоўку і прыняцце кодэксаў прафесійнай этыкі.

У 20-я гг. XX ст. кодэксы прафесійнай этыкі былі прыняты журналісцкімі 
карпарацыямі многіх краін свету. Першым пісаным кодэксам даследчыкі лі- 
чаць Хартыю прафесійных абавязкаў, прынятую ў 1918 г. у Францыі Ha- 
цыянальным прафсаюзам журналістаў (праўда, называецца і іншая дата, 
іншая краіна: 1900 год, Швецыя -  аднак гэты этычны кодэкс не атрымаў 
шырокага распаўсюджвання). Хартыя прафесійных абавязкаў -  асноўны 
этычны кодэкс французскіх журналістаў і да цяперашняга часу (дапаўненні 
былі ўнесены ў 1938 г.). У Хартыі ўказваецца: журналіст адказвае за ўсё, 
што ён піша; журналіст не дапускае неабгрунтаваных абвінавачванняў, па- 
клёпаў, падтасоўкі дакументаў, скажэння фактаў і хлусні; не выкарыстоўвае 
несумленныя метады атрымання інфармацыі; не дапускае плагіяту; не вы- 
карыстоўвае свабоду прэсы ў карыслівых мэтах і г. д.

Яшчэ адзін з самых вядомых “дэбютных” прафесійна-маральных даку- 
ментаў -  Каноны журналізму, які быў прыняты Амерыканскім таварыствам 
рэдактараў газет у 1923 г., у ім не проста занатаваны рэкамендацыі на 
ўзроўні разважнага сэнсу, а зроблена спроба маральнай ацэнкі канкрэтных 
сітуацый: “Загалоўкі павінны дакладна адпавядаць зместу артыкулаў”; “Га
зета не павінна публікаваць меркаванні неафіцыйных асоб, якія наносяць 
шкоду рэпутацыі або маральнаму аўтарытэту асобы, папярэдне не пазнаё- 
міўшы з гэтымі меркаваннямі чалавека, у адрас якога яны накіраваны”; 
“Газета не павінна ўмешвацца ў асабістае жыццё грамадзян, не будучы
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ўпэўненай, што гэта ўмяшальніцтва матывавана не цікаўнасцю абывацеляў, 
а законным правам грамадства на атрыманне важных звестак” і г. д. (Про
фессиональная этика журналистов, 1999, I, 383).

У 1983 г. на IV Кансультатыўнай сустрэчы міжнародных і рэгіянальных 
журналісцкіх арганізацый былі распрацаваны і прыняты Міжнародныя прын- 
цыпы прафесійнай этыкі ў журналістыцы. У гэтым дакуменце “расшыфроў- 
ваюцца” і тлумачацца наступныя прынцыпы: права грамадзян на атрыманне 
дакладнай інфармацыі, вернасць журналіста аб’ектыўнай рэальнасці, сацы- 
яльная адказнасць і прафесійная сумленнасць журналіста, агульнадаступ- 
насць сродкаў масавай інфармацыі і ўдзел грамадскасці ў іх рабоце, павага 
прыватнага жыцця і чалавечай годнасці, павага грамадскіх інтарэсаў, усе-
агульных каштоўнасцей і разнастайнасці культур і г. д.

У СССР Кодэкс прафесійнай этыкі журналіста быў прыняты толькі ў 
красавіку 1991 г., бо камуністычная традыцыя на працягу многіх дзесяцігод- 
дзяў вымушала журналістаў быць паслухмянымі выканаўцамі партыйных 
заданняў, “байцамі ідэалагічнага фронту”. Размовы аб прафесійнай этыцы ў 
гэтых умовах укладаліся ў пракрустава ложа зададзена-партыйнага 
фармату.

У 1990-х гг. актывізуюцца і актуалізуюцца працэсы самарэгулявання CMI 
ў Беларусі і ў суседніх краінах, былых рэспубліках СССР.

У 1995 г. на IX з’ездзе Беларускага саюза журналістаў (самай масавай i
ўплывовай журналісцкай арганізацыі краіны) быў прыняты Кодэкс прафе- 
сійнай этыкі журналіста. Задача гэтага дакумента — вызначэнне асноўных 
маральных арыенціраў, якімі павінен кіравацца журналіст пры выкананні 
сваіх прафесійных абавязкаў. Дакумент скпадаецца з трох частак: прын
цыпы прафесійнай этыкі, парушэнні нормаў прафесійнай этыкі і ўскпаданне
адказнасці.

Сацыяльная адказнасць журналіста, праўдзівасць і аб’ектыўнасць, доб- 
расумленнасць, павага да агульначалавечых каштоўнасцей, прафесійная 
салідарнасць — гэтыя прынцыпы ў Кодэксе прафесійнай этыкі журналіста 
БСЖ зафіксаваны як вызначальныя. Журналіст адказны перад чытачамі, 
гледачамі, слухачамі, а таксама перад грамадствам у цэлым за змест паве- 
дамленняў, што прапануюцца ім для апублікавання; за праўдзівае і свое- 
часовае інфармаванне аўдыторыі аб актуальных праблемах, якія маюць 
грамадскую цікавасць. Адзначаецца таксама, што калі ўказанне выдаўца ці 
кіраўніцтва рэдакцыі ўступае ў супярэчнасць з патрабаваннямі грамадскай 
маралі, то журналіст павінен адмовіцца ад выканання задания.

Добрасумленнасць журналіста мае сваёй перадумовай скрупулёзную 
праверку фактаў, дакпадную перадачу звестак, узятых з дакументальных і 
іншых крыніц, прызначаных для публікацыі; яна выключав падтасоўку фак- 
таў, бяздоказныя меркаванні, вымысел і фабрыкацыю матэрыялаў. Прафе- 
сійная сумленнасць забараняе журналісту карыстацца перавагамі, што 
вынікаюць з яго прафесійнага становішча, у асабістых інтарэсах. Недапуш-
чальна выкарыстоўваць друкаванае слова і слова, якое гучыць у тэле-, 
радыёэфіры, для праследавання непажаданых асоб, звядзення асабістых 
рахункаў, задавальнення групавых і аўтарскіх амбіцый. Журналіст абавя- 
заны захоўваць у тайне крыніцы канфідэнцыяльнай інфармацыі, паважаць 
права на інтэлектуальную ўласнасць.

У Кодэксе дакладна прапісаны праступкі супраць гонару і годнасці асо- 
бы -  сітуацыі, калі журналіст абнародуе інфармацыю, якая датычыцца сфе
ры прыватнага жыцця пэўнай асобы, без яе згоды (за выкпючэннем выпад- 
каў, калі гэта неабходна для абароны інтарэсаў грамадства, правоў і за
конных інтарэсаў грамадзян або звязана з грамадскай дзейнасцю гэтай асо
бы); калі журналіст абнародуе звесткі, якія хоць і адпавядаюць рэчаіснасці, 
але, не маючы грамадскага значэння, прычыняюць шкоду гонару і годнасці
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асобы; калі журналіст падае ў нявыгадным святле грамадзяніна ці катэго- 
рыю грамадзян у сувязі з іх полам, узростам, расавай і нацыянальнай пры- 
належнасцю, мовай, прафесіяй, месцам жыхарства, адносінамі да рэлігіі.

Кодэкс прафесійнай этыкі Беларускага саюза журналістаў неаднойчы 
быў дапаможнікам пры разборы спрэчных сітуацый журналісцкай практыкі, 
на яго падставе камітэт па прафесійнай этыцы БСЖ рабіў экспертныя 
заключэнні на запыты судоў па ісках да журналістаў i СМІ.

Так, члены камітэта па прафесійнай этыцы БСЖ на запыт суда Перша- 
майскага раёна г. Мінска ад 24 кастрычніка 1997 г. правялі экспертызу па 
матэрыялах грамадзянскай справы па іску Г. Кудровай аб абароне гонару і 
годнасці да Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Бела
русь, недзяржаўнай студыі “Фобас”. Сутнасць справы -  у наступным. 13 ліс- 
тапада 1996 г. па каналу Беларускага тэлебачання быў паказаны фільм 
“Справа па абвінавачанню” пра цяжкае злачынства, здзейсненае А. Бахана- 
вым (ён быў прыгавораны да выключнай меры пакарання -  расстрелу). 
У фільме ўзгадвалася, што маці злачынца -  вадзіцель трамвая, і ў канцы 
карціны глядач бачыў вадзіцеля трамвая ісціцу Г. Кудрову на рабочым мес- 
цы. 3 гэтых кадраў і адпаведнага дыктарскага тексту, на думку ісціцы, можна 
зрабіць выснову, што менавіта яна з’яўляецца маці злачынца. Г. Кудрова 
патлумачыла: адначасова з паказам у кадры яе твару ідзе каментарый на- 
конт таго, як быў здзіўлены суддзя, пазнаўшы ў маці злачынца жанчыну -  
вадзіцеля трамвая, у якім ён пастаянна ездзіць на працу. Ісціца палічыла, 
што гетыя кадры зневажаюць яе гонар і годнасць.

Перад камітетам па прафесійнай етыцы БСЖ было пастаўлена пытанне: 
ці можна лічыць геты епізод фільма (у трамваі) зневажаючым гонар і год
насць ісціцы? Вывучыўшы матерыялы справы, експерты прыйшлі да высно- 
вы, што фільм “Справа па абвінавачанню” з'яўляецца дакументальна-пуб- 
ліцыстычным. Аўтары фільма скарысталі шераг прыёмаў, дапусцімых з 
пункта гледжання теорыі і практыкі журналістыкі: доўгі кадр і буйны план, 
тревелінг (наезд камеры для акцентавання найважнейшага елемента 
кадра), суправадженне відеарадам каментарыя вядучага. Аднак пры кан- 
структыўным мантажы (працес злучення кадраў так, каб паміж імі ўзнікла 
сенсавая сувязь) аўтары фільма дапусцілі недакладнасць. Эксперты БСЖ 
адзначылі, што ў дадзеным выпадку екранны вобраз у спалученні з закадра- 
вым текстам наводзіць гледача на асабісты каментарый -  дае магчымасць 
самастойна выявіць узаемасувязь гетых двух паведамленняў. Роля ісціцы ў 
фільме можа быць успрынята гледачамі адназначна: вадзіцель трамвая і 
маці А. Баханава -  адна асоба.

Нельга прызнаць атычным выкарыстанне звестак аб канкратным чала- 
веку для апісання падзеі, удзельнікам якой ён не з’яўляецца, без яго згоды -  
тым больш, калі даецца негатыўная інфармацыя. Навязаная чалавеку роля 
можа выкпікаць адмоўную аценку з пункта гледжання маральных прынцы- 
паў. Напрыклад, жанчына, не вінаватая ў тым, што яе сын здзейсніў зла
чынства, можа быць асуджана грамадскай думкай за памылкі выхавання. 
Члены камітета па прафесійнай етыцы Беларускага саюза журналістаў 
прыйшлі да высновы, што ў кантексце дадзенага журналісцкага матерыялу 
вышейпрыведзены епізод з етычнага пункта гледжання можа прыніжаць 
гонар і годнасць ісціцы. Гета было патлумачана ў адпаведным експертным 
заключены ад 25 чарвеня 1999 г.

Акрамя Беларускага саюза журналістаў (БСЖ), у краіне дзейнічае і Бела- 
руская асацыяцыя журналістаў (БАЖ), якая ў 1997 г. прыняла Декларацыю 
прынцыпаў прафесійнай етыкі беларускіх журналістаў і сродкаў масавай ін- 
фармацыі. Дакумент складзены ў выглядзе рекамендацыі сваім членам і 
сябрам прытрымлівацца прафесійна-етычных прынцыпаў, у тым ліку: ад- 
стойваць права на атрыманне і распаўсюджванне інфармацыі ўсімі закон-
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нымі сродкамі незалежна ад дзяржаўных межаў; праяўляць публічную салі- 
дарнасць з усімі, хто падвяргаецца ўціску і рэпрэсіям за сваю прафесійную 
дзейнасць; паважаць іншыя погляды, меркаванні і пазіцыі, калі ў іх адсут- 
нічаюць хлусня, фальш, а самі яны з’яўляюцца вынікам пошуку ісціны і г. д. 
Члены асацыяцыі прызнаюцца, што дакумент пакуль што не працуе, выказ- 
ваюцца за яго дапрацоўку і ўдасканаленне.

Мяркуем, аптымальным варыянтам было б прыняцце агульнага Кодэкса 
прафесійнай этыкі беларускага журналіста, распрацаванага сумесна Бела- 
рускім саюзам журналістаў і Беларускай асацыяцыяй журналістаў.

Этычныя кодэксы, прынятыя большасцю журналісцкіх арганізацый свету, 
вызначаюць прыярытэтныя маральна-прафесійныя каштоўнасці. іх асноў- 
ная функцыя — уздзейнічаць на паводзіны журналістаў, абуджаючы адказ- 
насць перад грамадствам. Прыняцце этычнага кодэкса — крок добраахвот- 
ны: выкананне прынцыпаў і норм, зафіксаваных у ім, не прадугледжвае 
прымусу, а дасягаецца сілай грамадска-маральнага ўздзеяння (у гэтым яго 
адрозненне ад юрыдычных норм адказнасці). Як справядліва адзначае 
даследчык Г.В. Лазуціна, “ ...сацыяльная рэчаіснасць -  невычэрпная крыніца 
калізій, выпрабаванне якімі вытрымлівае не кожны. Нехта з журналістаў, 
нягледзячы ні на што, узнімаецца да вышэйшага ўзроўню маральнасці, да 
вышэйшага ўзроўню прафесійна-маральнай сталасці... A хтосьці становіцца 
сорамам прафесіі” (Лазутина 1999, 51).

У некаторых буйных перыядычных выданнях свету, інфармацыйных 
агенцтвах прыняты свае этычныя кодэксы. У ЗША, напрыкпад, існуюць да- 
кументы, якія рэгламентуюць маральныя нормы прафесійнай дзейнасці Aca- 
цыяцыі выдаўцоў і прэс-менеджменту, Асацыяцыі журналістаў электронных 
CMI, Нацыянальнай асацыяцыі фотарэпарцёраў, агенцтва Асашыэйтэд 
Прэс, газет “Вашынгтон пост”, “Нью-Йорк тайме”, інш. Адметна, што ў не
каторых кодэксах прафесійнай этыкі, напрыкпад амерыканскага часопіса 
“Бізнес уік”, ёсць асобны раздзел “Распіска”, дзе ўказана: усе супрацоўнікі 
павінны даць распіску ў тым, што яны азнаёмлены з этычнымі правіламі і 
будуць, безумоўна, іх выконваць (Профессиональная этика... 1999, 59). У па- 
мяшканнях рэдакцый некаторых амерыканскіх газет вывешаны шыльды з 
выкпаданнем этычных прынцыпаў газеты. У Беларусі такой традыцыі няма. 
Даследчык Е.В. Пісьменная адзначае, што “некаторыя расійскія выданні 
маюць напісаныя і прынятыя рэдакцыйным калектывам этычныя кодэксы, 
але ў большасці выпадкаў пра іх забываліся адразу ж пасля таго, як 
прымалі” (Письменная 2000, 7).

Пакуль што мала даследаваны ўплыў этычных кодэксаў на паводзіны 
журналістаў у сітуацыях, калі яны не гіпатэтычна, а рэальна сутыкаюцца з 
этычнымі праблемамі. Безумоўна, кодэксы не ўтрымліваюць гатовых, кан- 
крэтных адказаў: ніводны нават самы падрабязны i дэтальны дакумент не 
можа прадугледзець усе этычныя калізіі, якія ўзнікаюць у журналісцкай прак- 
тыцы. Тым не менш прафесійныя кодэксы дапамагаюць журналісту асэнса- 
ваць і ўсвядоміць межы дазволенага i недазволенага, даюць штуршок да 
глыбокай маральнай рэфлексіі, садзейнічаюць пошуку ўласных, індывіду- 
ална-асобасных арыенціраў у акіяне маральных каштоўнасцей. А канчатко- 
вы прафесійна-этычны выбар -  за самім журналістам.
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Таццяна Уладзіміраўна Падаляк -  кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры 
сацыялогіі журналістыкі.

RA. СТАНЮТА

ПРЭСА ГРАМАДСКІХ АБ’ЯДНАННЯЎ ЯК АБ’ЕКТ ДАСЛЕДАВАННЯ

Делается попытка обосновать целесо
образность рассмотрения периодики обще
ственных объединений в качестве само
стоятельного раздела прессы и определить 
свойственные ей характерные черты.

The article makes an attempt to ground ex
pediency for treating Periodicals of public asso
ciations as an independent division of Press 
and to define their typical features.

Існуе мноства класіфікацый сучаснай прэсы. Найбольш традыцыйныя з іх -  
паводле тэрытарыяльна-адміністрацыйнага дзялення і паводле тэматыкі.

Гаворачы пра сістэму прэсы ў той ці іншай постсавецкай краіне, да- 
следчыкі звычайна падзяляюць перыёдыку паводле ахопу аўдыторыі і тэры- 
торыі распаўсюджвання на нацыянальную (рэспубліканскую), абласную і 
рэгіянальную. Паводле тэматыкі класіфікуюцца грамадска-палітычныя, эка- 
намічныя, літаратурна-мастацкія, спартыўныя, забаўляльныя, рэкламныя і 
іншыя выданні.

З’яўленне недзяржаўных CMI прымусіла ўсіх нас улічваць уплыў, які 
аказвае на рэдакцыйную палітыку заснавальнік і ўласнік выдання. З’явіўся 
сэнс класіфікаваць CMI паводле ўласніка. Напрыклад, парламенцкая, муні- 
цыпальная газета, орган савета міністраў, выданні тых ці іншых медыя-хол- 
дынгаў, фінансава-прамысловых груп, партый і г. д. У межах гэтай класіфі- 
кацыі ёсць месца і для перыядычных выданняў, заснавальнікам альбо вы- 
даўцом якіх з’яўляецца адно ці некалькі грамадскіх аб’яднанняў, інакш кажу- 
чы, для прэсы грамадскіх аб’яднанняў. Ніжэй робіцца спроба абгрунтаваць 
мэтазгоднасць разгляду перыёдыкі грамадскіх аб’яднанняў у якасці сама- 
стойнага раздзела прэсы і пазначыць уласцівыя ёй характэрныя рысы.

Апошнім часам грамадскія аб’яднанні на Беларусі не толькі прыцягваюць 
усё большую ўвагу сацыёлагаў і іншых даследчыкаў грамадскай думкі, але і 
атрымліваюць ад іх своеасаблівы крэдыт надзей. Пры гэтым даследчыкаў 
не вельмі цікавіць дзейнасць грамадскіх аб’яднанняў у мінулы савецкі час, 
бо адзначаецца, што яна цапкам падпарадкоўвалася мэтам тагачаснай сіс- 
тэмы і была адным з накірункаў дзяржаўнага ўплыву на жыццё асобы. Me- 
навіта ў сваім сённяшнім стане грамадскія аб’яднанні і іншыя некамерцый- 
ныя арганізацыі разглядаюцца як найбольш сталая форма сацыяльнай ак- 
тыўнасці. Яны прэтэндуюць на права прадстаўляць сабой так званы трэці 
сектар грамадства (першы -  дзяржава, другі -  бізнес).

У гэтым кантэксце прэса грамадскіх арганізацый можа разглядацца як 
адзін з найбольш істотных сродкаў уплыву гэтых арганізацый на фарміра- 
ванне грамадзянскай супольнасці. Як слушна заўважае аглядальнік “Радыё 
Свабода” В. Цыганкоў, «...сёння ў свеце многія ўспрымаюць журналістыку як 
адну з самых цынічных і прагматычных прафесій. “Мы проста робім сваю
працу”, -  какетліва гавораць рэпарцёры, атрымліваючы, напрыкпад, чарго- 
вую прэмію. Для краін са сфарміраванай і ўстойлівай дэмакратыяй, пэўна, 
тэта натуральна -  журналіст толькі пастаўляе інфармацыю і не рызыкуе 
браць на сябе іншых функцый. Але ў Беларусі, дзе змаганне за пабудову 
грамадзянскай супольнасці, здаецца, толькі пачынаецца, сродкі масавай ін- 
фармацыі могуць набываць зусім іншыя функцыі» (www.svaboda.org), якія 
даюць падставу для разгляду прэсы грамадскіх арганізацый у якасці сама-
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стойнай і своеасаблівай часткі перыёдыкі. У дачыненні да перыёдыкі гра- 
мадскіх арганізацый можна гаварыць пра такія спецыфічныя для яе функ- 
цыі, як, па-першае, -  канала камунікацыі паміж членамі групы і, па-другое, -  
прысваення статуса, або суб’ектывацыі.

Паводле Дж. Куррана, сродкі масавай камунікацыі грамадзянскага секта- 
ра выконваюць функцыю канала сувязі паміж членамі групы. Пры гэтым яны 
могуць забяспечваць “сувязь паміж лідэрамі, актывістамі і прыхільнікамі, 
узмацняць прыналежнасць да арганізацыі, перадаваць інфармацыю, якая 
неабходна для функцыянавання арганізацыі, забяспечваць унутраны форум 
для развіцця новых ідэй і стратэгій’’ (Курран 1999, 195). Выданні адлюст- 
роўваюць дзейнасць “сваёй" арганізацыі, фармулююць інтарэсы членаў і 
кпіентаў, спецыфічным чынам, зыходзячы з яе пазіцыі, адбіраюць і інтэрпрэ- 
туюць факты, раскрываюць тыя ці іншыя тэмы. Тэта дапамагае членам і 
кліентам асэнсаваць агульны інтарэс, які аб’ядноўвае іх і найбольш скан- 
цэнтравана фармулюецца як місія арганізацыі, яе доўгатэрміновая і канеч- 
ная мэта. У гэтым выпадку прамымі ці ўскоснымі вынікамі публікацый з'яў- 
ляюцца не толькі паляпшэнне разумения членамі і кліентамі арганізацыі іх 
агульных інтарэсаў, але і пашырэнне вядомасці грамадскага аб’яднання, 
фарміраванне яго іміджу, увага да яго з боку незаангажаваных індывідаў. 
Такім чынам, выданне не толькі садзейнічае развіццю пэўнай грамадскай 
групы, але і ўзмацняе яе знешні ўплыў праз механізмы, уласцівыя грама- 
дзянскай супольнасці.

П. Лазарсфельд і Р. Мертан разглядаюць у якасці адной з важных сацы- 
яльных функцый функцыю прысваення статуса. “Сродкі масавай камуніка- 
цыі надаюць статус грамадскім праблемам, асобам, арганізацыям і маса- 
вым рухам’’ (Лазарсфельд 1999, 140). Яны павышаюць прэстыж і ўзмац- 
няюць уладу індывідаў і груп, легітымізуюць, г. зн. прызнаюць законным іх 
статус, робяць іх важнымі. Функцыя прысваення статуса ўваходзіць у струк
туры арганізаванага сацыяльнага дзеяння праз легітымізацыю пэўных палі- 
тык, асоб і груп, якія падтрымліваюцца сродкамі масавай камунікацыі.

Аналізуючы альтэрнатыўныя беларускія CMI з улікам іх укладу ў развіццё 
грамадзянскай супольнасці ў постсавецкі час, прафесар А.Ц. Манаеў вызна- 
чае іх функцыю суб’ектывацыі сацыяльнага жыцця. На яго думку, на працягу 
доўгага часу ў нашай краіне ні індывід, ні сям’я, ні якая-небудзь сацыяльная, 
нацыянальная або тэрытарыяльная супольнасць не маглі выступіць у якасці 
сацыяльнага суб’екта. Прэса і іншыя СМІ, якія разглядаліся ў якасці інстру- 
мента партыйнай палітыкі, першапачаткова былі сродкамі дэсуб’ектывацыі 
індывідаў і груп, погляды якіх супрацьстаялі альбо не супадалі з пазіцыяй 
улад. У цяперашні час альтэрнатыўная прэса выконвае супрацьлеглую 
функцыю. Яна стымулюе развіццё разнастайных сацыяльных суб’ектаў, тым 
самым стымулюючы і ўзнікненне грамадзянскай супольнасці (гл. Манаев 
2000, 379).

Прэса грамадскіх аб’яднанняў выконвае функцыю суб’ектывацыі, калі яна 
гаворыць пра тых і ад імя тых, хто дагэтуль не меў магчымасці быць па- 
чутым масавай аўдыторыяй. Гэта, напрыкпад, асобы, чые інтарэсы не ў ста
не выявіць ні дзяржава, ні бізнес; грамадскія ініцыятывы і плыні самых роз
ных накірункаў, грамадскія аб’яднанні, асацыяцыі, саюзы, інстытуты і г. д. 
Тым самым прэса робіць свой уклад у развіццё шматполюснасці, якая ха- 
рактэрна для грамадзянскай супольнасці.

Выкананне названых функцый найбольш ярка характарызуе прэсу гра- 
мадскіх аб’яднанняў як самастойную трупу перыядычных выданняў. Каб 
больш пэўна акрэсліць аб’ект даследавання, сфармулюем, што лад “прэсай 
грамадскіх аб’яднанняў’’ мы будзем разумець перыядычныя выданы, у лік 
заснавальнікаў альбо выдаўцоў якіх уваходзяць адна ці некалькі зарэгістра- 
ваных грамадскіх арганізацый.
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Каб пазбегнуць празмернага пашырэння поля даследавання, мэтазгодна 
ўвесці некаторыя абмежаванні. “Общественными... организациями (объеди
нениями) признаются добровольные объединения граждан, в установлен
ном законодательном порядке объединившихся на основе общности их ин
тересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потреб
ностей”, -  так напісана ў Грамадзянскім кодэксе Рэспублікі Беларусь (Граж
данский кодекс 1999, 78). Пад тэта вызначэнне падпадаюць занадта розныя 
па сваіх мэтах арганізацыі, таму сучасныя даследчыкі трэцяга сектара гра- 
мадства вызначаюць яго наступным чынам: “...грамадская арганізацыя -  
тэта арганізацыя, заснаваная прыватнымі асобамі, створаная для рэаліза- 
цыі канкрэтнай непрыбытковай мэты, якая мае грамадскую значнасць. 
Гэтыя крытэрыі ахопліваюць вельмі шмат арганізацый, аднак, асацыяцыі, 
дабрачынныя арганізацыі, фонды. Як тэта прынята ў большасці краін свету, 
гаворачы пра грамадскія арганізацыі, выкпючым з гэтай сферы 4 вельмі 
спецыфічныя віды арганізацый: палітычныя партыі, цэрквы, а таксама пра- 
фесійныя саюзы і аб’яднанні працадаўцаў...” (Станоўскі 1999, 103).

Унутры масіва прэсы грамадскіх аб’яднанняў звяртаюць на сябе ўвагу 
дзве даволі розныя плыні: першая -  зарэгістраваныя перыядычныя выданні 
з тыражом ад адной да некалькіх дзесяткаў тысяч экзэмпляраў; другая -  
незарэгістраваныя перыядычныя выданні тыражом да 300 экзэмпляраў.

Першая трупа аб’ядноўвае каля 119 друкаваных CMi (Быковский 2002, 4). 
Пэўнае ўяўленне пра разнастайнасць і шматлікасць зарэгістраваных выдан- 
няў грамадскіх аб’яднанняў дае наступны пералік: грамадска-палітычныя 
выданні: “Голас Радзімы”, “Наша слова”, “Цэнтральная газета”, “Тыднёвік 
Магілёўскі”, “ІІІлях” (Брэст), “Пагоня”, “Зніч”, “Куцейна”; газеты і часопісы, 
прысвечаныя літаратуры і мастацтву і заснаваныя з удзелам творчых 
саюзаў: “Літаратура і мастацтва”, “Крыніца”, “Першацвет”, “Вдохновение”, 
“Бібліятэка часопіса “Маладосць”; гістарычныя і краязнаўчыя часопісы, 
газеты. “Спадчына”, “Лідскі летапісец”, “Віцебскі сшытак”, “Берасцейскі 
край”, “Голас Берасцейшчыны”; выданні для дзяцей, падлеткаў і моладзі: 
часопісы “Бярозка”, “Студэнцкая думка”, “Качели”, газеты “Молодежный 
проспект”, “Зорька”, “Центр-W”; культурна-асветніцкія выданы нацыяналь- 
ных меншасцей на Беларусі: польскія газета “Glos znad Niemna”, часопісы 
“Magazyn Polski” i “Słowo ogczyste”; яўрэйскія “Авив” i “Друзья-Хаверим”; 
выданы na правазнаўству і дзяржаўнаму будаўніцтву: “Res Nova” i 
“Феміда-nova”.

Абароне правоў і інтарэсаў інвалідаў і пажылых людзей прысвечаны га
зета “Наша доля” і часопіс “Акно” Беларускага таварыства інвалідаў. Газету 
“Вестник мира” заснаваў Беларускі фонд міру. Беларуская асацыяцыя жур- 
налістаў выдае часопіс “Абажур”, а таксама газету “Свободная зона” разам з 
Фондам развіцця рэгіянальнай прэсы. Фармальна да выданняў грамадскіх 
аб’яднанняў таксама можна аднесці газеты “Красный крест”, “Российско
белорусский союз”, “Мир животных”, “Міласэрнасць”, “Тайны мироздания”, 
“Экология Минска”.

Адзначым, што асаблівасцю даследуемай часткі перыёдыкі з’яўляюцца 
тэматычная разнастайнасць i надзвычай шырокая дыферэнцыяцыя чытац- 
кіх аўдыторый. Грунтоўнае вывучэнне прэсы грамадскіх аб’яднанняў паказ- 
вае, што сярод яе ўзораў існуюць сапраўды унікальныя па сваёй тэматыцы 
выданні. Яны -  следства разнастайнасці тых мэт і інтарэсаў, якім падпа- 
радкавана дзейнасць заснавальнікаў гэтага віду прэсы -  саміх грамадскіх 
аб’яднанняў.

Адзначым, што ў цяперашніх заканадаўчых умовах афармленне перыя- 
дычнага выдання на грамадскае аб’яднанне -  гэта адзін з рэальных спо- 
сабаў яго рэгістрацыі. Але зарэгістраваная перыёдыка -  толькі надводная 
частка айсберга прэсы грамадскіх аб’яднанняў. Калі па стану на 1 мая 2001 г.
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у Беларусі налічвалася 1170 зарэгістраваных перыядычных выданняў, 
дык, па звестках Беларускай асацыяцыі рэсурсных цэнтраў, акрамя гэтага, 
выдавалася каля 360 “непрафесійных бюлетэняў, якія ахопліваюць аўды- 
торыю каля 80 000 чытачоў” (гл. BARC List NEWS 2001).

Можна лічыць унікальнай сітуацыю, калі ў найноўшай гісторыі беларус- 
кага грамадства і айчыннай журналістыцы назапашана гэткая вялізная коль- 
касць узораў перыёдыкі, якая ўсё яшчэ чакае сваіх даследчыкаў. ІІІмат- 
лікасць і разнастайнасць “непрафесійных” выданняў даюць падставу раз- 
глядаць іх як неад'емную частку прэсы грамадскіх аб’яднанняў і дазваляюць 
укпючыць гэтую плынь перыёдыкі ў поле даследавання.

Часам выдаўцы наўмысна пазначаюць сваё незарэгістраванае выданне 
як “неперыядычнае” або як выданне, якое распаўсюджваецца на правах 
службовай інфармацыі. Гэткія спасылкі не павінны звужаць кола даследа
вання. Калі выданне мае пастаянную назву, парадкавы нумар і выходзіць у 
свет не радзей аднаго разу ў год, яно па закону з’яўляецца перыядычным 
друкаваным выданнем.

У Даведніку перыядычных выданняў беларускіх грамадскіх аб’яднанняў 
найбольшую тэматычную групу скпадаюць маладзёжныя і дзіцячыя выданні 
(40 найменняў). Па колькасці з імі сапернічаюць грамадска-палітычныя вы
даны (38), а таксама перыёдыка па культуры, літаратуры і мастацтву (31). 
Далей у парадку змяншэння колькасці назваў ідуць такія тэматычныя групы, 
як гісторыя і краязнаўства, правы чалавека, выданні рэсурсных цэнтраў, 
экалогія і ахова прыроды, нацыянальныя меншасці, адукацыя, юрыдычныя 
пытанні, прадпрымальніцтва, рынак і гандаль, выданні для жанчын, інвалі- 
даў, медыцына, сям’я, наступствы Чарнобыльскай аварыі, транспарт, экано- 
міка, навука, правапарадак, прамысловасць і тэхналогіі, сельская гаспадар- 
ка, спорт.

Найбольш відавочныя адрозненні паміж зарэгістраванай і незарэгістра- 
ванай прэсай грамадскіх аб’яднанняў тычацца тэхнічнага і эканамічнага 
бакоў іх існавання. Прыналежнасць да той ці другой часткі вызначае знешні 
выгляд выдання, спосаб яго распаўсюджвання, прыбытковасць. Для незарэ- 
гістраванай перыёдыкі грамадскіх аб’яднанняў найбольш характэрныя такія 
тылы выданняў, як бюлетэнь, газета, часопіс.

Тыповы бюлетэнь прадстаўляе сабой надрукаванае на рызографе адна- 
каляровае выданне на 4-16 старонках фармату A4, якое звычайна бывае 
невысокай якасці друку з кепскім узнаўленнем фотаздымкаў і паўтонаў
рознай шчыльнасці і г. д. У выніку дрэнна выглядаюць ілюстрацыі і загалоў- 
кі, а таксама тэкст на падложцы ca скажонай таніроўкай. Усё гэта зніжае 
даступнасць выдання, спрыяе ізаляванасці, замкнёнасці “малой” прэсы.

Незарэгістраваныя часопісы грамадскіх аб’яднанняў хоць і не саступа- 
юць зарэгістраваным па “таўшчыні” і змястоўнасці, але ў сваёй большасці не 
могуць дазволіць сабе шматкаляровую вокпадку (“Трэці сэктар”, “Nota bene”, 
“Бюлетэнь Асамблеі дэмакратычных няўрадавых арганізацый”, “Organizer”).

Прыкметай часу з’яўляецца існаванне інтэрнет-версій розных CMI і сама- 
стойных інтэрнет-выданняў. Інфармацыйна актыўныя грамадскія аб’яднанні
таксама ствараюць свае электронныя рассылкі навін, якія маюць ад не- 
калькіх дзесяткаў да тьюячы падпішчыкаў. Напрыклад, ужо не першы год 
найбуйнейшым электронным сервісам з’яўляецца інфармацыйны сервіс 
BARCNEWS -  рассылка навін Беларускай Асацыяцыі рэсурсных цэнтраў. 
Нярэдка змест такіх рассылак захоўваецца на адпаведным вэб-сайце, дзе 
таксама можна знайсці агульныя звесткі, фотаздымкі і архіў папярэдніх
выпускаў.

Унутраны падзел прэсы грамадскіх аб’яднанняў пралягае не толькі па 
лініі “зарэгістраваныя -  незарэгістраваныя выданні”, хоць сам па сабе гэты 
факт ускосна адбіваецца на ягоным змесце, задае вузкі тып зносін. Выда-
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вецкая канцэпцыя ў кожнага свая, камунікатар сам вызначае мэты каму- 
нікацыі. Але абмежаванасць тыражу незарэгістраванага бюлетэня заўсёды 
звужае яго аўдыторыю, абумоўлівае слабую сувязь з чытачамі і не дазваляе 
грунтоўна абапірацца на чытацкія запатрабаванні пры распрацоўцы тэм.

Сучасны беларускі медыя-ландшафт імкліва змяняецца: выданні ўзніка- 
юць або перастаюць выходзіць амаль штомесяц. Асабліва гэта тычыцца не- 
дзяржаўнага сегмента прэсы. Таму аб’ект і працэс вывучэння прэсы гра- 
мадскіх арганізацый не супадаюць у часе. I ўсё ж такое даследаванне не- 
абходна працягваць і далей, бо яно пашырае карціну беларускай інфар- 
мацыйнай прасторы і адлюстроўвае ўзаемаўплыў журналістыкі і грамадзян- 
скай супольнасці на Беларусі.

Л І Т А Р А Т У Р А

Б ы к о в с к и й  П.  Приговор приговору рознь // Белорусский рынок. 2002. 12 жн. № 31(513). 
С. 4.

BARC List NEWS (электронная рассылка навін). 2001.2 чэрв. № 178.
Гражданский кодекс Республики Беларусь. Мн., 1999.
Белорусская пресса / Ред. В.А. Гурецкий. Мн., 1998.
Даведнік перыядычных выданняў беларускіх грамадскіх аб'яднанняў. Мн., 2000.
К у р р а н  Д ж .  Медиа и демократия: переосмысление // Назаров М.М. Массовая коммуни

кация в современном мире: Методология анализа и практика исследований. M., 1999. С. 189-200.
Л а з а р с ф е л ь д  П. ,  М е р т о н  Р. Массовая коммуникация, массовые вкусы и органи

зованное социальное действие // Назаров М.М. Там жа. С. 138-149.
M а н а е в  О.  Становление гражданского общества в независимой Беларуси: Социологи

ческие опыты: 1991-2000. Мн., 2000. С. 362-385.
С т а н о ў с к і  К. Трэці сектар у дэмакратычнай супольнасці // Да дэмакратыі праз грама- 

дзянскую супольнасць. Шчэцін, 1999. С. 101-110.
Ц ы г а н к о ў  В. “Наша Ніва" -  больш чым газэта // Беларуская служба “Радыё Свабода”. 

2001.21 мая. http://www.svaboda.org/programs/press/2001/05/20010521081248.asp
Паступіўу рэдакцыю 04.06.2002.

Дзмітрый Аляксандравіч Станюта -  аспірант кафедры сацыялогіі журналістыкі. Наву- 
ковы кіраўнік -  кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры сацыялогіі журналіс- 
тыкі В.П. Вараб’ёў.

http://www.svaboda.org/programs/press/2001/05/20010521081248.asp


Рэцэнзіі

A n a t o l  A k s a m i t ó w ,  M a r i a  C z u r a k .  
Słownik frazeologiczny białorusko-polski. 
Беларуска-польскі фразеалагічны слоўнік.
Warszawa: Fundacja Slawistyczna. Instytut 
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2000. 260 s.

“Беларуска-польскі фразеалагічны слоў- 
нік” -  тэта першае лексікаграфічнае супастаў- 
ленне фразеалогіі беларускай і польскай моў. 
3 выданнем слоўніка часткова ажыццяўля- 
юцца даўнія планы Міжнароднай камісіі ла 
праблемах славянскай фразеалогіі пры Між- 
народным камітэце славістаў, запісаныя яшчэ 
ў 1982 г. у Яблонне, аб неабходнасці супа- 
стаўляльных даследаванняў фразеалогіі сла- 
вянскіх моў і стварэння адпаведных славяна- 
славянскіх і славяна-неславянскіх слоўнікаў. 
Слоўнік склалі спецыялісты па фразеалогіі і 
парэміялогіі Анатоль Аксамітаў (ім апрацава- 
ны літары A -  Г, C -  Я) і Марыя Чурак (літары 
Д -  Р) у рамках супрацоўніцтва паміж Нацыя- 
нальнай акадэміяй навук Беларусі і Польскай 
акадэміяй навук. Дарэчы, на палях супервок- 
ладкі выдання чытач знойдзе звесткі пра на- 
вуковыя інтарэсы складальнікаў, іх асноўныя 
кнігі і іншыя працы.

Слоўнік змяшчае каля 6500 фразеалагіч- 
ных адзінак беларускай мовы і іх польскія 
адпаведнікі. Па словах складальнікаў, аўтары 
“выходзілі з найбольш шырокага разумения 
аб’екта фразеалогіі як спалучэння лексем 
незалежна ад ступені іх устойлівасці (праду- 
казальнасці кампанентаў) або ідыяматычнас- 
ці (семантычнага пераўтварэння кампанен- 
таў)” (с. 11). Слоўнік укпючае фразеалагізмы 
ў вузкім сэнсе (ідыёмы): у  ружовым святле 
(бачыць) -  w rozowych kolorach (widzieć, 
przedstawiać) (с. 166), народныя тэрміны: 
мядзведжае вуха [мядзведжыя вушкі] -  bot. 
dziewanna drobnokwiatowa (с. 53), устойлівыя 
параўнанні: маўчаць як авечка -  milczec jak 
owieczka, пакорны як авечка [ягня] -  łagodny 
[potulny] jak baranek [jak owieczka] (c. 21-22), 
прыказкі i прымаўкі: за двума зайцамі паго- 
нішся, ніеоднага не зловіш -  kto dwa zające 
goni, żadnego nie złapie (c. 94), устойлівыя 
неідыяматычныя спалучэнні, для якіх харак- 
тэрна міжмоўная ідыяматычнасць (іх семан- 
тычная і граматычная структура не супадае ў 
дзвюх мовах): паслужны cnie -  karta przebiegu 
siuzby, будзь гатоў! -  czuwaj! (с. 36). Таксама 
ў слоўнік увайшлі складаныя словы: збор- 
дружына -  zbieranina spod ciemnej gwiazdy

(с. 94), спалучэнні назоўніка і прыназоўніка: 
на прыцемку -  1. o zmierzchu; o zmroku; 2. о 
swi-cie; o brzasku (с. 148).

Артыкул слоўніка змяшчае беларускі фра- 
зеалагізм і яго польскі адпаведнік (некалькі 
адпаведнікаў). У беларускіх адзінках абазна- 
чана месца націску кампанентаў, палігра- 
фічна даволі няўдалае -  з апострафам і пра- 
белам на цэлую літару (напрыклад: з 'айца). 
Акрамя тага, колькасць памылак у вызначэнні 
месца націску складае больш за сотню. Бе- 
ларускія выразы (за выключэннем асобных 
шматзначных адзінак) не тлумачацца сродка- 
мі беларускай мовы, а толькі з дапамогай 
польскіх адпаведнікаў. 3 прычыны абмежава- 
нага аб'ёму выдання адсутнічае ілюстрацый- 
ны матэрыял, граматычныя і стылістычныя 
паметы. Паметы тылу размоўнае пры бела- 
рускіх адзінках аўтары не ўказваюць яшчэ і 
таму, што яны тычацца большасці фразеала- 
гізмаў і сапраўды непатрэбныя. Польскія 
адзінкі часам маюць паметы: bot. -  botanicz
ny, daw. -  dawny, wulg. -  wulgarny i інш., але 
іх выкарыстанне недастатковае: так, да адна- 
го фразеалагізма прыводзяцца два польскія 
адпаведнікі без указания на іх экспрэсіўна- 
стылістычныя адрозненні: параўн. <Эа Абрама 
на піва ісці -  iśc do Abrahama na piwo, 
przenieść się na Iono Abrahama (c. 21).

У канцы слоўніка прыведзены спіс загало- 
вачных слоў польскіх выразаў з адсылкай да 
старонак, на якіх яны знаходзяцца.

Слоўнікавыя артыкулы размешчаны ў ал- 
фавітным парадку паводле апорных слоў 
фразеалагізмаў. У якасці апорнага слова аў- 
тары вылучаюць ‘‘першы назоўнік як се- 
мантычны цэнтр большасці фразеалагізмаў" 
(с. 15), пры адсутнасці назоўніка -  дзеяслоў, 
пры адсутнасці дзеяслова -  прыметнік і г. д. 
Улічваецца і тое, што парадак следавання 
кампанентаў некаторых выразаў можа мяняц- 
ца, і першым назоўнікам з’яўляецца іншае сло
ва. Такія адзінкі змяшчаюцца ў слоўніку не- 
калькі разоў, пры гэтым аб’ём артыкулаў мо
жа адрознівацца: параўн. вачэй [вочь/] пазы- 
чаць /  пазычыць у сабакі -  daw. od psa oczu 
pozyczyc; daw. psu oczy sprzedać; nie mieć 
wstydu, byc bezwstydnym (c. 44) i ў  сабакі ва
чэй пазычыць -  nie mieć wstydu [sumienia] 
(c. 162). Магчыма, у такіх выпадках дастатко- 
ва адсылкі аднага артыкула да другога.

Выбраны фармальны падыход дазваляе 
лагічна і паслядоўна раскпасіфікаваць матэ-
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рыял i размясціць яго ў слоўніку, але, вера- 
годна, першы назоўнік не трэба называць 
апорным словам ці семантычным цэнтрам, бо 
часта не ў ім сэнсавая, а тым больш вобраз- 
ная “апора" фразеалагізмаў: параўн. цялячае 
захапленне, цялячыя пяшчоты. Большасць 
фразеалагізмаў з’яўляюцца цэласна пера- 
асэнсаванымі адзінкамі і не маюць аднаго ас- 
ноўнага (“апорнага”) у семантычным плане 
слова-кампанента: напрыклад, ушыцца ў са- 
бачую скуру, сказаць пару цёплых слоў і інш.

У слоўніку выкарыстоўваецца зручная для 
чытача сістэма графічных сродкаў: кампанент 
фразеалагізма, які лічыцца апорным, выдзя- 
ляецца тлустым шрыфтам, словы-суправа- 
джальнікі ладаюцца ў круглых дужках, фа- 
культатыўныя элементы -  у ламаных дужках. 
Варыянты падаюцца ў квадратных дужках, 
пры гэтым вылучаецца асноўны варыянт, а 
астатнія -  адсылаюцца да яго. Аўтары выдзя- 
ляюць тры віды варыянтаў: фармальныя 
(фанетычныя, марфалагічныя і інш.): мець 
мух у носе [з мухамі ў  носе] (с. 129), лексіч- 
ныя (паводле складу кампанентаў): адзін Бог 
[Алах, чорт] ведае (с. 30) і змешаныя (павод
ле формы і складу кампанентаў адначасова): 
як абручом [як абцугам!] (сціснуць) (с. 21). 
Акрэсленыя варыянты даюць пэўнае ўяўлен- 
не пра крытэрыі размежавання фразеалагіч- 
ных варыянтаў і сінонімаў, якія выкарыстоў- 
ваюць складальнікі, але цікава было б даве- 
дацца больш пра пазіцыю аўтараў па гэтаму 
лытанню, тым больш што некаторыя выразы 
ла-рознаму прадстаўлены ў дадзеным і іншых 
выданнях. Так, выразы лічыць варон і стра- 
ляць варон у “Фразеалагічным слоўніку бела- 
рускай мовы” І.Я. Лепешава (1993) падаюцца 
як розныя адзінкі, другое значэнне якіх не 
супадае, у рэцэнзуемым слоўн іку-як адна 
адзінка; варыянтамі таксама лічацца выразы 
быць/пабыць у коле і ў  мяле [на кані i лад 
канем, у  кузні і ў  млыне, на возе і лад возам, 
на лаве / лад лаваю] i г. д.

Часам на першым месцы ў артыкуле зна- 
ходзіцца менш распаўсюджаны варыянт, на
прыклад: błędna [zabłąkana] owca (параўн. у 
слоўніку Ст. Скарупкі (1967-1968): zabłąkana 
owca (с. 631), хаця ёсць і параўнанне chodzie 
jak błędna owca).

Польскія адпаведнікі беларускіх фразеа- 
лагізмаў лрадстаўлены рознымі відамі. У 
прадмове аўтары вылучаюць шэсць тыпаў 
адпаведнікаў, якія ўтвараюць градацыю па 
стулені блізкасці да зыходнага беларускага 
фразеалагізма. Цяжка прызнаць удалай тую 
тэрміналогію, з дапамогай якой аўтары аба- 
значаюць кожную ступень. Так, тэрміны "экві- 
валентныя ізафраземы”, “тоесныя ізафразе- 
мы", “адэкватныя ізафраземы" не даюць 
уяўлення пра адрозненні выразаў у ступені 
блізкасці да беларускай адзінкі. Лічбы замест 
такіх назваў былі б больш інфарматыўнымі.

Некаторыя адпаведнікі ў значнай меры не 
супадаюць паводле семантычнага аб'ёму: на
прыклад, фразеалагізм пасадзіць у  галёш 
[улужыну, у  лужу], які мае значэнне 'паста- 
віць у няёмкае, смешнае становішча', пера- 
кладаецца як podłożyć komuś świnię (с. 63), 
што азначае 'цішком зрабіць подласць, не-

прыемнасць каму-н.’; выраз pasy drzeć z ko
goś ca значэннем ‘караць, біць каго-н.’ мае 
адпаведнік вяроўкі віць з каго (с. 57), што 
значыць 'падпарадкоўваць сабе каго-н.’ Ча
сам у слоўніку ўказваецца толькі адно значэн
не словазлучэння, якое можа тлумачыцца не- 
калькімі спосабамі: так, словазлучэнне ракам 
устаць апісвае ў літаратурнай мове позу 
чалавека, у народнай мове -  дрэнны настрой. 
У слоўніку яно перакладаецца толькі як wstać 
lewą nogą (с. 197). Фразеалагізм пусціць <чыр- 
вонага> пеўня падаецца з факультатыўным 
кампанентам чырвоны (с. 140), але асобна не 
прыводзіцца выраз пусціць пеўня 'выдаваць 
пісклівыя гукі, сарваўшыся на высокай ноце 
пры спяванні, маўленні'.

Трэба таксама адзначыць памылкі друку ў 
слоўніку: слаўянскай замест славянскай (с. 6), 
часам памылковае напісанне літары ў, про
пуск літары: апраўляцца замест адлраўляцца 
(с. 21), падвядеш замест падвядзеш (с. 130), 
fałzywa замест fałszywa (с. 57), ргоу замест 
próby (с. 58) i інш. У многіх выпадках двум бе- 
ларускім дзеясловам (закончанага i незакон- 
чанага трывання) адпавядае толькі адзін 
польскі: ставіць /  паставіць кропку над Y -  
postawic kropkę nad Y  (у той час як ёсць i 
дзеяслоў stawiać).

Рэцэнзаваны слоўнік прадстаўляе багаты 
фразеалагічны матэрыял дзвюх блізкарод- 
насных моў. Застаецца толькі пажадаць, каб 
ён быў перавыдадзены ў значна большым 
аб'ёме, з большай лінгвістычнай інфарма- 
цыяй аб кожным фразеалагізме.

С.У. Галяк,
выкладчык кафедры тэарэтычнага 

і славянскага мовазнаўства

Научные труды кафедры русской литера
туры Б ГУ. Выпуск 1. Mh.: РИВШ БГУ, 2002. 
246 с.

Достаточно объемная книга включает 
15 статей, обращенных к прозе, поэзии и 
драматургии XIX-XX вв., а также к личности 
исследователя «Слова о полку Игореве» 
Н.П. Анцукевича (статья Л.И. Зарембо).

Книга знакомит читателя с авторами ста
тей по своеобразным аннотациям их творче
ства, области литературоведческих интере
сов, наконец, по их портретам, что позволяет 
при чтении как бы вступать в некий личност
ный диалог.

Читатель очередной раз может соприкос
нуться с материалами исследований произ
ведений художников слова (Н.В. Гоголь, 
Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой), погрузиться 
в неисчерпаемый Серебряный век (О. Ман
дельштам, А. Белый, М. Цветаева, В. Хлеб
ников), поближе познакомиться с творчест
вом писателей, называемых «обыкновенны
ми талантами» (Ф.М. Достоевский), заглянуть 
в современную «мастерскую» русской лите
ратуры, входящую вместе с нами в новое ты
сячелетие (Т. Толстая, А. Кушнер).

Глубокий, объемный и панорамный ана
лиз современного состояния русской драмы,
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показанной в сопоставлении с явлениями че
ховской эпохи, дан в статье С.Я. Гончаровой- 
Грабовской «Русская драма конца XX -  нача
ла XXI века (аспекты поэтики)». Элементы 
драматургии в современной прозе исследует 
И.И. Шпаковский, акцентируя внимание на 
внутрижанровой классификации рассказа и 
предлагая введение термина «сценический 
рассказ» (статья «О жанровой природе совре
менного русского сценического рассказа»).

Получивший противоречивые отклики ро
ман Т. Толстой «Кысь» детально анализиру
ется Г.Л. Нефагиной (статья «АзБуки Т. Тол
стой»). Автор исследования рассматривает 
данное произведение как слепок противоре
чивой послечернобыльской эпохи, получив
шей отражение и в характерном жанре анти
утопии, и в особенностях поэтики.

Часть исследований сборника нацелена 
на сопоставление сходных явлений в литера
туре разных периодов, на сравнение творче
ских позиций и жизненных принципов худож
ников и мыслителей, придерживавшихся ха
рактерных для своего времени установок.

Д.Л. Башкиров «подпольное сознание» у 
Ф.М. Достоевского проецирует на памятники 
древнерусской литературы. А.А. Станюта рас
сматривает оценки Ф.М. Достоевского И.А. Бу
ниным, увидевшим в его творчестве истоки 
«жажды разрушения» печально знакомого 
ему «русского бунта».

Закономерно в наш хаотичный, агрессив
ный век обращать внимание на литератур
ные истоки противоречивого «прообраза 
предела», доступного личности. И.С. Скоро- 
панова в статье «М. Цветаева и Ф. Ницше» 
рассматривает в творчестве поэтессы свое
образную интерпретацию идеала сверхчело

века, воспринимаемого как категорию духов
ную. По мнению автора, судьба М. Цветаевой 
-  реальная и драматическая попытка воспро
извести в жизни идеальный вариант сверх
личности.

С.Ф. Кузьмина в статье «“Tristia" О. Ман
дельштама: традиция -  текст -  поэтика» де- 
тализированно воспроизводит смыслообра
зующие культурологические истоки творчест
ва художника. Возникает поэтапное, много
ступенчатое здание своеобразного художест
венного творения.

Музыкально-философские истоки «Сим
фоний» А. Белого рассматривает М.И. Тимо
щенко. «’’Вещный мир" в стихах А. Кушне- 
ра» -  Т.В. Алешка. В обеих статьях внимание 
исследователей направлено на специфику 
существования самих художников слова, на 
их эпохи, предопределившие особенности 
поэтического видения действительности.

Коллектив кафедры, представляя данный 
сборник в алфавитном порядке, невольно 
воссоздает и в своем содержании некую мо
заику жизни путем суммирования философ
ско-житейских взглядов, научно-исследова
тельских приемов, выбора самого объекта 
пристального рассмотрения. Перед читате
лем возникает коллективный портрет ориги
нально мыслящих личностей, к которым ин
тересно прислушиваться и с которыми порой 
хочется спорить.

Как недостаток данного издания можно 
отметить маленький тираж (100 экз.).

В.Д. Стариченок,
доктор филологических наук, профессор, 

В. И. Самусенко, 
кандидат филологических наук, доцент
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III МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ 
“МОВА -  ЛІТАРАТУРА -  КУЛЬТУРА”

Два дні, 27-28 верасня 2002 г., на філалагічным факультэце БДУ праходзіла Ili Міжнарод- 
ная навуковая канферэнцыя “М ова- літаратура -  культура”, прысвечаная 120-годдзю з дня 
нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа. У канферэнцыі прынялі ўдзел больш як сто навукоў- 
цаў з Беларусі, Вялікабрытаніі і Польшчы, а таксама сын Я. Коласа доктар тэхнічных навук, 
прафесар Міхась Канстанцінавіч Міцкевіч і ўнучка народнага песняра Вера Данілаўна Міцкевіч. 
Асабліва ўразіла ўдзельнікаў канферэнцыі і студэнтаў першага курса надзвычай эмацыяналь- 
нае, насычанае шматлікімі малавядомымі фактамі з жыцця Я. Коласа выступление М.К. Міц- 
кевіча, якое стала добрым запевам усёй канферэнцыі. 3 дакладамі на пленарным пасяджэнні 
выступілі акадэмік А.І, Падлужны (“Якуб Колас і літаратурная мова"), член-карэспандэнт HAH 
Беларусі прафесар А.А. Лойка (“Купалазнаўства сёння"), дактары філалагічных навук М.Р. Пры- 
годзіч ("Якуб Колас і Янка Купала як творцы слова"), А. Макмілін (Вялікабрытанія) -  “Рыгор Ба- 
радулін -  годны наследнік Янкі Купалы”, Л. Пісарэк (Польшча) - “Апазіцыя дом-свет у паэме 
Якуба Коласа “Новая зямля", А.Я. Міхневіч (“Я. Колас разважае, радзіць, смяецца (афарыстыка 
паэта)”, доктар філасофскіх навук У.М. Конан (“Эсхаталагічныя матывы ў паэзіі Я. Купалы”), 
прафесар Д.Я. Бугаёў (“Коласаўская традыцыя ў творчасці В, Быкава"), дацэнты В.В. Казлова 
(“Пстарызм эпісталярнай спадчыны Я. Коласа перыяду Вялікай Айчыннай вайны”) i В.К, Шчэр- 
бін (“Коласаўская і купалаўская лексікаграфія”).

У пасляабедзенны час праца працягвалася ў шасці секцыях: “Творчасць Янкі Купалы і Яку
ба Коласа ў кантэксце сусветнай літаратуры”, “Пісьменнік і мова”, “Спадчына Янкі Купалы і Яку
ба Коласа ў сучасным асэнсаванні”, “Актуальныя праблемы мастацкага перакладу", "Нацыя- 
нальна-культурны кампанент у мове і літаратуры”, “Методыка выкпадання мовы і літаратуры”. 
Нягледзячы на значную разнастайнасць прапанаваных дакпадаў і паведамленняў, абсалютная 
большасць навукоўцаў арыентавалася на багатую спадчыну народных песняроў, па-новаму 
ацэньваючы іх дасягненні. Актуальныя праблемы закраналіся ў дакладах і. Багдановіч (Мінск) -  
“Янка Купала і Казімір Сваяк: пераемнасць духоўных традыцый”, М. Хаўстовіча (Мінск) -  “Прыт- 
ча ў творчасці Якуба Коласа і Яна Баршчэўскага”, С. Ганчаровай-Грабоўскай (Мінск) — "Тутэй- 
шыя” Янкі Купалы ў кантэксце рускай драматургіі 20-х гг. XX ст.”, Е. Лявонавай (Мінск) -  “Эстэ- 
тыка сімвалізму ў літаратурна-крытычных парадыгмах Я. Купалы i М. Багдановіча”, Т. ІІІамя- 
кінай (Мінск) -  “Сінэстэзія ў творах Якуба Коласа", А. Андрэева (Мінск) -  “Автор (писатель) как 
литературоведческая категория”, 3. Бадзевіч (Мінск) -  "Словаўтваральныя варыянты прымет- 
нікаў у творах Я. Коласа”, Л. Машчэнскай (Мінск) -  “Семантыка I структура верша Я. Коласа 
"Дзень добры вам, лясы і далі...”, У. Лазоўскага (Мінск) -  “Назіранні над мовай апавядання 
Я. Коласа "Міхасёвы прыгоды”, I. ІІІкраба (Мінск) -  “Варыянты дыяхранічнага статуса ў мове 
Янкі Купалы”, Ю. Бабіча (Віцебск) -  "Эстэтыка ізаляванага колеру ў мове твораў Я. Коласа”, 
Л. Карпавай (Мінск) -  “Дыверс ваеннай публіцыстыкі Я. Коласа і К. Чорнага”, В. Максімовіча 
(Мінск) -  "Да праблемы аўтарскага канцэпта ў драме "Раскіданае гняздо”, Ф. Драбені (Мінск) -  
"Сюжэты з творчасці Я. Купалы ў драме С. Кавалёва “Стомлены д'ябал", А. Макарэвіча 
(Магілёў) -  «Свядомаснае поле літаратурных вобразаў “Раскіданага гнязда" ў кантэксце сэн- 
савых асаблівасцей спадчыны Янкі Купалы», Л. Супрун-Бялевіч (Мінск) -  “Эквивалентность 
лексико-семантического поля в переводах поэзии Я. Купалы на болгарском языке”, М. Ула- 
савай (Мінск) -  “Каляронімы ў перакладах твораў Я. Купалы i Я. Коласа на нямецкую мову”, 
Л. Бараноўскай (Мінск) -  “Вобраз ваўка і ваўкалака ў творчасці Я. Купалы і Я. Коласа”, М. Раз- 
ладавай (Мінск) -  “Абазначэнне чырвонага колеру ў мастацкіх творах Я. Купалы і Я. Коласа”, 
Ж. Церахавай (Магілёў) -  “Адлюстраванне праяў прыроднай стыхіі ў творчасці Я. Купалы 20-х 
гадоў XX ст.", Н. Рашэтнікавай (Мінск) -  “Новыя аспекты ў вывучэнні творчасці Я. Коласа ў 
старшых класах”, С. Якубы (Мінск) -  “Тэксты Янкі Купалы і Якуба Коласа пры вывучэнні моўных 
з'яў”, Л. Васюковіч (Віцебск) -  “Пытанні развіцця мовы ў метадычнай спадчыне Якуба Коласа” і інш.

Завяршылася канферэнцыя круглым сталом, удзельнікі якога абмеркавалі дакпады A. Be- 
раб’я (Мінск) -  “Праблема гістарызму ў творчасці Янкі Купалы і Ул. Караткевіча", В. Краснея 
(Мінск) -  “Некаторыя асаблівасці мовы твораў Я. Купалы нашаніўскага перыяду", В. Ляшук
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(Мінск) -  “Спецыфіка літаратурнай апрацоўкі фальклорнага тэксту”, І.Гапоненка (Мінск) -  
“Анамастычная лексіка ў мове ранніх твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа , Н. Савінай (Мінск) — 
“Асаблівасці мовы экскурсійных тэкстаў пра Янку Купалу і Якуба Коласа”, К. Любецкай (Мінск) -  
“Агульная характарыстыка нямецка-беларускай і беларуска-нямецкай лексікаграфічнай традыцьіі".

Арганізатары канферэнцыі — кафедра сучаснай беларускай мовы на чале з загадчыцай яе 
Зінаідай Іванаўнай Бадзевіч — прыклалі шмат намаганняў, каб разнастаіць працу навукоўцаў. 
Приемным адкрыццём для многіх стала выступление Узорнага аркестра народных інструмен- 
таў Дзяржынскай беларускай гімназіі (кіраўнік I. Грамыка, канцэртмайстар В.Акаловіч), 
удзельнікі якога сваімі натхнёнымі спевамі і музыкай далі адчуць непарыўную сувязь часоў Ку
палы і Коласа з сённяшнім днём, упэўнілі прысутных у неўміручасці беларускага слова.

Трэцяя па ліку Міжнародная канферэнцыя “Мова -  літаратура -  культура", якая аб'яднала 
моваведаў, літаратуразнаўцаў і метадыстаў, стала заключным акордам святкавання ў Бел- 
дзяржуніверсітэце і на філалагічным факультэце юбілеяў народных песняроў Янкі Купалы і 
Якуба Коласа. Высокі навуковы ўзровень дакпадаў і паведамленняў, плённае абмеркаванне 
надзённых праблем купала- і коласазнаўства сведчаць аб актыўным і мэтанакіраваным пошуку 
не толькі беларускіх, але і замежных філолагаў, а тэта -  упэўненасць і перакананасць у новых 
сустрэчах знаўцаў спадчыны Янкі Купалы і Якуба Коласа, працяг дабратворных традыцый 
папярэдніх пакаленняў навукоўцаў.

М.Р. Прыгодзіч,
доктар філалагічных навук, загадчык кафедры 

гісторыі беларускай мовы

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПАЛЕОСЛАВИСТИКА И КОМПАРАТИВИСТИКА»,

ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ А.Е. СУПРУНА (III СУПРУНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ)

27-28 сентября 2002 г. состоялась международная научная конференция «Палеослависти
ка и компаративистика», посвященная памяти профессора, доктора филологических наук Ада
ма Евгеньевича Супруна, основателя и заведующего кафедрой теоретического и славянского 
языкознания (1928-1999). Это уже третьи Супруновские чтения, проходившие в начале осени 
на филологическом факультете БГУ. На этот раз их организаторами были кафедра теоретиче
ского и славянского языкознания и кафедра классической филологии. Спонсорскую поддержку 
в проведении конференции оказало Посольство Республики Греция в Беларуси, что с благо
дарностью было отмечено выступившим на открытии конференции доктором филологических 
наук, профессором И.С. Ровдо. C кратким приветственным словом к участникам конференции 
обратился также Временный поверенный в делах Республики Греция в Беларуси г-н Андреас 
Съяхос.

Широта научных интересов А.Е. Супруна определила богатство и разнообразие тематики 
представленных на конференции докладов. О возможностях использования математики для 
создания метаязыка лингвистики рассказал в своем докладе В.В. Мартынов (Европейский гу
манитарный университет, Минск) «Лингвистика и аналитическая алгебра». Семантическим ис
следованиям в области славянских и классических языков посвящены доклады Б.Ю. Нормана 
(БГУ) «Семантика “прямого” и “кривого" в исторической лексикологии», Г.А. Цыхуна (Институт 
языкознания HAH Беларуси) «Некалькі беларускіх этымалогіяў (подлы, прыукрасны)», А.В. Гри
горьева (Московский государственный педагогический университет) «Отражение в семантике 
грецизмов духовного опыта византийских богословских школ», Е.Н. Руденко (БГУ) «Глагольная 
лексика в “Хронике Быховца” в сравнении с современным белорусским языком». Проблемы 
семиотики рассматриваются Н.Б. Мечковской (БГУ) в докладе «Древнейшие семиотические 
механизмы защиты общезначимой информации и их современные аналоги». Актуальные про
блемы компаративистики отражены в докладе Е.А. Глебовой (МГУ) «Грамматическая катего
рия супина в индоевропейских языках». Решению ряда терминологических проблем в области 
классической филологии посвящен доклад М.Н. Славятинской (МГУ) «Грамматика и ремати- 
ка». Историко-филологическое исследование русских фразеологизмов античного происхожде
ния представлено в докладе Г.И. Шевченко (кафедра классической филологии БГУ) «Знаковая 
сущность топонимов во фразеологии». Различные виды надписей, встречающиеся при роспи
сях древнерусских храмов, проанализированы в докладе Т.В. Рождественской (СПбГУ) «Сред
невековые надписи в храмах Древней Руси». Анализу поэтического текста посвящены доклады 
Л.В. Зубовой (СПбГУ) «История имени числительного в современном поэтическом отражении» 
и Л.И. Соболевой (БГУ) «Структура поэтического текста». Некоторые аспекты метафоричности 
в староболгарской литературе анализируются в докладе К.И. Иванова (БГУ) «Символика поле
та в староболгарской литературе». Философско-филологическим проблемам посвящен доклад 
Е.С. Сурковой (БГУ) «Когнитивные стратегии в христианской лингвистической эпистемологии».

Конференция завершилась экскурсией в этнографический музей под открытым небом в 
деревне Строчицы.

А.В. Гарник,
кандидат филологических наук, доцент
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Хроніка, інфармацыя

АБАРОНА ДЫСЕРТАЦЫЙ НА ФІЛАЛАПЧНЫМ ФАКУЛЬТЭЦЕ У 2001-2002 гг.

Л І Т А Р А Т У Р А З Н А Ў С Т В А

Савет Д 10.02.01.12, спецыяльнасці «Беларуская літаратура», «Руская літаратура», 
«Замежная літаратура»

Доктарскія дысертайыі

Кавалёў Сяргей Валер’евіч (БДУ). Станаўленне польскамоўнай паэзіі ў полілінгвістычнай 
літаратуры Беларусі эпохі Рэнесансу.
Апаненты: Штэйнер І.Ф. - д .  ф. н., праф.; Мусіенка С.П. -  д. ф. н., праф.;

Конан У.М. — д. ф. н., праф.
Максімовіч Валерый Аляксандравіч (БДУ). Тэндэнцыі мадэрнізму ў эстэтычнай ідэнтыфіка- 

цыі беларускай літаратуры пачатку XX ст.
Апаненты: Жураўлёў В.П. -  д. ф. н.; Мішчанчук М.І. - д .  ф. н., праф.;

Конан У.М. -  д. ф. н., праф.
Тычка Галіна Казіміраўна (БДПУ імя М. Танка). Творчасць Янкі Купалы і традыцыі духоўнай 

рэгіянальнасці ў польскай літаратуры XIX -  пачатку XX ст.
Апаненты: Мусіенка С.Ф. -  д. ф. н., праф.; Мішчанчук М.І. - д .  ф. н., праф.;

Конан У.М. -  д. ф. н., праф.
Шамякіна Таццяна Іванаўна (БДУ). Беларуская класічная літаратурная традыцыя і міфалогія. 

Апаненты: Навуменка І.Я. -  акадэмік HAH Беларусі, д. ф. н.; Андрэеў А.Н. -  д. ф. н., праф.; 
Штэйнер І.Ф. -  д. ф. н., праф.

Шелемова Антонина Олеговна. Художественный феномен «Слова о полку Игореве». 
Оппоненты: Нестеренко А.А. -  д. ф. н., проф.; Нефагина Г.Л. - д .  ф. н., проф.;

Саверченко И.В. - д .  ф. н., проф.

Кандыдацкія дысертайыі

Вайлунова Вера Михайловна (МогГУ им. А. Кулешова). Повести И.С. Тургенева 1850-х годов: 
проблема жанра.
Науч. рук. Головко Н.В. -  к. ф. н., доц.
Оппоненты: Нестеренко А.А. -  д. ф. н., проф.; Ковалева Т.В. -  к. ф. н., доц.

Верына Ульяна Юр’еўна (БДУ). Беларуская авангардная паэзія 80-90-х гадоў.
Навук. кір. Лойка А.А. -  д. ф. н., праф.
Апаненты: Гніламёдаў В.В. -  д. ф. н., праф.; Лявонава Е.А. -  к. ф. н., дац.

Зенава Галіна Мікалаеўна (НАН Беларусі). Беларуская проза «новай хвалі» (апавяданне) 
1980-1990-х гадоў.
Навук. кір. Казлова В.В. -  к. ф. н., дац.
Апаненты: Мушынскі M l. -  д. ф. н., праф.; Адамовіч Я.К. - д .  ф. н., дац.

Казлоўскі Руслан Канстанцінавіч (БДУ). Беларуская празаічная мініяцюра XX ст.
Навук. кір. Бугаёў Дз.Я. -  к. ф. н., праф.
Апаненты: Чарота І.А. -  д. ф. н., праф.; Грамадчанка Т.К. -  к. ф. н., дац.

Капцев Владимир Анатольевич (БГУ). Художественный мир Иннокентия Анненского (мотивы, 
мифология, архетип).
Науч. рук. Нефагина Г.Л. -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Тычина М. А. -  д. ф. н.; Хомякова О.Р. -  к. ф. н., доц.

Морозова Инесса Ивановна (ГГУ им. Ф. Скорины). К.Н. Леонтьев -  литературный критик.
Науч. рук. I Ткачев П^ИI - д .  ф. н., проф.
Оппоненты: Нестеренко А.Л. -  д. ф. н., проф.; Чубаков С.Н. -  д. ф. н., проф.

Рагойша Пётр Вячаслававіч (БДУ). Творчасць Сяргея Пясецкага: праблема жанрава-стыля- 
вой адметнасці.

'  Навук. кір. Чарота І.А. - д .  ф. н., праф.
Апаненты: Мусіенка С.Ф. -  д. ф. н., праф.; Малюковіч С.Д. -  к. ф. н., дац.

Рахуба Татьяна Николаевна (БрГУ им. А. Пушкина). Идейно-творческая эволюция Игоря 
Северянина.
Науч. рук. I Ткачев П И| - д .  ф. н., проф.; Скоропанова И.С. -  к. ф. н., доц.
Оппоненты: Андреев А.Н. -  д. ф. н., проф.; Люкевич В.В. -  к. ф. н., доц.

Смирнов Александр Семенович (ГрГУ им. Я. Купалы). Поэтика романтической иронии (на ма
териале творчества Н.В. Гоголя).
Науч. рук. Егоров И.В. -  к. ф. н., доц.
Оппоненты: Соколова В.Ф. -  д. ф. н., проф.; Шпаковский И.И. -  к. ф. н., доц.

Студенко Татьяна Святославовна (БГПУ им. М. Танка). Гюстав Флобер и Генри Джеймс: 
эволюция повествовательной техники на рубеже XIX-XX веков.
Нёуч. рук. Комаровская Т.Е. -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Гниломедов В.В. -  д. ф. н., проф.; Синило Г.В. -  к. ф. н., доц.

Шамякіна Алеся Іванаўна (НАН Беларусі). Прырода ў ідэйна-мастацкай канцэпцыі трылогіі 
Я. Коласа «На ростанях».
Навук. кір. Лойка А.А. -  д. ф. н., праф.
Апаненты: Штэйнер І.Ф. -  д. ф. н., праф.; Казлова В.В. -  к. ф. н., дац.
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М О В А З Н А Ў С Т В А

Саветы: Д 10.02.01.11, спецыяльнасці «Беларуская мова», «Руская мова»
Д 10.02.01.24, спецыяльнасці «Тэорыя мовазнаўства», «Славянскія мовы»

ПоктаDCKia лысеотайыі

Абабурка Мікалай Васільевіч (МагДУ імя А. Куляшова). Станаўленне і развіццё мовы бела- 
рускай мастацкай літаратуры.
Апаненты: Гіруцкі А.А. -  д. ф. н„ праф.; Прыгодзіч М.Р. -  д. ф. н.;

Сянкевіч В.І. — д. ф. н., праф.
Задворная Елена Геннадьевна (БГУ). Коммуникативно-эпистимические параметры высказы

вания и дискурса.
Оппоненты: Мечковская Н.Б. -  д. ф. н., проф.; Лассан Э.Р. -  д. ф. н., проф.;

Стариченок В.Д. -  д. ф. н., проф.
Кудреватых Ирина Петровна (БГПУ им. М. Танка). Стилистическая роль синтаксических 

единиц (блоков информации) в структуре русского художественного текста.
Науч. коне. Булахов М.Г. -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Чумак Л.Н. - д .  ф. н., проф.; Конюшкевич М.И. - д .  ф. н„ проф.;

Маслова В.А. - д .  ф. н., проф.
Паўлоўская Наталля Юр’еўна (БДЛУ). Катэгорыя мадальнасці ў сучаснай беларускай мове: 

кагнітыўная структура, функцыянальны статус, сродкі выражэння.
Навук. канс. Міхневіч А.Я. -  д. ф. н., праф.
Апаненты: Булахаў М.Г. -  д. ф. н„ праф.; Канюшкевіч MT. - д .  ф. н„ праф.;

Яновіч А.І. - д .  ф. н., праф.

Кандыдаіікія дысеотайыі

Галубенка Ірына Вячаславаўна (БДУ). Лексіка-стылістычная эквівалентнасць беларускіх 
перакладаў рускай прозы (на матэрыяле рускага савецкага апавядання).
Навук. кір. Ляшук В.М. -  к. ф. н., дац.
Апаненты: Гіруцкі А.А. -  д. ф. н., праф.; Красней В.П. -  к. ф. н., праф.

Гущева Ольга Игоревна (БГУ). Номинации процессов памяти в польском языке.
Науч. рук. Кожинова А.А. -  д. ф. н., доц.
Оппоненты: Мартынов В.В. - д .  ф. н., проф.; Гарник А.В. -  к. ф. н., доц.

Десюкевич Ольга Ивановна (гимназия № 8 г. Минска). Концепт ‘профессор’ в русской и 
белорусской литературе XX в.
Науч. рук. Прохорова С.М. -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Стариченок В.Д. -  д. ф. н., проф.; Ивченков В.И. -  к. ф. н„ доц.

Ефимчик Ольга Евгеньевна (БГУ). Формирование языковых средств естественнонаучного 
стиля русского языка XVI в. (на материале «Назирателя»).
Науч. рук. Янович Е.И. - д .  ф. н., проф.
Оппоненты: Мечковская Н.Б. - д .  ф. н„ проф.; Трофимович Т.Г. -  к. ф. н„ доц.

Куліковіч Уладзімір Іванавіч (БДУ). Лінгвістычныя погляды У. Дубоўкі: інтэрлінгвістычны, 
графіка-арфаграфічны і лексічны погляды.
Навук. кір.I Бурак Л.U - д .  ф. н., праф.
Апаненты: Жураўскі А.І. -  д. ф. н., праф.; Красней В.П. -  к. ф. н., праф.

Савіцкая Ірына Іванаўна (БДУ). Лексікаграфічная спадчына М. Гарэцкага: моўна-гістарычны 
кантэкст, фарміраванне лексікону, нармалізатарская практыка.
Навук. кір. Бадзевіч З.І. -  к. ф. н., дац.
Апаненты: Жураўскі А.І. -  д. ф. н., праф.; Круталевіч М.М. -  к. ф. н„ дац.

Траханкина Татьяна Александровна (НАН Беларуси). Языковая ситуация в промышленном 
городе Беларуси (Новополоцк).
Науч. рук. Лукашанец А.А. -  д. ф. н., ст. н. с.
Оппоненты: Михневич А.Е. -  д. ф. н., проф.; Щербин В.К. -  к. ф. н.

Широкова Марина Анатольевна (БГУИР). Концептуально-лингвистический анализ произве
дений Ф.М. Достоевского и их переводов на белорусский язык.
Науч. рук. Прохорова С.М. -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Стариченок В.Д. -  д. ф. н., проф.; Ивченков В.И. -  к. ф. н., доц.

Хроніка, інфармацыя

М Е Т О Д Ы К А  В Ы К Л А Д А Н Н Я  М О В Ы  I Л І Т А Р А Т У Р Ы  

Савет Д 10.02.01.21, спецыяльнасць «Методыка выкладання мовы і літаратуры»

Локтаоскія лысейтайыі

Анисимов Валерий Иванович (МГПУ). Интеграция содержания литературного образования в 
педагогическом вузе: системные основания, принципы и приемы.
Оппоненты: Збарский И.С. -  д. п. н„ проф.; Казимирская И.И. -  д. п. н„ проф.;

Нестеренко А.А. -  д. ф. н., проф.
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Николаенко Галина Ивановна (Минский ГИПК и ПРРИ СО). Теоретические основы и 
комплексная методическая система обучения жанрам речи в школах Беларуси.
Науч. коне. Мурина Л.А. -  д. п. н., проф.
Оппоненты: Мищенчук Н.И. -  д. ф. н., проф.; Фомичева Г.А. -  д. п. н., проф.;

Капранова В.А. - д .  п. н., проф.
Паўлоўскі Іван Іванавіч (НІА). Педагагічныя асновы і метадычная сістэма навучання беларус- 

кай мове ў пачатковых класах.
Апаненты: Літвінка Ф.М. -  д. п. н., праф.; Міхневіч А.Я. -  д. ф. н., праф.;

Старжынская Н.С. - д .  п. н., праф.
Русецкий Василий Федорович (МГПУ). Теория и практика формирования профессиональной 

коммуникативной компетенции учителя-филолога в педагогическом вузе (на материале 
лингвистических дисциплин).
Науч. коне. Мурина Л.А. -  д. п. н., проф.
Оппоненты: Норман Б.Ю. - д .  ф. н., проф.; Вислобокова Н.С. -  д. п. н., проф.;

Мурашов А.А. -  д. п. н., проф.

Кандыдаізкія лысеотавыі

Мальцевич Татьяна Васильевна (БГУ). Метод обучения школьников X-Xl классов написанию 
аналитических текстов публицистического стиля.
Науч. рук. Мурина Л.А. - д .  п. н., проф.
Оппоненты: Конюшкевич - д .  ф. н., проф.; Русецкий В.П. -  к. п. н., доц.

Мароз Таццяна Іванаўна (HIA). Развіццё эстэтычнага ўспрымання вучнямі паэтычных твораў з 
выкарыстаннем музыкі (на прыкладзе вывучэння творчасці М. Багдановіча).
Навук. кір. ІЛазаоук М.А.І -  д. ф. н., праф.; Бельскі А.І. -  д. ф. н., праф.
Апаненты: Мішчанчук М.І. -  д. ф. н., праф.; Слесарава І.М. -  к. п. н., дац.

Николаенко Сергей Владимирович (ВГУ им. П. Машерова). Методика обучения учащихся 
VII-IX классов написанию сочинений-характеристик (на материале литературных произве
дений).
Науч. рук. Печенева Т.А. -  к. п. н., доц.; Мурина Л.А. -  д. п. н., проф.
Оппоненты: Казимирская И.И. -  д. п. н., проф.; Китаева Т.В. -  к. п. н., доц.

Саникович Ирина Михайловна (БГУ). Обучение школьников IX-X классов написанию сочи
нений-рассуждений на литературную тему.
Науч. рук. Мурина Л.А. - д .  п. н., проф.
Оппоненты: Мезенко А.М. -  д. ф. н., проф.; Демина Н.П. -  к. п. н., доц.

Царева Ольга Ивановна (БГУ). Методика изучения русской поэзии рубежа XIX-XX вв. в 
средней школе (V-Xl классы).
Науч. рук. Мурина Л.А. -  д. п. н., проф.
Оппоненты: Нестеренко А.А. -  д. ф. н., проф.; Каратай С.Н. -  к. п. н., доц.

Шкялёнак Вольга Яўгеньеўна (БДУ). Развіццё маўлення вучняў 6 класаў пры вывучэнні 
дзеяслова.
Навук. кір. Мурына Л.А. - д .  п. н., праф.
Апаненты: Прыгодзіч М.Р. -  д. ф. н., дац.; Анціпава М.Б. -  к. п. н.

В.П. Красней, 
кандыдат філалагічных навук, прафесар

Хроніка, інфармацыя
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ЕФРАС1ННЯ ЛЕАНІДАЎНА БОНДАРАВА

Сёння наш юбіляр -  знакаміты кіназнаўца, крытык, доктар філала- 
гічных навук, прафесар БДУ, аўтар шматлікіх кніг па мастацтву кіно, 
вучэбных дапаможнікаў і раздзелаў у тэматычных зборніках, выдатны 
і таленавіты педагог, журналіст, які стаяў ля вытокаў станаўлення на- 
цыянальнай кінакрытыкі. Е.Л. Бондарава -  шчыры і прынцыповы чала- 
век, які на ‘працягу ўжо некалькіх дзесяцігоддзяў спалучае ўласна твор- 
чую дзейнасць з выкладчыцкай працаю на факультэце журналістыкі. 
Асноўная сфера зацікаўленасці прафесара Е.Л, Бондаравай -  гэта мас- 
тацкая культура і, у першую чаргу, кінамастацтва. Выбіраючы сваімі су- 
размоўцамі людзей вядучых прафесій у кіно, літаратуры і крытыцы, яна 
разам з імі шукае адказы на пытанні, якія вызначаюць стан і ўзровень 
беларускай мастацкай творчасці. Ефрасіння Леанідаўна з'яўляецца чле
нам трох творчых саюзаў: Саюза журналістаў, Саюза кінематаграфіс- 
таў і Саюза літаратурна-мастацкіх крытыкаў. У 1997 г. Саюз журналіс- 

таў Беларусі прысвоіў ёй званне ганаровага журналіста рэспублікі. Саюз літаратурна-мастацкіх 
крытыкаў неаднойчы адзначаў Е.Л. Бондараву прэміямі і ганаровымі граматамі, а Саюз кінема- 
таграфістаў узнагародзіў яе медалём «За выдатныя заслугі ў беларускім кінематографе».

Е.Л. Бондарава нарадзілася 25 лістапада 1922 г. у Лёзнінскім раёне Віцебскай вобласці. 
Жаданне займацца журналісцкай творчасцю з'явілася яшчэ ў школе, Будучы школьніцай, яна 
працавала дыктарам раённага радыё, літсупрацоўнікам і адказным сакратаром раённай газеты 
«Ленінскі сцяг». У 1940 г. Ефрасіння Леанідаўна паступае на філалагічны факультэт Ленінград- 
скага універсітэта. Пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны ў 1945 г. Е.Л. Бондарава пас
тупае на журналісцкае аддзяленне філалагічнага факультэта БДУ. Менавіта гэты час стаў па- 
чаткам сур’ёзнай журналісцкай дзейнасці: супрацоўніцтва з рэдакцыямі газет «Знамя юности», 
«Чырвоная змена» («Сталинская молодёжь»), праца карэспандэнта ў рэдакцыі «Апошнія паве- 
дамленні» на беларускім радыё.

A потым была работа ў Міністэрстве кінематаграфіі БССР на пасадзе рэдактара-кансуль- 
танта. Пасля аб’яднання гэтага міністэрства з Міністэрствам культуры Е.Л. Бондарава атрыма- 
ла пасаду галоўнага рэдактара па вытворчасці фільмаў.

Пасля заканчэння аспірантуры ў 1953 г. і абароны дысертацыі па тэме «Традыцыі рэвалю- 
цыйных дэмакратаў у савецкай літаратурна-мастацкай крытыцы» на кафедры філасофіі БДУ 
Ефрасіння Леанідаўна пачала выкладаць на факультэце журналістыкі шматлікія спецкурсы, 
спецсемінары і свой асноўны курс літаратурна-мастацкай крытыкі. Наўмысна беручы склада- 
ныя і нераспрацаваныя тэмы, яна імкнулася знаходзіць новыя, незвычайныя падыходы ў асэн- 
саванні развіцця сучаснага нацыянальнага кінапрацэсу і адлюстраванні яго ў СМІ. Гэтай важ- 
най тэме прысвечана доктарская дысертацыя «Праблемы беларускага кінамастацтва і друк 
(адлюстраванне дыялектыкі часу ў вобразах герояў экрана і жанрах кінакрытыкі)», абарона 
якой адбылася 25 лістапада 1975 г.

Першая кніга крытыка «Очерк на экране» прысвечана сутыкненню тэлеэкраннага і кінема- 
таграфічнага нарысаў. Пасля былі дзесяць манаграфій па беларускай крытыцы і публіцысты- 
цы. Асноўныя з іх: «В кадре и за кадром» (1969), «Время, экран, критика» (1973), «Кино Совет
ской Белоруссии» (1975), выдадзеная ў Маскве, «Экран в разных измерениях» (1975), «Кино
лента длиною в жизнь» (1980), «От сердца к сердцу» (2001). З’яўляліся таксама дапаможная лі- 
таратура, рэгулярныя публікацыі ў перыёдыцы, напісанне якіх зрабілася патрэбаю, як і жа
данне данесці да чытача тое, што было найдаражэйшым -  любоў да кінематографа i
мастацтва.

Е.Л. Бондарава мае ганаровыя знакі «За выдатныя поспехі ў працы» Міністэрства вышэй- 
шай адукацыі СССР, «Выдатнік кінематаграфіі СССР». У 1977 г. ёй было прысвоена званне 
ганаровага дзеяча навукі, а ў 1979 г. яна ўзнагароджана Ганаровай граматай Прэзідыума Вяр-
хоўнага Савета БССР.

Пра педагагічны талент Е.Л. Бондаравай сведчыць той факт, што ў розныя гады яе вучнямі 
былі такія знакамітыя крытыкі, літаратуразнаўцы, публіцысты, пісьменнікі і журналісты, як Адам
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Мальдзіс, Пятро Васючэнка, Міхась Стральцоў, Іван Пташнікаў, Святлана Алексіевіч, Анатоль 
Вярцінскі, Маргарита Старых, Людміла Саянкова, Irap Аўдзееў, Людміла Перагудава і інш, Усе 
гэтыя людзі робяць адну вельмі важную справу -  кожны па-свойму адраджае беларускую 
культуру. A пачыналася ўсё... з семінараў прафесара Бондаравай на факультэце журналістыкі.

Супрацоўнікі кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі, а таксама выкладчыкі, аспіранты і 
студэнты факультэта журналістыкі далучаюцца да віншаванняў з нагоды 80-гадовага юбілею 
прафесара Бондаравай і жадаюць Ефрасінні Леанідаўне моцнага здароўя, творчага натхнення 
і таго зараду бадзёрасці і энергіі, які не пакідае яе вось ужо больш чым паўстагоддзя.

А.М. Кавалеўскі

IBAH АЛЯКСЕЕВІЧ ЧАРОТА

16 верасня споўнілася 50 гадоў вядомаму літаратуразнаўцу, док- 
тару філалагічных навук, прафесару, загадчыку кафедры славянскіх 
літаратур БДУ Івану Аляксеевічу Чароту.

І.А. Чарота нарадзіўся ў сялянскай сям'і на Палессі ў вёсцы Лыш- 
чыкі Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці. Сярэднюю адукацыю 
атрымаў у СШ № 2 Кобрына. У 1969-1974 гг. ён -  студэнт аддзялення 
рускай мовы і пітаратуры філфака БДУ. Пасля яго заканчэння тры 
гады працаваў выкладчыкам рускай мовы і літаратуры ў Паляцкішскай 
сярэдняй школе Воранаўскага раёна Гродзенскай вобласці.

3 1977 г. яго працоўная дзейнасць непарыўна звязана з філалагіч- 
ным факультетам Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Пройдзены 
ўсе ступені педагагічнай кар’еры: ад выкпадчыка да прафесара.

Навуковыя інтарэсы LA. Чароты, відавочна, акрэсліліся з часу з'яў- 
лення першых публікацый у друку ў 1978 г. Малады на той час навуко- 
вец аддаў перавагу тэме гісторыі літаратур і культур славянскіх наро- 

даў. Увага да творчасці Іва Андрыча з першых артыкулаў прадвызначыла яго навуковую накі- 
раванасць. Сёння Іван Аляксеевіч Чарота -  вядучы югаславіст рэспублікі, высокааўтарытэтны 
спецыяліст у галіне параўнальнага літаратуразнаўства. Важнай прыступкай да навуковых вяр- 
шынь стала абарона ў 1986 г. кандыдацкай дысертацыі “Творчество М.А. Шолохова и литера
турный процесс Югославии (1956-86)” (ЛДПІ, Ленінград). 3 1991 па 1994 г. -  навучанне ў дакта- 
рантуры. 3 1993 г. LA. Чарота працуе на новай кафедры славістыкі (першапачатковая назва). У 
1996 г. -  загадчык кафедры славянскіх літаратур. Ягоны кпопат з самага пачатку быў накірава- 
ны на тое, каб кафедра як структурная адзінка вядучага універсітэта краіны адпавядала патра- 
баванням сучаснасці.

У 1998 г. ён абараніў доктарскую дысертацыю “Беларуская літаратура ў працэсах нацыя- 
нальнага самавызначэння".

Прафесар LA. Чарота -  аўтар шэрага асноўных лекцыйных I спецыяльных курсаў, якія чыта- 
юцца ўпершыню ў ВНУ рэспублікі. У дапамогу студэнтам ім выдадзены манаграфіі, вучэбныя 
дапаможнікі, анталогіі, сярод якіх "Советская литература в связях и взаимодействиях: Начала 
сравнительного и системного анализа" (Мн., 1989), “Мастацкі пераклад на беларускую мову: Ac- 
новы тэорыі I практычныя рэкамендацыі" (Мн., 1997), “Югаславянскія літаратуры i культуры" 
(Мн., 1999 -  у сааўтарстве), Праграма “Псторыя славянскіх літаратур” (Мн., 2000 -  у сааўтарстве).

Артикулы вядомага навукоўца па питаниях беларуска-іншаславянскіх літаратурных сувя- 
зей вызначаюцца шырынёй погляду, глыбокім веданнем гісторыі літаратур славянскіх народаў. 
У іх акрэсліваюцца новыя падыходы да разгляду гісторыі беларускага мастацкага пісьменства, 
яго самабытнасці, адметнасці эстэтычнай сістэмы ў агульнаславянскім і еўрапейскім кантэкстах. 
Даследчык асэнсоўвае мастацтва як аснову самасвядомасці і нацыянальнага самавызначэння.

У галіне кампаратывістыкі і культуразнаўства плён працы LA. Чароты пазначаны такімі кні- 
гамі, як: “Беларуская савецкая літаратура за мяжой" (Мн., 1988 -  у сааўтарстве), “Пошук спрад- 
вечнай існасці: Беларуская літаратура XX стагодцзя ў працэсах нацыянальнага самавызначэн
ня” (Мн., 1995), “Сербская Праваслаўная царква" (Мн., 1998), "Беларуская мова i Царква” 
(Мн., 2000), “Косовская битва продолжается" (Мн., 2000), "Антолог^а белоруске поезде” 
(Београд, 1993), “Югаславянскія казкі” (Мн., 1999), “Антологйіа лирике источних Словена” 
(Београд, 2000), “Насустрач Духу: Анталогія беларускай хрысціянскай паэзіі” (Мн., 2001), 
“Насустрач Духу: Анталогія беларускай хрысціянскай прозы" (Мн., 2002) I інш.

LA. Чарота -  член Саюза беларускіх пісьменнікаў, у якім узначальвае бюро секцыі мастац
кага перакладу I літаратурных сувязей. Юбіляр -  признаны майстар i даследчык мастацкага пе- 
ракладу. На беларускую мову перакпадае творы сербскай, харвацкай, македонскай, славен- 
скай, польскай I іншых літаратур. 3 беларускай перакпадае на сербскахарвацкую мову. На яго- 
ным рахунку больш за 650 друкаваных перакладаў. На старонках перыядычных выданняў, на 
беларускім радыё I тэлебачанні LA. Чарота часта выступав з артыкуламі па питаниях 
сучаснага літаратурнага працэсу.

Прафесар LA. Чарота з'яўляецца навуковым кансультантам Беларускай Энцыклапедыі, сак- 
ратаром камісіі Беларускага Экзархата Рускай Праваслаўнай царквы і выканаўчым рэдактарам 
часопіса “Праваслаўе".

Шматгранная навуковая, перакпадчыцкая, грамадская праца юбіляра адзначана шэрагам 
айчынных I зарубежных узнагарод, сярод якіх міжнародная прэмія імя князя Канстанціна

110



Нашы юбіляры

Астрожскага (Польшча, 1999), Ганаровая грамата Саюза пісьменнікаў Сербіі (2000), прэмія 
сербскага часопіса “Збигьа" (2000), ордэн Прападобнага Сергія Раданежскага ІІІ ступені (2002).

Калегі, вучні шчыра віншуюць Івана Аляксеевіча з юбілеем, жадаюць яму здароўя, далей- 
шых навуковых поспехаў, шчасця і дабрабыту.

М.В. Трус,
кандидат філалагічных навук

MIKAiIАЙ РЫГОРАВІЧ ПРЫГОДЗІЧ
Доктар філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры гісторыі бе- 

ларускай мовы Мікалай Рыгоравіч Прыгодзіч нарадзіўся 1 студзеня 
1953 г. у вёсцы Лышча Пінскага раёна. Пасля заканчэння Лышчанскай 
сярэдняй школы ў 1970 г. паступіў у Беларускі дзяржаўны універсітэт, і 
з таго часу ўсё яго свядомае жыццё, грамадская, навуковая і адміні- 
страцыйная дзейнасць звязаны з універсітэтам. Скончыўшы ў 1975 г. 
аддзяленне беларускай і рускай мовы і літаратуры, М.Р. Прыгодзіч па- 
ступае ў аспірантуру пры кафедры беларускай мовы, а пасля заканчэн
ня працуе выкладчыкам гэтай кафедры, ст. выкладчыкам, дацэнтам, а 
з 1993 г., калі кафедра беларускай мовы падзялілася на кафедру су- 
часнай беларускай мовы i кафедру гісторыі беларускай мовы, -  загад
чикам апошняй (адначасова -  намеснікам дэкана 1996-1998). У 1982 г. 
лад навуковым кіраўніцтвам прафесара Л.М. Шакуна абараніў кандыдац- 
кую дысертацыю, а ў 2000 г. -  доктарскую.

Навуковая дзейнасць М.Р. Прыгодзіча вызначаецца маштабнасцю 
i рознабаковасцю яго інтарэсаў. Прыярытэтныя напрамкі -  гістарычнае словаўтварэнне, славян
ская кампаратывістыка, беларуская палеаграфія, гісторыя беларускай мовы і мовазнаўства, 
інавацыйныя працэсы ў лексіка-фразеалагічным складзе сучаснай беларускай мовы і інш. За час 
выкладчыцкай працы ён распрацаваў лекцыйныя курсы «Пстарычная граматыка беларускай 
мовы», «Псторыя беларускай літаратурнай мовы», «Беларуская палеаграфія» (упершыню ў 
практыцы ВНУ РБ), спецкурсы «Крыніцазнаўства гісторыі беларускай мовы», «Беларуская мова 
ў даследаваннях лінгвістаў XIX ст.», спецсемінары «Старабеларускае пісьменства», «Марфемны i 
словаўтваральны аналіз», «Словаскладанне ў беларускай мове» і інш. М.Р. Прыгодзіч з’яўляўся 
каардынатарам міжнароднага праекта «Змены ў сучасных славянскіх мовах: 1945-1995 гг.», які 
выконваўся па праграме ЮНЕСКА і рыхтаваўся пад эгідай Міжнароднага камітэта славістаў. 
Вынік гэтай працы -  калектыўная манаграфія «Беларуская мова: Najnowsze dzieje języków 
słowiańskich» (Opole, 1998). Увогуле, шырокі дыяпазон навуковых пошукаў даў багаты плён: са- 
мастойна ці ў сааўтарстве падрыхтаваны і выдадзены: «Шчодрасць слова» (1990), слоўнікі 
«Асобна, разам, праз злучок» (1994), «Старабеларускі лексікон» (1997), «Пішам без памылак» 
(2002), «Пстарычная граматыка беларускай мовы: Зборнік практыкаванняў» (1999), манаграфія 
«Словаскладанне ў беларускай мове», больш за 160 артыкулаў, многія з якіх змешчаны ў фун
даментальных выданнях «Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі», «Беларуская мо
ва: Энцыклапедыя», «Беларуская Энцыклапедыя». М.Р. Прыгодзіч -  удзельнік шматлікіх міжна- 
родных навуковых канферэнцый і семінараў (Венгрия, Польшча, Расія, Украіна) і разам з тым 
арганізатар падобных канферэнцый на філфаку БДУ (1996, 1997, 2001), ініцыятар правядзення 
навуковых чытанняў, прысвечаных вядомым навукоўцам (М.А. Жыдовіч, М.І. Жыркевіч, 
Е.С. Мяцельская), што знайшло падтрымку на іншых кафедрах.

Яшчэ ў студэнцкія гады М.Р. Прыгодзіч звярнуў на сябе ўвагу як ініцыятыўны арганізатар, 
таму неаднаразова выбіраўся ў склад кіруючых органаў розных грамадскіх арганізацый, дзе 
заўсёды працаваў плённа і з высокай адказнасцю за даручаную справу. Ha працягу шасці гадоў 
(1981-1986) ён узначальваў Клецкі занальны штаб студэнцкіх будаўнічых атрадаў (ЗІІІ СБА) 
Мінскай вобласці і на працягу пяці гадоў (1988-1992) -  Лоўхскі 3LLI СБА Карэльскай АССР. 
Шматлікія ганаровыя граматы і ордэн Працоўнага Чырвонага Сцяга -  заслужаныя ўзнагароды 
за вялікую працу па арганізацыі студэнцкага будаўнічага руху.

Арганізатарскі талент М.Р. Прыгодзіча ў поўнай меры праявіўся і ў тым, што кафедра, якой 
ён кіруе амаль дзесяць гадоў, з першых дзён свайго існавання заявіла пра сябе як дружная і 
дзеяздольная каманда, у складзе якой удала спалучаюць сваю педагагічную, навуковую i 
метадычную дзейнасць выкладчыкі розных пакаленняў i якая папаўняецца маладымі здоль- 
нымі выхаванцамі кафедры.

М.Р. Прыгодзіч як загадчык кафедры, член вучонага савета філалагічнага факультэта, 
рэдакцыйных калегій часопісаў «Веснік БДУ. Серия 4», «Роднае слова», «Беларуская мова i 
літаратура», саветаў па абароне дысертацый (НАН Беларусі, МДПУ імя Максіма Танка) і інш. 
надае шмат увагі арганізацыі вучэбнага працэсу, выхаванню навуковай моладзі, адкрыццю 
новых цікавых рубрик на старонках навуковых і навукова-метадычных выданняў.

М.Р. Прыгодзіч -  адзін з тых супрацоўнікаў філалагічнага факультэта, які карыстаецца па- 
вагай і аўтарытэтам сярод студэнтаў, аспірантаў і калег-выкпадчыкаў. У яго асобе спалучаюц- 
ца широкая эрудиция і нястомная працавітасць, сардэчнасць і душэўнасць, адкрытасць і шчы- 
расць. Верыцца, што наперадзе ў яго яшчэ больш значныя новыя дасягненні і адкрыцці на ніве 
служэння яго вялікасці Роднаму Слову.

В.П. Красней,
кандидат філалагічных навук, прафесар
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