
c . a o j i

ISSN 0372-5375

'Ш

СЕРЫЯ 4
Філалогія

Журналістыка
Педагогіка

1 /2003

I. ł.



ЗМЕСТ

ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА
Новый доктарскія дысертацыі, абароненыя на філалагічным факультэце

Кавалёў С.В. Ha сутыку Рэнесансу і Барока: Польскамоўная паэзія ў віленскіх
выданнях канца XVI -  пачатку XVII ст............................................................................................ 3

Пашкевіч А.А. Канцэпцыя нацыянальнага быцця ў беларускай прозе XX стагоддзя...... 8
Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература как новый феномен куль

туры .......................................................................................................................................................... 13

Карнялюк К.С. Мастацкі сінтэз у аўтабіяграфічнай трылогіі Якуба Коласа "На ростанях"
(1923,1927,1954).................................................................................................................................. 23

Гурпо В.Ч. Прасторава-часавая будова рамана Інгеборг Бахман «Маліна» (1971)..........  27
Шакель М.А. Стылявая функция колераабазначэнняў у рамане Жарыса-Карла 

Гюісманса “Наадварот" (1884)............................................................................................................. 32

МОВАЗНАЎСТВА

Даніловіч М.А, Словы балтыйскага паходжання ў структуры беларускіх дыялектных
фразеалагізмаў.....................................................................................................................................  37

Бандаровіч В.У. Лексемы з агульным значэннем 'музычны інструмент' у старабелару-
скай мове................................................................................................................................................  42

Пераеалава НЮ . Асаблівасці скланення лічэбнікаў у старабеларускім перакпадзе
“Арыстоцелевых варот" (XVI ст.).....................................................................................................  47

Голяк С.В. Активность слова и ее проявления во фразеологии (на материале серб
ских и белорусских зоонимов).......................................................................................................... 52

Викторчик О. В. О некоторых различиях в оценке мужского и женского русскими и бе
лорусами (на материале паремиологии)....................................................................................... 57

Золатава М.В. Словаўтваральнае значэнне цэласнага ахопу аб'екта дзеяннем у бал-
гарскай i беларускай мовах..............................................................................................................  62

Воронков А.В. Сложные слова с элементом все- в русском и белорусском языках......  67
Гутовская М.С. Своеобразие фразеологии, включающей метаязыковую лексику (на ма

териале русских и английских фразеологизмов с лексемами слово, буква, word, letter) .... 73
Матвеева ЕЕ. Придаточное предложение как средство выражения ирреального 

сравнения..............................................................................................................................................  79

ЖУРНАЛІСТЫКА
Іўчанкаў В.I. Інтэгратыўны падыход да журналісцкіх даследаванняў (лінгвістыка

публіцыстычнага тэксту -  дыскурсны аналіз СМІ)........................................................................  84
Фядотава Н.А. Анекдот і афарыстыка ў сучаснай газетнай перыёдыцы......................... 88

ПЕДАГОГІКА
Хадасевіч З.М. Праблема пазнавальнага інтарэсу ў гісторыі замежнай педагагічнай 

дум кі.......................................................................................................................................................  94

РЭЦЭНЗІІ
Мячкоўская Н.Б. Elżbieta Smułkowa, Białoruś i pogranicza: Studia o języku i społec

zeństwie .................................................................................................................................................. 100
Прыгодзіч M.P. І.Я. Лепешаў. Сучасная беларуская літаратурная мова: спрэчныя пы-

танні........................................................................................................................................................  103
Лукашанец А.А. М.Г. Булахов. Опыт исторического словаря русской лингвистической

терминологии........................................................................................................................................ 104
Стариченок В.Д., Самусенко В.И. С.Я. Гончарова-Грабовская. Комедия-памфлет: ге

незис, становление, поэтика............................................................................................................. 106
Кулеш Г.І. Людміла Ткач. Украі'нська літературна мова на Буковйні в кінці XIX -  на 

початку XX ст. Частина перша. Матеріалй до словника.............................................................  107

НАШЫ ЮБІЛЯРЫ

Елена Ивановна Янович............................................................................................................. 110
Анатолий Петрович Сманцер....................................................................................................  111
Міхась Аляксандравіч Tычына................................................................................................... 112

ХРОНІКА, ІНФАРМАЦЫЯ
Чумак Л.Н. Язык и социум....................................................................    113
Да Xlll Міжнароднага з'езда славістаў (Любляна, жнівень 2003 г.   114



Літаратуразнаўства

Новыя доктарскія дысертацыі, 
абароненыя на філалагічным факультэце

С.В. КАВАЛЁЎ

НА СУТЫКУ РЭНЕСАНСУ I БАРОКА: 
ПОЛЬСКАМОЎНАЯ ПАЭЗІЯ Ў ВІЛЕНСКІХ ВЫДАННЯХ 

KAHЦА XVI -  ПАЧАТКУ XVII ст.‘

Исследуется польскоязычная поэзия как 
значительное явление полилингвистической 
литературы Беларуси эпохи Ренессанса на 
основе стихотворных текстов на польском 
языке из виленских печатных изданий конца 
XVI -  начала XVII в.

The object under consideration is Polish po
etry as a peculiar phenomenon in Belarusian 
polylingual Renaissance Literature. The subject 
of the investigation is Polish verses by local and 
guest authors published in Vilno at the end of 
the XVI and the beginning of the XVII centuries.

Сяргей Валер’евіч Кавалёў пасля заканчэння філалагічнага фа- 
культэта БДУ (1985) і аспірантуры (1988) працаваў выкладчыкам ка
федры беларускай літаратуры. 3 1993 г. з'яўляецца дацэнтам кафед
ры гісторыі беларускай літаратуры. У 1988 г. праходзіў навуковую ста- 
жыроўку ў Ягелонскім універсітэце (Кракаў), з 1993 г. запрашаецца 
для чытання лекцый у Люблінскі універсітэт імя М. Складоўскай-Кюры 
(Польшча).

У 1991 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю “Героіка-эпічная па- 
эзія Беларусі і Літвы канца XVI ст.”, у 2002 г. -  доктарскую дысерта
цыю на тэму "Станаўленне польскамоўнай паэзіі ў полілінгвістычнай 
літаратуры Беларусі эпохі Рэнесансу", напісанню якой папярэднічалі 
праца ў бібліятэках і архівах Вільнюса, Львова, Санкт-Пецярбурга, 
Варшавы, Кракава, Вроцлава, Курніка.

Апублікаваў звыш 50 артыкулаў і рэцэнзій, а таксма кнігі літаратур- 
на-крытычных артыкулаў “Як пакахаць ружу" (1989) і “Партрэт шкла” 
(1991). Паступова ён скіроўвае ўвагу на даследаванне шматмоўнай 

паэзіі Беларусі эпохі Рэнесансу. Ha гэтую тэму апублікаваў каля 40 артыкулаў у айчынным і 
замежным друку, выдаў манаграфіі “Героіка-эпічная паэзія Беларусі і Літвы канца X V Ict." 
(1993) і “Станаўленне польскамоўнай паэзіі ў полілінгвістычнай літаратуры Беларусі эпохі 
Рэнесансу" (2002).

М.В. Хаўстовіч,
загадчык кафедры гісторыі беларускай літаратуры БДУ

У шматмоўнай літаратуры Беларусі напрыканцы XVI ст. вызначальным 
напрамкам робіцца барока (Мальдзіс 1980, 17). Цалкам слушна будзе і эпо
ху, у якую дамінаваў тэты напрамак, назваць эпохай Барока, як тэта прынята 
ў свеце (пад уплывам рускай літаратуразнаўчай школы беларускія вучоныя 
ўжываюць тэрмін “барока” пераважна для вызначэння напрамку (стылю), у 
крайнім выпадку -  перыяду паміж дзвюма “сапраўднымі” эпохамі: Рэнесан- 
сам і Асветніцтвам (гл. Гісторыя 1998). Даследаванне польскамоўнай паэзіі

Падрабязней пра ўзнікненне і жанравую эвалюцыю польскамоўнай паэзіі Беларусі гл. у кн.. 
Кавалёў С.В. Станаўленне польскамоўнай паэзіі ў полілінгвістычнай літаратуры Беларусі эпохі 
Рэнесансу. Мн., 2002.
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Беларусі эпохі Барока трэба пачынаць з 90-х гг. XVI ст., але пры гэтым раз- 
гляд польскамоўнай паэзіі эпохі Рэнесансу неабходна працягваць да пер- 
шага дзесяцігоддзя XVII ст.

Такі падыход не з’яўляецца супярэчлівым, як не з’яўляюцца супярэчлівы- 
мі вызначэнні межаў Рэнесансу і Барока двума найлепшымі знаўцамі літа- 
ратуры гэтых эпох у Польшчы: Е. Зёмэк у кнізе “Літаратура Адраджэння” 
разглядаў творы ад другой паловы XV ст. да 1629 г., года смерці “апошняга 
рэнесансавага паэта” ІІІ. Шымановіча (Ziomek 1987, 25), а Ч. Гэрнас у кнізе 
“Літаратура барока” аналізаваў творчасць лісьменнікаў ад 80-х гг. XVI ст. да 
30-х гг. XVIII ст. (гл. Hernas 1995, 18-21).

“Эпохі не пачынаюцца і не заканчваюцца як стагоддзі, днём 1 сакавіка 
1601 альбо 1701 г. Тое, што называюць эпохай у літаратуры, гэта перад 
усім крытэрый стылю ў найшырэйшым значэнні слова, а стылі могуць су- 
існаваць хаця б таму, што суіснуюць пакаленні. Большасць пісьменнікаў мо- 
жа карыстацца яшчэ ранейшым стылем, але ўжо з'яўляюцца першапраход- 
цы, якія пішуць іначай. I наадварот: ёсць пісьменнікі, неабавязкова эпігоны, 
якія і далей пішуць так, як пісалі, у той час, калі большасць астатніх пе- 
райшлі ўжо на новы стыль". (Тут i далей -  пераклад аўтара. -  С. К.) (Vincenz 
1989, IV).

На мяжы XVI-XVII ст. польскамоўная паэзія Беларусі выразна пачынае 
развівацца пад знакам Барока, ёсць усе падставы гаварыць пра бурлівы 
ўсплёск езуіцкай паэзіі. Але ў тэты ж перыяд шэрагам яскравых твораў у 
апошні раз заявіла пра сябе паэтычная плынь, якая выводзілася з эпохі 
Рэнесансу.

Па-першае, гэта творчасць Я. Казаковіча i Г. Пельгрымоўскага -  паэтаў, 
якія дэбютавалі ў 80-я гг. XVI ст., а найбольш значныя свае творы напісалі 
напрыканцы XVI -  пачатку XVII ст. Па-другое, гэта творчасць маладзейшых 
паэтаў Я. Пратасовіча, Б. Буднага, Я. Пятровіча, Радагляда Гладкатварска- 
га, звязаных з друкарняй гуманіста Я. Карцана. Друкарня “віленскага Альда 
Мануцыя” нават ва ўмовах Контррэфармацыі выдавала шмат свецкай літа- 
ратуры, перакладаў антычных аўтараў, спаборнічала з Акадэмічнай друкар
няй у выданні вершаваных твораў. На жаль, пасля смерці Я. Карцана, ягоны 
сын, Язэп, кардынальна змяніў кірунак дзейнасці друкарні з незалежна- 
гуманістычнага на каталіцка-клерыкальны. I калі Е. Зёмэк умоўна пазначыў 
канец эпохі Рэнесансу ў Польшчы 1629 г. -  годам смерці ІІІ. Шымановіча, то 
для Вялікага княства Літоўскага (ВКЛ) такой умоўнай датай можа быць 
1611 г. — год смерці Я. Карцана.

Самымі папулярнымі ў грамадстве відамі паэзіі на мяжы XVI-XVII ст. 
з’яўляліся кніжна-эпіграматычная (геральдычныя, прэфацыйныя і дэдыка- 
цыйныя вершы, звароты да Заіла) і сямейна-рытуальная (генеталіконы, 
матрыманіяльныя і фунеральныя творы).

Кніжныя эпіграмы мы знаходзілі ўжо на старонках берасцейскіх і няс- 
віжскіх выданняў 50-60-х гг., звычайна яны сустракаліся ў лоскіх і віленскіх 
друках 70-80-х гг., зрабіўшыся амаль неад’емным элементам кнігі. Нядзіўна, 
што менавіта кніжныя эпіграмы замаўляюць выдаўцы ў Я. Казаковіча. Ста- 
ранна аздабляюць выданні сваіх кніг эпіграмамі на гербы магнатаў і дэды- 
кацыйнымі вершамі Г. Пельгрымоўскі, Я. Пратасовіч, Б. Будны і Я. Пятровіч. 
У гэтым сэнсе ніякіх радыкальных змен у польскамоўнай паэзіі канца 
XVI -  пачатку XVII ст. не адбываецца, можна гаварыць адно пра працяг 
традыцый папярэдніх этапаў развіцця.

ІІІто тычыцца сямейна-рытуальнай паэзіі, то менавіта на сутыку Рэнесан
су і Барока адбываецца яе шпаркае распаўсюджванне і фактычна інстытуа- 
лізацыя ў грамадстве. Друкаваная сямейна-рытуальная паэзія (вершава- 
ныя творы з нагоды нараджэння, шлюбу і смерці чалавека) адыгрывала ў 
жыцці вышэйшых слаёў грамадства тую самую ролю, што вусна-паэтычныя 
творы (радзінныя, вясельныя і пахавальныя песні) у жыцці простага народа.
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Першыя ўзоры еямейна-рытуальнай паэзіі ў лісьменстве Вялікага княст- 
ва Літоўскага стварыў у 40-я rr. XVI ст. Пётр Раізій (дзве лацінамоўныя эпі- 
таламы з нагоды шлюбу каралевіча Жыгімонта Аўгуста з прынцэсай Альж- 
бетай і лацінамоўная эпіталама на вяселле Мікалая Радзівіла). У 60-я гг. 
два фунеральныя творы выдаў у Бярэсці Ц. Базылік ( ‘Апісанне смерці і па- 
хавання княгіні Альжбеты Радзівіл", "Надпіс на магіле высакароднага шлях- 
ціца Паўла Сецыгнёўскага”). Спачатку падобныя творы замаўлялі выключна 
прадстаўнікі заможнай арыстакрзтыі (Радзівілы, Хадк&вічы, Сапегі, Кміты), а 
аўтарамі з’яўляліся іншаземныя паэты (гішпанец П. Раізіуш, немец Ё. Мы- 
ліуш, палякі Я. Каханоўскі і Ц. Бэзылік). 3 90-х гг. на магнатаў пачала раў- 
няцца і сярэдняя шляхта, аздабляючы вершамі сямейныя ўрачыстасці і жа
лобы, прычым ужо не было патрэбы звяртацца да іншаземцаў.

За напісанне святочных і жалобных вершаў ахвотна браліся навучэнцы і 
выпускнікі калегіумаў і Віленскай езуіцкай акадэміі (М. Вітаслаўскі, К. Кяр- 
ноўскі, В. Скаравец, Г. Белазор, Ш. Шляскі і інш.). He адставалі ад малод- 
шых калег, як мы перэханаліся, С. Кулакоўскі (“Катамерынон Слуцкага 
княства'), Я. Казаковіч (зборнік ‘‘Дух Данііла”) і Я. Пратасовіч (“Паранімфус”, 
“Эпіцэдзіум”). Яшчэ больш інтэнсіўна выдаюцца сямейна-рытуальныя творы 
ў XVII ст. Паводле падлікаў К. Мрочак, у XVI ст. у Лольшчы і ВКЛ было 
надрукавана 92 эпіталамы, а ў XViI ст. 630 (гл. MroczeK 1989, 61).

Існаваў традыцыйны трафарет для напісання генеталіконаў (вершы з на
годы нараджэння дзіцяці), матрыманіяльных віншаванняў (вершы з на годы 
шлюбу) і фунеральных твораў (вершы з выпадку смерці). Таму іх змест, як 
правіла, не вылучаўся разнастайнасцю, а мастацкая форма арыгінальна- 
сцю. Вершаваныя тэксты адрозніваліся формай выкладу матэрыялу: эпіч- 
ная, лірычная, драматычная, а таксама спосабамі іх выканання на ўрачыс- 
тасцях: чытанне, спэвы, тэатральнае дзеянне.

Друкаваная сямейна-рытуальная паэзія, асабліва матрыманіяльная, бы
ла непасрздна звязана з збрадам, са сцэнарыем урачыстасці, нярэдка 
функцыянавала ў слоўна-музычнай форме, што прыпадабняла яе да фаль- 
клору. Аднак паэтыка кніжнага варыянта прыкметна адрознівалася ад па- 
этыкі вусна-паэтычных твораў, таму што, як і пазтыка ўрачыстых празаічных 
дзкламацый, яна ўзыходзіла да асноўных правілаў рыторыкі.

Хаця кніжна-эпіграматычныя і сямейна-рытуальныя вершы былі най- 
больш залатрабаваньія шляхецкім грамадствам канца XVI -  пачатку XVIl ст., 
але самыя значныя дасягненні польскамоўнай лаэзіі Беларусі гэтага пе- 
рыяду звязаны ўсё ж з развіццём іншых жанраў: палітычнай, маральна- 
дыдаюычнай і навуковай паэзіі. Пра тэта сведчыць творчасць Г. Пельгры- 
моўскага, Я. Казаковіча, Я. Пратасовіча, Радагляда Гладкатварскага.

Палітычныя праблемы прыцягвалі ўвагу прадстаўнікоў старзйшага пака- 
лення паэтаў: П Пельгрымоўскага і Я. Казаковіча. Першы з іх, як п.ісар ВКЛ, 
знаходзіўся ў гушчыні палітычных падзей і дыскусій і адлюстраваў іх у сваіх 
паэтычных ТЕорах (“Дыялог літоўскагэ шляхціца... пра Інфлянцкую вайну", 
“Патрыёт А й ч ы н ь і да сенату і дзяржавы літоўскай", Тутарка аднаго паляка з 
маскалём”, “Пасольства да вялікага князя маскоўскага”). Непасрэдны 
ўдзельнік Лівонскай вайны, Г. Пельгрымоўскі да канца жыцця заставаўся 
верны тэме складаных узаемаадносін ВКЛ і Маскоўскай дзяржэвы, але вы- 
яўлялася гэта магістральная тэма ў розных жанрах, увасаблялася ў адмет- 
ных мастацкіх структурах. “Патрыёт Айчыны...” -  гэга палітычна-публіцыс- 
тычная кампазіцыя з 23 вершаў, своеасаблівая гістарычная геаграфія 
Вялікага княства Літоўскага. У “Дыялогу..." і ў “Гутарцы...” Г. Пельгрымоўскі ў 
рэчышчы традыцый М. Рэя і П. Гурніцкага звярнуўся да дыялагічнай формы 
выкладу матэрыялу. “Пасольства...” мае дзённікавую аснову і ўключае ў 
сябе як вершаваныя часткі, так і празаічныя ўстаўкі ў выглядзе розных даку- 
ментаў, спісаў, пералікаў.
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Менавіта на прыкладзе творчасці Г. Пельгрымоўскага яскрава відаць, 
што тэарэтычнай базай паэтычнай творчасці з’яўляліся ў тыя часы законы i 
прынцыпы рыторыкі, і таму паэтыку польскамоўнай паэзіі Беларусі эпохі 
Рэнесансу будзе елушна назваць паэтыкай пераканання.

Я. Казаковіча цікавілі не канкрэтныя гістарычныя і палітычныя падзеі, а 
універсальныя грамадска-сацыяльныя праблемы, агульны стан дзяржавы. 
Узяўшы за аснову лацінскую элегію “Арэшнік", якая традыцыйна прыпісва- 
ецца Авідзію, Я. Казаковіч зрабіў вольны пераклад лацінсхага першаўзора. 
Ён прыўнёс у “Італійскі арэшнік” некалькі мясцовых рэалій і ўласных заўваг 
пра становішча простата чалавека ў грамадстве, пра адсутнасць належнай 
павагі да дзяржаўнай уласнасці. У след за сваімі папярэднікамі, А. Вапянам і 
аўтарам паэмы “Пратэй, або Пярэварацень", Я. Казаковіч засцерагаў суай- 
чыннікаў ад небяспекі дзяржаўнай анархіі ў Рэчы Паспалітай.

Сямейнае жыццё, маральна-этычныя пытанні і праблемы пазнання Су- 
свету знаходзіліся ў цэнтры творчасці Я. Пратасовіча. Працягваючы трады- 
цыі М. Рэя i С. Кулакоўскага, Я. Пратасовіч даў яскравыя ўзоры вершава- 
нага маральна-дыдактычнага трактата, створанага на падставе антычных і 
хрысціянскіх крыніц (“Вобраз старога чалавека”, “Узор сумленнай белагало- 
вай”, “Ахвярадаўца”). Палескі паэт з’яўляецца аўтарам першай у Рэчы Пас- 
палітай знцыклапедыі “Inventores rerum, альбо Кароткае апісанне, хто што 
вынайшаў і даў людзям для ўжытку”, створанай на падставе лацінскага 
сачынення італьянскага пісьменніка Палідора Вергілія “De inventores rerum”. 
Я. Пратасовіч шчодра дапоўніў лацінскі першаўзор, заснаваны не столькі на 
дакладных гістарычных фактах, колькі на звестках з міфалогіі і літаратуры, 
уласнымі суб’ектыўнымі заўвагамі і рзфлексіямі, насыціў яго мясцовым ка- 
ларытам. Некаторыя фрагменты з “Inventores rerum..." можна разглядаць як 
самастойныя вершы. Яны паказваюць норавы і звычаі тагачаснай шляхты, 
адлюстроўваюць агульны маральны клімат эпохі і сведчаць пра сатырычны 
талент Я. Пратасовіча, не раскрыты ім у ранніх маральна-дыдактычных 
творах.

Тыпалагічна і стылістычна да вершаванай энцыклапедыі Я. Пратасовіча 
блізкая паэма “Румяны для аздобы дзявочага твару" Радагляда Гладка- 
тварскага (цалкам верагодна, што за гэтым дзіўным псеўданімам схаваўся 
менавіта Я. Пратасовіч). “Румяны...” узніклі як наследование “Касметыцы...” 
Авідзія і з’яўляюцца першым у Рэчы Паспалітай параднікам па касметыцы, 
адной з рэдкіх кніг у тагачаснай літаратуры, адрасаванай не чытачам, а 
выключна чытачкам. Функцыянальна “Румяны...” адносяцца да навуковай 
паэзіі, але маюць і некаторыя сатырычныя рысы. Пераказваючь: змест “Кас- 
метыкі...”, аўтар “Румян...” свядома дыстансаваўся ад яе сваім псеўданімам, 
прысвячэннем Дайгоце Міластройскай, арыгінальнай “Прадмовай да пане- 
нак” і, самае галоўнае, жартаўлівым ладам апавядання.

“Чалавечы век” С. Кулакоўскзга, “Італійскі арэшнік” Я. Казаковіча і паэма 
“Румяны...” Радагляда Гладкатварскага сведчаць, што менавіта творы Аві- 
дзія, а не паэмы Гамера і Вергілія найчасцей браліся для наследавання 
паэтамі Беларусі эпохі Рэнесансу.

У канцы XVI -  пачатку XVII ст. у творчасці тых пазтаў, што прыйшлі ў 
літаратуру яшчэ ў 80-я гг., назіраюцца выразныя праявы ліцвінскай сама- 
свядомасці. Ane паралельна з гэтым у творчасці маладзейшых паэтаў пра- 
яўляецца абыякавасць да ўласнай нацыянальнай і дзяржаўнай прыналеж- 
насці альбо пасіўнае атаясамліванне сябе з Польшчай, што станецца харак- 
тэрнай адзнакай польскамоўнай паэзіі Беларусі эпохі Барока.

Як даніну павагі да слаўнай мінуўшчыны Вялікага княства Літоўскага 
можна разглядаць паэму С. Кулакоўскага “Катамерынон Слуцкага Княства” 
(1593). Невядома дакладна, дзе нарадзіўся паэт -  у Княстве ці ў Польшчы; 
невядома, ці сам ён выбраў тэму для свайго чарговага твора, ці атрымаў 
замову кагосьці з Хадкевічаў. Але зварот паэта да гісторыі старадаўняга

6



Літаратуразкаўства

беларускага роду Алелькавічаў і годнае ўшанаванне памяці трох заўчасна 
памерлых слуцкіх князёў Юрыя, Яна Сімяона і Аляксандра трывала звя- 
зваюць С. Кулакоўскага з культурай Беларусі і забяслечваюць яму месца на 
Парнасе побач з такімі патрыётамі Вялікага княства Літоўскага, як М. Стрый- 
коўскі, А. Рымша, Г. Пельгрымоўскі. Характэрна, што ў сваю лаэму С. Кула- 
коўскі ўвёў алегарычную постаиь Слуцкага Княства, тыпагіагічна блізкую да 
вобраза Радзімы з ананімнзй пазмы “Пратэй, або Пярэварацень" і вобраза 
Літвы з вершаванй кампазіцыі Г. Пельгрымоўскага “Патрыёт Айчыны да 
сенату і дзяржавы літоўскзй”. Расказ пра лодзвігі і заслугі прадстаўнікоў 
роду Апелькавічаў перад Бацькаўшчынай С. Кулакоўскі распачынае ад кня
зя Алыерда, што набліжае фунеральную паэму “Катамерынон...” да верша- 
ваных хронік М. Стрыйкоўскага.

У творчасці Я. Казаковіча выразныя праявы беларуска-літоўскага дзяр- 
жаўнага патрыятызму назіраюцца і ў 80-я, і ў 90-я гг. XVI -  пачатку XVII ст. 
Выказваючы ў звароце да Януша Радзівіла (“Радзівіліяда...", 1588) спадзя- 
ванне, што ў асобах маладых Радзівілаў Літва будзе мець сваіх Курцыяў, 
паэт у эпіграме на герб Мікалая Зяновіча (“Новы Запавет”, 1593) з гонарам 
падкрэслівае, што старадаўні род Зяновічаў належыць Літве, а ў прысвя- 
чэнні Станіславу Кішку (“Італійскі арэшнік”, 1603) наракае на недахоп у Лі- 
тоўскім краі “шчырага золата” для ўзнагароды мецэната за ягоныя дабра- 
чьіннасці.

I ў геральдычных эпіграмах, і ў дэдыкацыйных вершах Я. Казаковіч най- 
перш адзначае заслугі сваіх герояў-адрасатаў перад Айчынай на полі бітвы і 
на культурна-асветніцкай ніве. У значна меншай ступені цікавіцца ён сімво- 
лікай гербаў і зместам кнігі, у якой змешчаны ягоны верш. Каб не ўзнікала 
ніякіх сумненняў наконт ягонага гіаходжання і дзяржаўнай прыналежнасці, 
Я. Казаковіч дадаваў да свайго прозвішча гіалітонім “Ліцвін" (як і ягоны 
прыяцель А. Рымша, а таксама лацінамоўныя паэты В. Агрыпа і Я. Радван).

He меншым пагрыётам Вялікага княства Літоўскага, чым Я. Казаковіч, 
быў Г. Пельгрымоўскі, які пад “Дыялогам літоўскага шляхціца пра Інфлянц- 
кую вайну...” падпісаўся “Е.Р. Philalethes Lithuanie”. Ананімна ён выдаў збор- 
нік вершаў пад красамоўнай назвай “Патрыёт Айчыны да сенату і дзяржавы 
літоўскай”. У гэтых і іншых сваіх творах Г. Пельгрымоўскі піша пра слаўную 
мінуўшчыну і сучаснасць Літвы, яе дзяржаўных дзеячаў і палкаводцаў, ад- 
стойвае тэрытарыяльныя інтарэсы Княства не толькі перад Масковіяй, але і 
перад Польшчай.

Менавіта ў творчасці Г. Пельгрымоўскага ліцвінскі патрыятызм выяўля- 
ецца найбольш паслядоўна: выказванні на вобразна-эмацыянальным узроў- 
ні (пранікнёныя маналогі Мілосніка Айчыны і Літвы ў “Патрыёце...") спалу- 
чаюцца з гістарычнай і палітычнай аргументацыяй (разважанні Ганца і Ры- 
цара ў “Дыялогу літоўскага шляхціца...", прамовы Льва Caneri ў “Пасольстве 
да вялікага князя маскоўскага”).

Услед за А. Рымшам, які ў 80-я гг. XVI ст. разам з лацінамоўнымі і поль- 
скамоўнымі вершаванымі творамі даў некалькі ўзораў беларускамоўных, 
Г. Пелырымоўскі на пачатку XVII ст. актыўна выкарыстоўвае старабеларус- 
кую мову ў сваіх польскамоўных творах, калі прамаўляе ад імя персанажаў 
беларускага і рускага паходжання (“Гутарка паляка з маскалём...”, “Пасоль- 
ства да вялікага князя маскоўскага”).

Безумоўна, у палітычных дыялогах і героіка-эпічных паэмах дзяржаўная 
самасвядомасць і патрыятызм аўтараў праяўляліся больш яскрава, чым у 
сямейна-рытуальных, маралы іа-дыдактычных і эўрыстычных творах. Але, з 
другога боку, выбар тэмы і жанру твора пэўным чынам залежаў ад ступені 
заангажаванасці паэта ў палітычным жыцці, ад ягонай грамадскай пазіцыі.

Выразны ліцвінскі патрыятызм Я. Казаковіча і Г. Пельгрымоўскага на фо
не творчасці паэтаў малодшага пакалення (Я. Пратасовіча, Радагляда Глад- 
катварскага, выпускнікоў Віленскай езуіцкай акадэміі) выглядаў хутчэй руды-
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ментам мінуласа, чым тэндэнцыяй новага часу. Я. Казаковіч і Г. Пельгры- 
моўскі сфармірзваліся як асобы яшчэ ў 80-я гг. XVI ст. у патрыятычным 
асяродку пры двары Радзівілаў біржайскай лініі, галоўных ініцыятараў “ліц- 
вінскіх", незалежніцкіх настрояў у ВКЛ (Г. Пельгрымоўск: пазней знаходзіўся 
пад уплывам “памяркоўнага незалежніка" канцлера Льва CaneriV Амаль усе 
паэты-ліцвіны XVi ст. (Ф. Градоўскі, А. Рымша, Я. Радван, Я. Казаковіч, 
Г. Пельгрымоўскі) вызнавалі кальвінізм, як і іх мецэнаты Радзівілы. На су- 
тыку Рэнесансу і Барока ў паэзію прыйшло шмат аўтараў каталіцкага вера- 
вызнання, якія нарадзіліся пасля Люблінскай уніі, лічылі сваёй Айчынай Рэч 
Паспалітую і называлі яе проста “Польшчай”.
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А.А. ПАШКЕВИЧ
КАНЦЭПЦЫЯ НАЦЫЯНАЛЬНАГА БЫЦЦЯ 
Ў БЕЛАРУСКАЙ ПРОЗЕ XX СТАГОДДЗЯ

Исследуется разработка концепции на
ционального бытия в белорусской прозе 
XX в., осмысливается белорусская литерату
ра как мировоззренческий базис националь
ного и государственного существования, оп
ределяются идейно-художественная сущ
ность и эволюция, национальное своеобра
зие белорусской прозы метрополии и диас
поры. Впервые создана обобщенная работа 
о национальной концепции бытия как социо
культурного и идейно-философского фактора 
существования общества.

Ways of expressing the national life concep
tion in the byelorussian prose of the XX century 
are investigated. The purpose of the thesis con
sists in interpreting the XX century belarusian 
literature as an attitudinal basis of national and 
statal existence, of the belarusian prose national 
peculiarity in the mother contry and abroad. It's 
the first generalized scientic work, thot reflects 
the national life conception in the belarusian lit
erature of the XX century.

Аляксандр Аляксандравіч Пашкевіч -  прадстаўнік маладога і адо- 
ранага пакалення беларускіх літаратуразнаўцаў і творцаў, пакліканага 
да працы новай эпохай грамадскага і духоўнага станаўлення і раз- 
віцця Беларусі. Закончыўшы на роднай Спуччыне сярэднюю школу, ён 
у 1989 г. паступіў на філалагічны факультзт БДУ. Пасля гэтага была 
аспірантура, абарона кандыдацкай дысертацыі “Феномен узвышэнст- 
ва ў беларускай п.аэзіі XX стагодцзя" і выкладчыцкая праца на кафед
ры беларускай літаратуры XX стагоддзя БДУ.

Яшчэ студэнтам А.А. Пашкевіч апублікаваў свой першы паэтычны 
зборнік ' Нябесная сірвента" і неўзабаве быў прыняты ў Саюз бела- 
рускіх пісьменнікаў. Актыўна выступае з гіітаратуразнаўчымі артыкула- 
мі ў беларускім і замежным друку. У 2001 г. выйшлі у свет яго раман- 
дакумент “Пляц Волі” і манаграфія "Зваротныя дароп. Проза беларус
кай эмігрэцыі XX стагоддзя” (Польшча).

Мінулы год стаў паказальным і знакавым для маладога даследчы- 
ка. У верасні на XIV з’ездзе Саюза беларускіх пісьменнікаў А.А. ГТашкевіча абрапі старшынёй 
гэтай творчай арганізацыі, а ў лістападзе адбылася абарона яго доктарскай дысертацыі,

Л.Д. Сінькова,
прафесар, загадчык кафедры беларускай літаратуры XX стагоддзя

V аснове канцэпцыі ,чацыянальнага быцця беларуская проза бачыла уні- 
версапьныя культурныя каштоўнасці земляробчага этнасу з яго сутнаснымі 
міфалагемамі і архетыпамі у гарманічным сінкрэтызме міфалагічнага і хрыс- 
Ціянскага пачаткаў. У знакавых беларускіх празаічных творах універсальнай
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быццёвай канстантай паўставала нацыянальная ідэя. Беларускія пісьменнікі 
разумелі яе рэалізацыю як першасную духоўную і лрактычную задачу ў па
раметрах усяго існавання свайго этнасу. Канцэптуалізацыя нацыянальнага 
быцця адбывалася ў беларускай літаратуры на працягу ўсяго XX ст., пачы- 
наючы яшчэ з 10-20-х гг., пра што выразна сведчыць творчасць Я. Купалы, 
Я. Коласа, М. Багдановіча, М. Гарзцкага, В. Ластоўскага, М. Зарэцкага,
I. Канчэўскага, К. Чорнага. Творы беларускай класічнай літаратуры, літара- 
туры савецкай (апавяданні, аповесці і раманы I. Мележа, У. Караткевіча,
I. Навуменкі, Я. Брыля, В, Быкава, А. Адамовіча, I. Шамякіна, I. Чыгрынава,
I. Пташнікава і інш.), а таксама літарзтуры нашай эміграцыі і нацыянальных 
дьіяспар (публікацыі В, Валыара, У. Случанскага, Ант. Адамовіча, Я. Юх- 
наўца, К. Акулы, М. Сяднёва, П. Вазёрнэга, М. Цэлеша, Л. Савёнка, Ю. Віць- 
біча) маштабна абгрунтавалі вобразна-мастацкую парадыгму беларускай 
нацыянальнай ідэі. Улічваючы як культурны, так і дзяржаўна-палітычны лёс 
народа, беларускія творцы выяўлялі ў той парадыгме найлерш адметнасць і 
багацце народнага духу, яго самасвядомасць з глыбінным інстынктам ду- 
хоўнага і фізічнага самазахавання. У беларускай літаратуры сакралізаваўся 
вобраз Радзімы, адбывалася маніфестацыя нацыянальных рыс характару, 
перманентна мусіла культывавацца адраджэнская праблематыка.

У савецкі перыяд беларуская літаратура, дасягнуўшы пры захаванасці 
актыўнага літаратурнага працэсу агульнасусветнай значнасці найперш у 
плане выяўленча-мастацкім, у той жа час мусіпа пераадольваць спецыфіч- 
ную ідэйную стагнацыю праз творчасць інтэлектуальных лідэраў. 3 агульнай 
празаічнэй плыні вылучаюцца ў асэнсаванні нацыянальнага быцця аповесці 
В. Быкава i A. Адамовіча з канцэпцыяй трагічнага наканавання беларускай 
існасці, творы У. Караткевіча і Я. Брыля, дзе выяўляліся матывы нацыя
нальнага аптымізму, проза адзначанэга перыяду !. Мележа, I. Шамякіна, 
I. Навуменкі, В. Адамчыка, А. Кудраўца, В Карамазава, А. Жука і інш., у якой 
увасабляліся народныя светалоглядныя дамінанты.

Функцыю распрацоўкі канцэпцыі нацыянальнага быцця (нацыянальнай 
ідэі і дзяржаватзорчага пафасу) выконвала ў той перыяд (30-70-я гг. XX ст.) 
і літаратура беларускзга замежжа (эміграцыі, нацыянальнай дыяспары). 
Проза беларускай эміграцыі ўваходзіць, хоць i запознена, у агульнанацыя- 
нальны літаратурны кантэкст як яго адметная і арганічная частка, дапаўняе i 
шмат у чым пашырае яго ідэйна-праблемныя, тэматычныя, вобразна-вы- 
яўленчыя і жанравыя абсягі. Толькі пасля ўвядзення творчасці нашай эмі- 
грацыі ў адзін агульнанацыянальны кантэкст беларускую літаратуру XX ст. 
можна ўспрымаць як цэласны гісторыка-культурны перыяд у развіцці нашага 
мастацтва, бо ў ёй, прозе эміграцыі, найперш атрымоўвалі працяг тыя літа- 
ратурна-эстзтычныя канцэпцыі і жанрава-стылёвыя кірункі, якія патрапілі 
пад вынішчэнне, забэрону ці ідэйны дыктат-спрашчзнсгва ў літаратуры са
вецкай (узвышэнская плынь, гістарычная, сатырычная, мемуарна-аўтабія- 
графічная проза).

Творчасць беларускага замежжа -  вызначальная з’ява нашай літаратуры 
ўсяго XX ст., а не аднаго пасляваеннага перыяду 40-70-х гг. Прычынамі 
пашыранасці культурна-мастацкага эмігранцтва на ўсё стагодцзе сталі най
перш прычыны грамадска-палітычныя: пакручастасць і неспрыяльнасць 
шляхоў нацыянальнага адраджэння і беларускай дзяржаватворчасці, уста- 
ляванне на Беларусі таталітарнага антынэцыянальнага рэжыму, адсутнасць 
свабоды слова, вынішчэнне ўсялякага іншадумства. Сведчаннем непера- 
рыўнасці нашай эмігранцкай прозы ў векавым перыядзе бачыцца найперш 
творчасць В. Ластоўскага, В. Вальтара, Ф. Аляхнов:ча, А.нт. Адамовіча, 
Л. Савёнка-Крывічаніна, У. Сядуры, М. Цэлеша, Ю. Віцьбіча, М. Сяднёва, 
К. Акулы, а таксама актыўны літаратурна-грамадскі і выдавецкі рух на эмі- 
грацыі напрыканцы 10-х і ў 20-я гады (Літва, Латвія, Чзхія, Польшча), а 
таксама ў гадах 40-х і ў другой палове XX ст. (Нямеччына. ЗША, Канада, 
Аўстралія, Англія, Францыя).
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Беларуская проза XX ст. пафасам і праблемна-тэматычнай змястоўна- 
сцю давала жыццятворныя імпульсы агульнанацыянальнаму адраджэнска- 
му руху; сваім раскрыццём нацыянальнага характару і менталітэту, духоў- 
ных ідэалаў і духоўнага вобліку беларуса, адпюстраваннем вызначальных 
архетыповых катэгорый яна спрыяла ўвасабленню мастацкай канцэпцыі 
нацыянальнага быцця -  маштабнай, фундаменгзльнай ідэйнай парадыгме, 
асновай якой была нацыянальная ідзя, усведамленне неабходнасці неза- 
лежнага дзяржаўнага існавання, ідэалізацыя мінулага, сцвярджзнне народ- 
нага светаспасціжэння, абсалютызацыя духоўнасці, узвышэнства як куль- 
турнага складніка існавання нацыі. Разам з дасягненнямі нашай метраполь- 
най прозы, якая на працягу дзесяцігоддзяў даследавалася вельмі актыўна, 
нельга пакідаць па-за ўвагай і прозу беларускага замежжа.

Разнапланавая проза беларускага замежжа XX ст. развівалася ў трох 
асноўных тэматычных і жанрава-стылёвых кірунках: гістарычным, мемуарна- 
аўтабіяграфічным і сатырычным.

Гістарычны фактар стаў найбольш характэрным і арганічным сродкам 
мастацкага ўвасаблення канцэпцыі нацыянальнага быцця ў прозе беларус
кага замежжа. Адраджэнска-нацыянальная праблематыка была вызначаль- 
най у прозе В. Ластоўскага першай паловы 20-х гг. (аповесць “Лабірынты", 
апавяданні цыкла “3 мінуўшчыны”). Ідэя Крывіі, распрацаваная гіісьменнікам 
у эмігранцкі перыяд, бачыцца канцэптуальна абгрунтаванай трансфармацы- 
яй-выяўленнем у літаратуры беларускай нацыянальнай ідэі, новым і тры- 
валым падмуркам мадэлі нацыянальнага быцця (у параўнанні, да прыкладу, 
з “ліцвінізмам" творцаў XIX ст. -  філаматаў і філарэтаў, якія патэнтавалі 
адно -  своеасаблівую мутацыю старабеларускасці і нацыянальнай ідэі. 
У сваей прозе перыяду эміграцыі В. Ластоўскі ўпершыню ў беларускай літа- 
ратуры, узвысіўшыся над простай аналітычнай ілюстрацыйнасцю, даў грун- 
тоўнае, цэльнае і кампактнае ўвасабленне нацыянальнай канцэпцыі быцця, 
фундаментальным! катэгорыямі якой пісьменнікам выводзіліся міфалагічнае 
светабачанне, гістарычная самасвядомасць, актыўнае выкарыстанне дасяг- 
ненняў традыцыйных навук (з пераважным акцэнтам культуразнаўчай га- 
ліны), родная мова і як неадменны сацыяльны і культурны гарант -  неза- 
лежнае дзяржаўнае існаванне ў дзейсным сусветным узаемаабмене матэ- 
рыяльнымі і культурнымі набыткамі.

Альтэрнатывай сталінска-таталітарнаму і імперска-савецкаму падыходу ў 
асвятленні гістарычнага мінулага Беларусі на працягу некалькіх дзесяцігод- 
дзяў (30-я, 40-я і 50-я гг.) была мастацкая канцэптуалізацыя нацыянальнага 
быцця і ідэалізацыя яго гістарычных форм у літаратуры нашага замежжа -  
праз актуалізацыю іх велічных і гераічных старонак (творы А. Кавалеўскага, 
У. Случанскага, П. Вазёрнага), а таксама гіраз тэндэнцыю міфалагізавання ў 
мастацкім асвятленні далёкай мінуўшчыны Радзімы, пры гэтым ідэйна- 
мастацкі адлік у адпюстраванні канцэпцыі нацыянальнага быцця лраводзіў- 
ся ад пачаткаў народнай свядомасці (проза С. Хмары). У нашай гістарычнай 
прозе замежжа выяўляліся найперш спробы рамантычнай і неарамантыч- 
най распрацоўкі нацыянальнай ідэі.

Сведчаннямі зацікаўленасці мападой беларускай літаратуры 40-х -  пачатку 
50-х гг. гістарычнай праблематыкай станавіліся празаічныя спробы А. Кава- 
леўскага. Тая праблематыка мела “прыкладны” характар: высвечвала і кан- 
цэптуалізавала найперш яе ваярскі зрэз, праз такі зместавы аспект актуа- 
лізуючы нацыянальную ідэю і заклікаючы да самаахвярнага служэння Баць- 
каўшчыне, не бачачы па-за гэтым перспектывы свайго і дзяржаўнага існа- 
вання.

Значным дасягненнем нацыянальнай гістарычнай прозы бачыцца раман 
Уладзіміра Случанскага “Драбы”, дзе ў гістарычнай перспектыве змадэля- 
ваны сімвал духоўнага і дзяржаўнага быцця-ўладкавання Літвы-Беларусі у 
гарманічным суплёце міфалагічнага, язьічніцкага і хрысціянскага лёсапа-

10



Л іта рату разнаўсгва

чаткаў, Жывапісны гістарычны каларыт, прыгодніцкая фабула, рамантыч- 
ныя элементы ў сюжэце і канцэпцыі герояў, камічныя і іранічныя элементы 
родняць раман “Драбы” з раманамі вальтэр-скотаўскага тылу, у паэтыку 
якіх, аднак, беларускім аўтарам прыўносіцца і натуралістычная эстэтыка, 
алюзіі з нацыянальнага фальклору і сгарабеларускай літаратуры. Сінтэзу- 
ючы ў сваім творы набыткі замежнай і айчыннай гістарычнай прозы, У. Слу- 
чанскі змог, хоць часам і пункцірна, вымаляваць нацыянальную канцэпцыю 
беларускай гісторыі.

ГІаказальны ў названым аспекце і творчы шлях Юркі Віцьбіча як пера- 
адоленне дагматыкі сацрэалізму, “гісторыка-рэвалюцыйнай” прозы пры 
стварэнні аповесцей і нарысаў пра мінулае Бацькаўшчыны (аповесці “Арцы- 
біскуп і смерд”, “Лшоно Габоо Ьійрушалайм”, иаасобныя нарысы-эсэ (“Каб я 
каршуком радзіўся...", “Плыве з-пад Сьвятое Тары Нёман”)).

Найбольш пашырана ў творчасці беларускай эміграцыі мемуарна-аўта- 
біяграфічная і блізкая ёй па тэматычных і жанравых аспектах проза, якая 
стала i кампенсацыяй за пэўную абмежаванасць -  па аб’ектыўных прычы- 
нах -  гістарычнай мастацкай літаратуры, і вынікам экзістэнцыйна-псіхалагіч- 
ных пошукаў аўтараў-выгнаннікаў. Актыўнае развіццё мемуарна-аўтабіягра- 
фічнай прозы як адно з вызначальных асаблівасцей развіцця беларускай 
літаратуры XX ст. упершыню відочна выявілася ў творчасці нашай эміграцыі 
20-х і канца 40-60-х гг Адметнай бачыцца ў агульнаеўрапейскім кантэксце 
“ўспамінная хронікэ” Францішка Аляхновіча (у гірыватнасці, аповесць “У кап- 
цюрох ГПУ”), якую ў 30-х гг. пэраклалі на многія мовы свету і якая ў суседніх 
з Беларуссю краінах мела вялікі розгапас. Архетыповая катэгорыя чалаве- 
чага і дзяржаўнага шляху атрымала грунтоўнае філасофскае выяўленне ў 
рамане Віктара Вапьтара “Роджаныя пад Сатурнам” і раманах Уладзіміра 
Сядуры “Вялікія дарогі”, Кастуся Акулы “Змагарныя дарогі” і Аўгена Калу- 
бовіча “На крыжовай дарозе”. Філасофскае і біблейскае гучанне мае асэн- 
сзванне асабістага лёсу ў раманах Масея Сяднёва “Раман Корзюк’’ i “I той 
дзень надышоў”. Панарамнае выяўленне нацыянальнага менталітэту ў зна- 
кавых перыядах беларускай гісторыі вызначальнае для трылогіі К. Акулы 
Тараватка”. Дэталёвымі летапісамі лёсавай трагедыі беларускай моладзі і 
сялянстеа ў перыяд бапьшавіцка-сталінскага генацыду сталі легішыя апавя- 
данні Міколы Цэлеша і Аляксандры Саковіч. Пісьменніца з падкрэслена жа- 
ночай пазіцыі набліжалася да мастацкага адлюстравання народных света- 
поглядных і быццёвых асноў, якім было наканавана развівацца ў неспры- 
яльны перыяд вайны і нацыянальнага ўціску. Гнеўным абвінавачваннем та- 
талітарызму прасякнута і аповесць М. Цэлеша “Загібельскі летапіс”, якая ад- 
люстравала быццёвую і духоўную адметнасць беларуса, яе вынішчэнне 
антыхрысціянскай эпохай.

Выявіўшы ў сваіх творах найбольш трагічныя перыпетыі ў грамадскім і 
духоўным жыцці на Радзіме, празаікі-выгнанцы на ўласных “узорных” лёсах 
адлюстравалі дынаміку станаўлення нацыянальнай свядомасці ў неспры- 
яльных умовах дзяржаўна-таталітарнага тэрору і гвалту асобы. Мемуарна- 
біяграфічная проза беларускай эміграцыі, узбагачаючыся агульначалавечы- 
мі філасофскімі праблемамі і біблейска-хрысціянскімі ідэаламі, схілялася да 
выразнай лірычнасці, эсэістычнага і навелістычнага гучання, рабілася знач- 
най і адметнай старонкай нацыянальнай літаратуры.

Канцэпцыя своеасаблівай мадэлі псеўданацыянальнага быцця распра- 
цоўвалася ў сатырычнай прозе беларускай эміграцыі (гворы Л. Савёнка- 
Крывічаніна, Ант. Адамовіча), дзе праз адмаўленне таталітарнага ладу пе- 
радавалася сваё разумение ідэалаў духоўнага і сацыяльнага ўладкавання. 
Сатырычная проза эміграцыі, адлюстраваўшы традыцыі “нашаніўскай” про
зы, стала творчым працягам сатырычнай узвышаўскай творчасці К. Чорнага 
і найперш А. Мрыя, пра што сведчаць адметнасці паэтыкі, жанрава-сты-
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лёвыя і ідэйна-мастацкія асаблівасці аповесцей Л. Савёнка-Крывічаніна 
“Дзёньнік Ів. Ів. Чужанінава” і Ант. Адзмовіча “Трывога". У названых творах 
багатая палітра смехавых адценняў, іх сагырычнасць спалучана з поаявамі 
лірычнасці і трагічнасці; яны -  выява мастацкага пратэсту супраць вар’яцтва 
таталітарызму і дзяржаўнай несвабоды. Сродкамі сатыры Л. Савёнак-Кры- 
вічанін i Ант. Адамовіч, гратэскна капіруючы рзчаіснасць, стварылі мадэль 
грамадства дэфармаванага, “перакуленага”. Усведамленнем духоўнага ка- 
тастрафізму ў таталітарнай імперыі, асэнсаваннем трагічнай прадвызнача- 
насці існавання беларуса творы Ант. Адамовіча абагульнялі мастацкае 
спасціжэнне канцэпцыі беларускага нацыянальнага быцця ў параметрах 
хрысціянскага (біблейскага) светабачання і філасофскай заглыбленасці.

Празаікі беларускага замежжа ў сваіх творчых метадах і прыёмах не 
выходзілі за межы нацыянальных традыцый, пісалі (хоць і ўдалечыні ад 
Бацькаўшчыны) супольны кантэкст беларускай літаратурьі, бо эмаль усе -  i 
творцы першай палозы XX ст. (В. Ластоўскі, Ф. Аляхновіч, В. Вальтар), i 
пісьменнікі паваеннай эміграцыі (Ант. Адамовіч, Н. Арсениева, Ю. Віцьбіч, 
М. Сяднёў, М. Цэлеш, Л. Сааёнак) -  дэбютавалі яшчэ ў Беларусі-метраполіі 
i там пачалі фармавацца як мастакі слова. Тэта сведчыць прэ трывалы 
ідэйна-мастацкі і стылёвы кансерватызм нашай літаратуры. Кансерватызм 
падобнага кшталту меў абарончае адценне, бо спрыяў найперш узнаўленню 
і самасцвярджэнню нацыянальнай грамадска-культурнай І, у прыватнасці, 
літаратурнай парадыгмы. Як выключэнне бачыцца творчасць Я. Юхнаўца, 
авангарднага літаратара, чые тэксты (вершы, зацемкі, навелы, апавяданні, 
драматычныя нарысы, паэтычныя запісы прозай, аповесць-успаміны) афарм- 
ляліся ў эстэтычным пол! і традыцыях заходняга мастацтва, станавіліся 
своеасаблівым суплётам літаратурнага, эстэтычнага і філасофскага, убіра- 
ючы ў сябе экзістэнцыяльную засяроджанасць, адзнакі экспрэсіянізму, сюр- 
рэалізму, фальклорнага прымітывізму, прынцыпы іншых літаратурмых школ, 
плыняў і стыляў, увасаблялі ўласны творчы метад асацыятыўнасці.

Большасць празаічных твораў беларускага замежжа мемуарна-аўтабія- 
графічнага і сатырычнага планаў пісаліся пад трагічным знакам катастра- 
фізму беларускага нацыянальнага быцця, яго ахвярнай наканаванасці. Про
за эміграцыі лершай паловы 40-х гг. (а таксама нешматлікія творы пісьмен- 
нікаў метраполіі), у якой выяўлялася адмаўпенне ад услаўлення савецкай 
палітычнай сістэмы сталінскага ўзору, у якой абуджаліся ідоі аб неабход- 
насці змагання супраць таталітарна-дыктатарскай улады (згаданыя раманы, 
аповесці і апавяданні М. Сяднёва, У. Сядуры, Л. Сазёнка-Крывічаніна, 
Ант. Адамовіча, а таксама блізкія ім малавядомыя раманы гірэзаіка савец
кай Беларусі Р. Мурашкі “Насуперак лёсу" і "Таварышы”), істотна пашырае 
раней-шыя ўяўленні аб нгшай прозе перыяду Другой сусветнай вайны, 
узбагачае яе ідэйна-праблемныя і жанрава-стылёвыя абсягі.

Маштабны і аб’ектыўны аналіз прозы беларускай эміграцыі XX ст. дае 
падставы гаварыць пра яе як пра значную старонку нашага нацыянальнага 
прыгожага пісьменства са сваімі адметнымі ідэйна-мзстацкімі заканамер- 
насцямі, праблемна-тэматычнымі і жанрава-стылёвымі напрацоўкамі, якія, 
аднак, гарманічна кладуцца ў агульны беларус-кі літаратурны кантэкст. Такія 
празаічныя публікацыі, як раманы “Роджаныя пад Сатурнам” В. Вальтара, 
“Драбы” У. Случанскага, “Закрываўленае сонца” К. Акулы, "Яно” Я. Юхнаў- 
ца, “I той дзень надышоў” М. Сяднёва, аповесці “Трывога”, “Каханы горад” 
Ант. Адамовіча, “Дзённік Чужанінава” Л. Савёнка-Крывічаніна, апавяданні 
П. Вазёрнага, К. Юхневіча (Я. Юхнаўца), А. Кавалеўскага, выконвалі вялікую 
ролю ў спасціжзнні і адлюстраванні асноватворных сацыякультурных і гра- 
мадскіх кампанентаў беларускага нацыянальнага быцця.

Захаваць ідэйна-канцэптуальныя аснозы нацыянальнага быцця імкнуліся 
ў савецкі перыяд (50-70-я гг.) і беларускія пісьменнікі Польшчы (апавяданні і
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мініяцюры Г. Валкавыцкага, Я. Чыквіна, проза В. Петручука, апавяданні 
А. Анішэўскай, проза М. Гайдука, апавяданні і аповесці С. Яновіча -  з пер- 
шаснай мастацкай задачай маральна-эстэтычнага асэнсавання асаблівас- 
цей народнага характару, народнага лесу, з увасабленнем праблемы 
“тутэйшасці-крэсавасці").

Сучасная проза Беларусі пры ўвасабленні сутнасных асноў быцця харак- 
тарызуецца найперш павышанай цікавасцю да нацыянальнай гісторыі, яе 
рамантычным і эпічным асэнсаваннем, а таксама схільнасцю да аўтабія- 
графізму, мастацкай дакументальнасці, асвятлення надзённых праблем гра- 
мадства ў фантасмагарычным i алегарычным планах. У сучаснай прозе пры 
паказе канцэптуальных свядомасных і быццёвых планаў выяўляецца схіль- 
насць да мадэрністычнай паэтыкі з выразнымі экзістэнцыяльным і біблей- 
ска-апакаліптычным адценнямі (новыя творы В. Быкава, В. Казько, аповесці 
Ю. Станкевіча, апавяданні Б. ГІятровіча, А. Казлова (Беларусь), проза ма- 
ладых беларускіх празаікаў Польшчы М. Лукшы i М. Андрасюка), апавяданні 
А. Асташонка (Украіна), А. Кажадуба, А. Кірвеля (Расія).

У цэлым жа праз асэнсаванне і канцэптуалізацыю нацыянальнага быцця 
беларуская проза XX ст. выявілася багатым і адметным культурна-мастац- 
кім феноменам, паслядоўным і цэльным у сваіх духоўна-эстэтычных і сацы- 
яльна-грамадскіх пошуках, у паказе станаўлення нацыянальнага светапо- 
гляду і народнай свядомасці, у вызначэнні нацыянальных і універсальных 
вектараў развіцця сваёй краіны.
Паступіўу рздакцыю 07.01.2003.

И.С. СКОРОПАНОВА

РУССКАЯ ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
КАК НОВЫЙ ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ

Раскрывается внутривидовая и видовая 
трансформация русской постмодернистской 
литературы, обретающей литературно/сверх- 
литературные и эстетическо/сверхэстетичес- 
кие характеристики.

The article describes the intra-aspectual and 
aspectual transformation in Russian Post-mo
dernist Literature which obtains literature/super- 
Iiterature and esthetical/superesthetical charac
teristics.

Ирина Степановна Скоропанова в 1967 г. окончила филологиче
ский факультет БГУ и в 1972 г. после завершения учебы в аспиранту
ре защитила кандидатскую диссертацию на тему "Идейно-художест
венные искания М.А. Булгакова (20-е годы)". C этого же года и по на
стоящее время работает на кафедре русской литературы БГУ. На 
протяжении последнего десятилетия опубликовала: монографию 
"Русская постмодернистская литература: новая философия, новый 
язык” (2000, 2002), учебные пособия "Поэзия в годы гласности" (1993), 
"Борис Пастернак" (2002), "Русская постмодернистская литература" 
(1999; 2000; 2001; 2002), 75 научных статей, посвященных проблемам 
развития русской литературы XX в. Наибольшую известность получи
ла книга И.С. Скоропановой "Русская постмодернистская литература", 
которая используется в учебном процессе в вузах Республики Бела
русь и около 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

17 января 2003 г. Ирина Степановна защитила докторскую дис
сертацию на тему "Русская постмодернистская литература: типоло

гия, поэтика, концептосфера". В ней предложена новая научно-теоретическая концепция рус
ского литературного постмодернизма.

С.Я. Гончароаа-Грабовская,
заведующая кафедрой русской литературы БГУ, профессор

Русская постмодернистская литература -  литература нового типа: она 
основана на эстетике симулякров, создается посредством деконструкции 
культурного интертекста и практики нелинейного -  грамматологического
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письма, характеризуется плюрализмом культурных языков, стилей, мето
дов, пересечением границ, наделена качествами "желающей машины", мо
делирующей гиперреальность. "Текстуализация", деснтологизация, аструк- 
турированность, "чистая игра" наделили литературу множественным в сте
пени стремления к бесконечности "означаемым", в качестве какового вы
ступает весь мир-текст, ризоматическое сцепление с которым в процессе 
создания произведения позволяет осуществлять открытое и продуктивное, 
разветвляющееся смыслопорождение.

В соответствии с характером используемых методов, языков культуры, 
дискурсивных стратегий можно выделить три типа постмодернистских про
изведений, утвердившихся в русской литературе и демонстрирующих раз
личные варианты выхода за установленные традицией границы -  внутрили
тературные, литературные, границы текста как результат размыкания 
структуры, децентрирования дискурса и субъекта, расширения сферы ис
кусства: 1) децентрироЕанные художественные, 2) паралитературные, или 
художественно/нехудожественные, 3) концептуалистские.

При создании произведений первого типа -  децентрированных ху
дожественных используется один язык культуры -  язык литературы, но все 
внутрилитературные константы, структурирующие структуру (Ж. Деррида) и 
обеспечивающие холизм, направленческую, родовую, стилевую, жанровую 
незыблемость, в них оказываются разрушенными, и текст трансформиру
ется в ризому, обретая множественные, процессуальные характеристики.

Аструктурирование и децентрирование центрированного осуществляет
ся посредством нонселекции, вариативности, бриколажа, пастиша, гетеро
генной фрагментации, использования "шизофренического дискурса", автор
ской, псевдоавторско-персонажной, гиперперсонажной масок и других ху
дожественных средств и приемов.

Основные типы ризом, утвердившиеся в русской литературе, -  ризома- 
"корень", ризома-"луковица", ризома-''грибница".

Ризома-"корень" -  это децентрированная знаковая система с центриро
ванными автономными частями, связанными между собой нелинейными 
связями ("Норма" В. Сорокина, "Я" Е. Радова, "Распродажа в новолунье" 
В. Ражникова и др.). Ризома-"луковица" -  фрагментированная знаковая сис
тема, характеризующаяся нелинейным соединением гетерогенных фраг
ментов ("Мама мыла раму" Л. Рубинштейна, "Телецентр" В. Друка, "Это со
чинение" М. Сухотина и др.). Ризома-"грибница" -  аструктурированная зна
ковая система, в которой степень децентрированности дискурса достигает 
степени микшированное™, и нелинейные участки практически отсутствуют 
("Палисандрия" С. Соколова, "Письмо к матери" Вик. Ерофеева, "Travel 
Агнец" А. Гостевой и др.).

Ризома дает адекват мира как самоорганизующегося хаоса, подвержен
ного действию вероятностного детерминизма и обладающего достаточным 
креативным потенциалом для становления порядка большей степени слож
ности, отрицающего стабильно-константную однозначность. Гетерогенное 
пространство и гетеротемпоральное время образуют в постмодернистском 
тексте единое многомерное "пространство-время". Создание множества 
виртуальных возможных/несовозможных миров позволяет апробировать 
самые разнообразные мировоззренческие и социальные модели.

Постмодернисты предлагают игровое освоение мира-хаоса. Открытое, 
пульсирующее поле текста включается в интерактивную связь с сознанием 
воспринимающего, способствуя "рождению Читателя" (Р. Барт).

Б соответствии с конкретными задачами, которые ставят перед собой, 
индивидуальными склонностями писатели избирают тот или иной "способ 
упорядочивания материала" (Ж. Делез) и моделирования гиперреальности.
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Общими чертами постмодернистского стиля являются интертекстуальность, 
ризоматичность, эклектизм, что отражает плюрализацию и номадизацию 
мышления и языка. Используются различные типы интертекстуальности, но 
определяющая роль принадлежит гипертекстуальности -  пародийному пе
рекодированию апроприированного, чаще осуществляемому в форме пас- 
тиша. Ризоматика ведет к смене диахронии синхронией, динамичной игре 
симулякров в роли "дионисийских машин", трансгрессивному преодолению 
пределов. "Сознательный эклектизм постмодернизма не позволяет языку 
зачахнуть, атрофироваться в одиночестве, задохнуться в корсете смысла, 
превратиться в эстетического инвалида, вливая в него энергию взаимодо
полнения, стимулируя его рост и развитие в атмосфере текстового удо
вольствия" (Маньковская 1995, 16). Постмодернистская полистилистика не
сет в себе разветвляющийся полисемантизм.

Разрушается старая система жанров, появляются необычные -  межжзн- 
ровые и полижанровые образования, такие как метафизический панк, кон
спект романа, глава из романа-пьесы, фрагменты из..., "рассказики", пара
слов, стихи на карточках, маргиналии к..., стихи с авторскими постскрипту
мами, комментариями, поэма-эпикриз, метакомпьютерная экстрема, пара
трагедия, стереоскопические картинки и др. Жесткому жанровому канону 
предпочитается гибридность разнородного.

Децентрированность персонажей служит утверждению новой модели че
ловека, деиерархизации иерархизированного в оппозициях "тело -  душа", 
"сознание -  бессознательное", "мышление -  язык", воссозданию образа че
ловека множественного, процессуального, оказывающегося таким же лаби- 
ринтом-ризомой, как и сам мир ("Эпиляция эпика" В. Лапицкого, "Землянд- 
ский лабиринт" Ю. Буйды и др.).

Использование "мерцающих" поливалентных образов-симулякров по
зволяет сделать "героями" произведений не только традиционных персона
жей, но и различные области знания, концепции, мифы, имиджи известных 
исторических лиц и т. п. Например, "главный герой" романа В. Сорокина 
"Норма" -  официальная советская литература, пьесы С. Соловьева "Игра в 
дым" -  феномен "смерти автора", "оперы" М. Угарова "Зеленые щеки апре
ля" -  травестированный имидж Ленина.

Внутривидовая трансформация литературы преображает ее поэтику, по
лучающую децентрированные характеристики, что позволяет осуществить 
всеобъемлющую переоценку ценностей, не впадая в новую однозначность.

Первостепенное значение русские постмодернисты придают пародийно- 
абсурдизирующей деконструкции коммунистического метанарратива, зани
мавшего в советском обществе монопольное положение и способствовав
шего утверждению тоталитарной системы.

В поэме Вен. Ерофеева "Москва -  Петушки" коммунистический меганар
ратив дробится на "осколки", метонимически его представляющие, раз
дробленные части гибридизируются с полярными элементами: библейски
ми, религиозно-философскими, литературными, а также с элементами не
цензурной лексики, образуя единый сплав множественного сверхъязыка. 
Соединение несоединимого рождает комический эффект, взаимно анниги
лирует "идеологические" значения, которые несет каждый нарратив в от
дельности. Гипертекстуальность, "чистая игра" (по Ж. Делезу) изгоняют из 
поэмы Трансцендентальное Означаемое. Мир фикций рассеивается. При
знаются не стоящими и двух плевков путеводные звезды, считающиеся бо
лее ценными, чем жизнь и человек.

Десакрализации подвергаются имиджи советских вождей, созданные 
официальной культурой ("Когда был Ленин маленьким" Т. Кибирова, "Ленин 
и Клеопатра" А. Образцова, "Пушкин & Ленин" А. Маслова и др.). Демифо
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логизируется мифологизированное, осмеивается социальная метафизика, 
утопизм ("Заколдованная страна" В. Пьецуха, "Елка в Кремле" И. Иртень- 
ева, "Ближе... ближе... ближе..." В. Линдермана и др.). На смену линейному 
детерминизму приходит представление об открытости, вероятносности, 
многовариантности исторического процесса, вовсе не запрограммированно
го на обязательное движение по восходящей ("Палисандрия" С. Соколова, 
"До и во время" В. Шарова, "Борис и Глеб" Ю. Буйды и др.).

Умозрительным рационалистическим проектам и насилию над историей 
противопоставляется идея самоценности жизни и культуры, революцион- 
ным/контрреволюционным "взрывам" -  социальная эволюция.

Большое внимание писатели уделяют проблеме формирования индиви
да как продукта власти, в связи с чем исследуется феномен "советского че
ловека".

Во многом русские авторы перекликаются с М. Фуко, показавшим, что 
субъект "современного гуманизма" является порождением дисциплинарно- 
паноптической модальности власти, превращающей индивидов в манипу
лируемые тела, пребывающие в состоянии "бесконечного допроса" и отно
шениях "неукоснительного подчинения". Интериоризация внешних структур 
помещает нормативные требования "общества надзора" вовнутрь человека, 
оказывающегося функцией и составным элементом власти. В тоталитарном 
обществе, указывает В. Пелевин, интериоризируется партийно-идеологи
ческая парадигма, вытесняющая из человеческих душ все, что ею не пропи
тано. При этом осуществляется воздействие не только на сознание, но и на 
коллективное бессознательное, что увеличивает степень зависимости че
ловека от власти, блокируя возможность самостоятельного мышления, не
зависимого социального поведения и обеспечивая "добровольность" (авто
матизм) выполнения всех требований режима. Образ-симулякр советского 
зомби возникает в повести В. Пелевина "Омон Ра” и романе М. Кононова 
"Голая пионерка". В произведениях Вс. Некрасова, Л. Рубинштейна, Д.А. При- 
гова, И. Иртеньева, В. Друка, Ю. Арбатова, В. Линдермана фиксируется "ис
чезновение" нивелированного субъекта в массовом обществе тоталитарно
го типа. Вик. Ерофеев ("Жизнь с идиотом") и В. Сорокин ("Сердца четырех") 
вскрывают роль идеологий, оправдывающих насилие, в активации деструк
тивного потенциала коллективного бессознательного.

Как условие полноценной реализации личности рассматривается дето- 
талитаризация мышления и сознания, антиэдипизация, постсовременная 
субъективация ("Дисморфомания" В. Сорокина, "Я / Или ад" Е. Радова, 
"Встреча с оригиналом" 3. Зиника и др.).

Общество настраивается на плюрализм, терпимость, ненасилие, рас
крепощение ("Пять рек жизни" Вик. Ерофеева, "Ермо" Ю. Буйды, "Любью" 
Ю. Малецкого и др.). Сфера частной жизни признается не менее важной, 
чем социальная. Реабилитируются чувственные радости, гедонизм ("План 
первого лица. И второго" В. Нарбиковой, "Amour, exil..." Т. Кибирова, 
"Нескромные поцелуи" В. Пеленягрэ и др.). Внедряется модель жизни-игры 
как свободной активности, имеющей цель в себе ("Отстойник вечности" 
В. Сте-панцова, "Лабиринты Ехо" М. Фрая, "Медный кувшин старика Хотта- 
быча" С. Обломова и др.).

В произведениях получает преломление постмодернистская культурфи- 
лософская символика: "мир -  текст -  книга -  словарь -  энциклопедия -  
библиотека -  лабиринт -  сад расходящихся тропок".

На реализации философемы "мир как текст" основан роман А. Королева 
"Змея в зеркале, которое спрятано на дне корзинки, какую несет в руке 
Красная Шапочка, бегущая через лес по волчьей тропе". Через все произ
ведение проходит уподобление мира книге, а точнее -  Сверхкниге, утра
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тившей свой центр. Герой романа Герман проваливается в текст, существу
ет и действует в "материализовавшейся" реальности сказок Ш. Перро, 
"Записок о Шерлоке Холмсе" К. Дойла, античных и библейских мифов. Об
разы и ключевые ситуации данных текстов получают эзотерическое, психо
аналитическое, культурологическое истолкование и призваны отразить 
смену глобальных эпистем (каждая из которых дает свою картину мира) как 
закономерность развития человеческой цивилизации. Из романа видно, что 
постмодернистская парадигма вбирает в себя эти миры в качестве равно
ценных и в то же время подвергает деабсолютизации и десакрализации ле
гитимирующие их метанарративы. Мир-текст как "бесконечная кривая, ка
сающаяся бесконечного множества кривых в бесконечном множестве точек, 
кривая с единственной переменной" (Делез 1998, 45) сравнивается в рома
не с бесконечно извивающейся змеей-ризомой, "мерцающей" множествен
ностью всех возможных вариантов интерпретаций.

Таким образом, писатели-постмодернисты вытесняют из сознания чита
телей нормативные представления о жизни и культуре, раскрепощают их 
мышление, вводят в сферу интересов нового искусства, прививают навыки 
чтения-письма.

Произведения второго типа -  паралитературные, или художествен- 
но/нехудожественные, обладают всеми признаками децентрированных 
художественных и в то же время выходят за границы литературы и эстетики 
и создаются на границах литературы и других областей знания (филосо
фии, социологии, культурологии, литературоведения, психоанализа и т. д.) 
с использованием "стратегии взаимности" "двойного письма": художествен
ных и научных либо художественных и философских методов и соответст
вующих дискурсов в качестве гетерогенных и равноправных. Литература как 
бы "удваивается", "утраивается". Она не только создает эстетические объ
екты, но и производит научные и философские идеи, концепции, дает их 
развернутое обоснование.

В России 60-80-х гг. XX в. имелись особые причины для пересечения ли
тературных границ. Русские писатели-постмодернисты нередко выступали и 
как теоретики литературы нового типа, провозвестники новых жизненных 
ценностей, но были лишены возможности огласить свои взгляды, а потому 
осуществляли обоснование своих эстетических принципов и концептуаль
ных мировоззренческих установок непосредственно в сочиняемых произве
дениях. "Спаривание" языка литературы с языком науки либо философии 
при сохранении каждым из них гетерогенного статуса порождало гибридный 
сверхъязык симулякров. Сама же литература превращалась в литературу в 
квадрате, осуществлявшую не только эстетические, но и сверхэстетические 
задачи. Она взяла на себя функции не только литературы, но и гуманитар
ных дисциплин: философии, истории, социологии, антропологии, психоана- 
лиза/шизоанализа, культурологии, эстетики, литературоведения и др., пре
образуя их на постмодернистских началах и наращивая свой интеллекту
альный потенциал. Писатели-постмодернисты нередко прибегают к мета
форической эссеистике. "...Рефлексия и теоретизирование оказались втя
нутыми в сам художественный процесс" (цит. по: Балабанова 2001, 134). 
Возникает паралитература.

"Удвоенный", художественно/нехудожественный характер имеет книга 
А. Терца "Прогулки с Пушкиным", созданная в ризоматическом сцеплении 
со Сверхтекстом культуры на границах лирической прозы, литературоведе
ния, культурологии, психоанализа, метафорической эссеистики, благодаря 
чему автору удалось изложить эстетическую программу новой русской ли
тературы и одновременно реализовать новые эстетические принципы и ме
тоды создания произведений. Идее партийности литературы А. Терц проти-
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вопоставляет "чистое искусство" (таково первоначальное, еще не устояв
шееся обозначение постмодернистского искусства в России) как синоним 
действительно свободного -  деонтологизированного искусства, способного 
порождать бесконечно разветвляющуюся смысловую множественность и 
открывающего пространство неограниченных возможностей В "соавторст
ве" с Пушкиным писатель ратует за деидеологизацию, плюрализм, свободу 
творческих исканий.

Во многом перекликается с А.Терцем Г. Сапгир, создающий "Черновики 
Пушкина" на границах литературы и литературной критики, а внутри лите
ратуры -  на границах поэзии и прозы с использованием различных жанро
вых кодов. Реабилитируется "запретный" Пушкин, а с ним -  эротика, игра, 
чистое искусство, /^детерминированность сознания пишущего Трансцен
дентальным Означаемым рассматривается как условие установления кана
ла связи с коллективным бессознательным -  хранителем фантазий и архе
типов.

Пушкинский код использует и 3. Зиник в романе "Лорд и егерь", создан
ном на границах литературы, литературоведения, культурологии, метафо
рической эссеистики. На постмодернистской основе возрождается идея 
культурной открытости, отвергающей идеологические и национальные 
барьеры, как условия полноценного развития литератур.

Сопоставляя "Город чумы" Д. Вильсона и "Пир во время чумы" Пушкина, 
3. Зиник акцентирует надыдеологическую позицию русского автора сравни
тельно с жестким христианоцентризмом предшественника. Пушкинский 
"пир” интерпретируется как вызов "запрету на все" (М. Фуко) и корректив к 
христианскому метанарративу, вписывающемуся в механизм паноптической 
власти.

Культуристорическая проблематика -  в центре внимания А. Битова в 
романе "Пушкинский дом". Роман создан на границах литературы, литера
турной критики, культурологии, философии, метафорической эссеистики, 
причем каждая из составляющих его частей (психологический роман, но
велла, статья, отрывок из работы культурологического характера, коммен
тарий, стихотворный конспект романа) -  это и самостоятельное произведе
ние, соединенное с другими нелинейными связями. Упраздняя идеологиче
ский референт, апеллируя к миру-тексту, дополняя литературу наукой, 
А. Битов оказывается в состоянии произвести переоценку ценностей, ут
вердившихся в Новейшее время, оперирует вероятностными, плюралисти
ческими характеристиками, со всей остротой ставит вопрос о необходимо
сти глобальной мировоззренческой переориентации.

Деабсолютизирующую переоценку ценностей, начиная с античности и 
кончая Новейшим временем, осуществляет Д. Галковский в романе "Беско
нечный тупик", созданном на границах литературы и философии и состоя
щем из 949 "примечаний" и семи рецензий на роман. В силу своих парали
тературных качеств "Бесконечный тупик" может считаться первым ориги
нальным текстом русской постмодернистской философии; одновременно 
это художественное произведение, повествующее о судьбе автора фило
софского текста в тоталитарную эпоху. "Бесконечный тупик" отражает смену 
"схемы бытия", связанную с ощущением изжитости современности, утвер
ждает новый -  нелинейный, номадический, многомерный -  тип мышления и 
адекватный ему язык, новый взгляд на мир, человека, историю, культуру.

На рубеже XX-XXI вв. появляются произведения, авторы которых стре
мятся соотнести совершающееся в России с общим состоянием человече
ской цивилизации, осмыслить итоги и перспективы ее развития. Обобщить 
такой огромный объем материала позволяет эстетика симулякров. Самое 
маештабное исследование важнейших тенденций развития европейской
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цивилизации и легитимировавших эпохальные исторические проекты идей 
и концепций дал Ю. Буйда в романе "Желтый дом", созданном на границах 
культурологии, философии, социологии, психоанализа, художественной 
прозы,эссеистики.

Европейская цивилизация характеризуется писателем как христианская, 
так как воздействие учения Христа на ее жизнь и культуру было опреде
ляющим. Из христианства выросла философия гуманизма, в свою очередь 
породившая социалистическую (коммунистическую) доктрину. Но, как под
черкивает Ю. Буйда, несмотря на огромные достижения, христианская ци
вилизация всегда основывалась на принципе моноцентризма и подтачива
лась изнутри национальным, групповым, личным эгоизмом, выливавшимся 
в насилие и агрессию. В XX в., когда появилось оружие массового уничто
жения, люди продемонстрировали готовность убивать себе подобных в лю
бом количестве, без счета, как мух, и в конце концов создали угрозу тоталь
ного истребления всего живого. Сегодня вера в конечное торжество добра, 
связанная с идеей фатума, по утверждению автора "Желтого дома", отбро
шена вместе с линейным детерминизмом. После печей Освенцима и ледя
ных ям Колымы стало ясно, что человек (в котором природой заложено и 
тысячеликое "чудовище") не может быть мерой всех вещей. "Функции Бога", 
по мысли Ю. Буйды, должно взять на себя все человечество, которому 
предстоит создать единую духовную ойкумену, основанную на плюралисти
ческом единстве гетерогенно множественного. Это знаменует конец хри
стианоцентризма, религиозно-идеологического монополизма любого типа 
вообще, -  дальнейшее противостояние людей при наличии средств уничто
жения, которыми они обладают, чревато апокалипсическими последствиями.

C ходом времени круг русских писателей, создающих паралитератур
ные -  художественно/нехудожественные произведения, расширяется. Это 
подтверждает появление таких книг, как "Роммат" В. Пьецуха, «Прекрас- 
ность жизни: Главы из "Романа с газетой", который никогда не будет начат и 
закончен» Е. Попова, "Приручение арлекинов" Е. Лапутина, "Оглашенные" 
А. Битова, "Человек-язык" А. Королева, "Энциклопедия русской души" 
Вик. Ерофеева, ‘‘Дело победившей обезьяны" X. ван Зайчика и др. В лите
ратуре утверждаются новые, "удвоенные" жанры: роман-комментарий, ро
ман-эссе, роман-клип, роман-странствие, роман с энциклопедией, что спо
собствует формированию новой концептосферы. Возможности литературы 
расширяются. В конце второго тысячелетия она возрождает первичную не- 
расчлзненность различных видов знания, присущую ранней письменной 
словесности ("Ведь:", "Авесга", "Библия" и др ), но идет по пути не синтеза 
(неотделимого от центрирования), а плюрализма (и, следовательно, децен
трации), восстанавливая "то великое единство мироздания, насладиться 
которым дано было древним грекам и в котором отказано нам из-за раз
дробленности нагиего знания на отдельные дисциплины" (Барт 1994, 375) в 
эпоху информационного взрыва. Не случайно написанное все чаще опре
деляется авторами как "книга" ("Книга номада” А. Секацкого, "Книга для та
ких, как я" М. Фрая, "Дойче Бух" Вс. Некрасова и др.).

Произведения третьего типа -  концептуалистские также наделены 
всеми признаками децентрированных художественных и вместе с тем вы
ходят за границы не только литературы, но и самого текста в сферу его 
функционирования и создаются в ходе акций, перформансов, хэппенингов 
посредством организации меняющегося контекста и игры с такой изменчи
востью (М. Айзенберг).

Эстетическое поведение, сравнительное с текстом, выходит на первый 
план. Б концептуализме текст умирает в художнике, растворяется в ситуа
ции и жесте (Д А. Пригов). При этом оспаривается "рамка", граница искусст-
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ва (Вс. Некрасов), в область которого вводится не обязательно "материаль
ный объект, но и жест, поступок, деяние" (Фрай 2002, 322).

В русской литературе произведения концептуалистов обычно создаются 
на основе соц-артовских. Последние в этом случае рассматриваются как 
"либретто" концептуалистских "постановок", "записи" замыслов, проектов. 
"Мне кажется, что аутентичный, т. е. объемный вариант моего текста, при
мерно так же соотносится с плоским вариантом, как, скажем, оркестровая 
партитура с переложением для одного или двух инструментов", -  говорит 
Л. Рубинштейн (Рубинштейн 1991, 235). Автор же ощущает себя границей 
между искусством и жизнью, "квантом перевода" из одной реальности в 
другую (Д.А. Пригов). Концептуалистская игра получает надтекстовой, "те
атрализованный" характер, проясняет имидж писателя, вовлекающего в 
свою игру зрителей и вступающего в диалог с "большим субъектом" -  ауди
торией.

Концептуалистское произведение -  не вещь, а событие (по М. Фуко/ 
Ж. Делезу): оно процессуально, каждый раз создается заново и, следова
тельно, ситуативно, вариативно. В остальном же акции, перформансы, хэп
пенинги концептуалистов весьма разнообразны. Более того, по словам 
Л. Рубинштейна, концептуализмов столько же, сколько причисляющих себя 
к концептуализму людей.

Родоначальниками русского литературного концептуализма явились 
Вс. Некрасов, Л. Рубинштейн, Д.А. Пригов, А Монастырский.

Вс. Некрасов предложил новую, аструктурированную модель стиха, соз
даваемого посредством практики нелинейного цитатного письма. Плоскость 
листа превращается у него в пространство множественных возможностей. 
Возникает текст-ситуация, вместе с другими текстами представляемый на 
определенной акции. Концептуалистские акции Вс. Некрасова проходят в 
контексте выставок актуального искусства, вовлекая присутствующих в ат
мосферу авангардного поиска. Среди картин художников-лианозовцев раз
мещаются стихи самого поэта, каждый -  на отдельном листе, обрамленном 
и застекленном, что дает представление о новаторстве поэта в области 
графики, композиции, визуализации слова. Авторское же чтение воссоздает 
поток рефлексии в его спонтанности, параллельном течении различных ря
дов мысли, их прихотливом ветвлении. Присутствующим словно предлага
ется синтезировать увиденное и услышанное, благодаря чему стихи обре
тают новый объем. Сам же Вс. Некрасов олицетворяет фигуру "посвящен
ного", "снимающего печати" с того, что так долго было запрещено.

Л. Рубинштейн осуществляет аструктурирование текста, полностью 
"рассыпая" его путем гетерогенной фрагментации и помещая каждый фраг
мент, представляющий собой рэди-мэйд, на отдельную карточку. Измене
ние порядка расположения карточек создает новый вариант текста. Боль
шие паузы, делаемые автором во время выступлений при переворачивании 
карточек, придают рэди-мэйд качества мультисценок, проигрывающих "сю
жет" самой жизни. Основная роль отводится Л. Рубинштейном голосу, по
рождающему целый акустический мир. Но это мир языковых клише, отра
жающих стереотипы массового сознания и нивелированность человеческих 
душ как характерную примету массового общества. Фигура автора пред
ставляет как бы сам язык, защищающийся от стандартизации и тоталитари- 
зации посредством пародийно-иронической игры.

Как "перформер" наиболее известен Д.А. Пригов, выстраивающий свою 
жизнь как культурную роль, делающий проект под названием "Дмитрий 
Александрович Пригов" (И. Балабанова), цель которого -  наделить эстети
ческим статусом сам "феномен автора" и утвердить новую модель художе- 
ст венного поведения -  модель "человека играющего", артистичного, множе-
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ственного, отрицающего дискурсивную тоталитарность, вписывающегося в 
постмодернистскую стилистику. В ходе перформансов Д.А. Пригов балан
сирует между позициями гения/клоуна, выступая и как культуролог и теоре
тик нового искусства, и как артист, использующий пародийную псевдоав- 
торско-персонажную маску Идеолога/Учителя/Диктатора (В. Курицын) -  
бездари/эпигона/графомана, с помощью которой развенчивает культ писа
теля -  "владыки Истины".

Традиции зачинателей концептуализма получили развитие у представи
телей второго поколения русских постмодернистов -  Ю. Арабова, В. Друка, 
А. Еременко, И. Иртеньева, Н. Некрепко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. 
Помимо "московского концептуализма", возникает множество новых групп: 
московско-одесская группа "Медицинская герменевтика" (С. Ануфриев, 
Ю. Лейдерман, П. Пепперштейн, В. Федоров), российский аналог "Битлз" -  
группа "Мухоморы" (С. Гунлах, К. Звездочетов, А. Каменский, В. Мироненко, 
С. Мироненко), питерские "Митьки” (Д. Шагин, В. Шинкарев, В. Тихомиров,
A. Флоренский, О. Флоренская, А. Филиппов, В. Яшке, В, Голубев и др.), 
пермский андеграунд (В. Кальпиди, В. Дрожащих, Ю. Беликов и др.), екате
ринбургская группа "Тижоверт" (А. Жыров, П. Чайковский и др.). Доминирует 
дух протеста против регламентированности жизни и культуры.

Практикуется создание не только индивидуальных, но и коллективных 
концептуалистских произведений, примером чего являются концептуалист
ские игры "Митьков".

Митьки -  профессиональные художники и писатели, отвергая стандарти
зированные нормы существования, карнавализируют свою жизнь, превра
щая ее в своеобразную клоунаду. Их коллективным концептуалистским тво
рением является игра в сообщество юродивых -  "недоделанных", "пристук
нутых", обладающих талантом "всегда действовать самым неоптимальным 
и дурацким образом" (Шинкарев 2001, 359), но, в общем, добрых, по-своему 
симпатичных шалопаев-выпивох и говорунов, миф о которых распростра
няют его создатели. "Архетип" митька восходит к образам фольклорного 
Емели, лежащего на печи, и щедринских "глуповцев", заблудившихся в трех 
соснах, однако получает современное наполнение: клоунские маски мить
ков гротескно утрируют образ "простого советского человека", созданный 
официальной культурой. Таким образом высмеиваются социальный идио
тизм, различные национальные пороки, укрепившиеся за годы тоталита
ризма. В прозе, поззии, живописи, мультфильмах "Митьков" этой же цели 
служит поэтика примитивизма и абсурдизма.

Под влиянием "Митьков" возникло неформальное молодежное движение 
"митьковство".

Из числа представителей третьего поколения концептуалистов сумели 
выделиться члены "Ордена куртуазных маньеристов" (В. Степанцов,
B. Пеленягрэ, А. Добрынин, К. Григорьев и др.). Они осуществляют коме
дийную игру с феноменом культовости как характерной приметой совре
менного массового сознания, творят миф о себе как союзе гениев, книги ко
торых прославились на весь мир. Куртуазными маньеристами и использу
ются маски культовых писателей, избалованных славой и успехом у жен
щин, упоенных своим "беззастенчивым нарциссизмом", демонстрирующих 
аристократический шик, "вычитанный из книг". Однако созданные образы 
одновременно подвергаются травестированию, так как неотъемлемым ком
понентом разыгрываемого мифа являются нарочито афишируемые сканда
лы, драки, пьяные дебоши, благодаря чему развенчиваются псевдоаристо
кратизм, суперменские претензии, ложная поза в литературе.

В свои "забавы" куртуазные маньеристы вовлекают публику, культиви
руют более раскрепощенный тип поведения. Этому служит и чтение ими
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своих произведений, в которых разрабатывается "новейший сладостный 
стиль".

Таким образом, собственно литературное творчество для концептуали
стов -  составная часть общего культурного проекта, размывающего грани
цы между искусством и жизнью и на новой основе возрождающего первич
ный синкретизм искусств, объединенных рамками народного обряда.

Постмодернистские произведения второго и третьего типа не вмещаются 
в параметры литературы как искусства слова, они наделены литератур- 
но/сверхлитературными и эстетическо/сверхэстетическими качествами и 
осуществляют не только литературные, но и научные, философские, обще
культурные функции. Это свидетельствует о видовой трансформации рус
ской постмодернистской литературы в принципиально новый феномен 
культуры и задает новые параметры ее изучения, адекватные трансгрес
сивному преображению литературы.
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К.С. КАРНЯЛЮК

МАСТАЦКІ СІНТЭЗ У АЎТАБІЯГРАФІЧНАЙ ТРЫЛОПІ ЯКУБА КОЛАСА
“ НА РОСТ АНЯХ”

Исследуются эпическое, лирическое и 
драматическое проявления в автобиографи
ческой трилогии Я. Коласа «На росстанях». 
Определяются место и роль этого произве
дения в процессе становления творческой 
индивидуальности писателя.

(1923, 1927, 1954)

The article studies the epic, lyrical, dramatic 
traits revealed in the autobiographical trilogy by 
Y. Kolas «At the Crossroads». The place and 
role ot this literary work in the formation of the 
writer’s creative individuality are determined.

Трылогія “Ha ростанях" уяўляе сабой канцэнтраванае ўвасзбленне 
найбольш характэрных для Коласа-празаіка прыёмаў, спосабаў апавядання, 
якія распрацоўваліся пісьменнікам на працягу ўсяго жыцця. Таму зразумела, 
чаму многія літарагуразнаўцы (А. Адамовіч, Дз. Бугаёў, В. Жураўлёў, В. Ka- 
валенка, А. Лойка, I. Навуменка, А. Семяновіч, Л. Сінькова, А. Яскевіч, 
М. Тычына, Т. Дасаева, В. Ляшук і інш.) імкнуліся вызначыць асаблівасці 
мастацкай структуры кнігі. Тым не менш, нягледзячы на існаванне шэрага 
прац, у якіх так ці інакш закранута проблема мастацкага сінтэзу, гэта пытан- 
не з'яўляецца хутчэй абазначаным, чым вырашаным. Аўтарскае ўспрыняц- 
це аўтабіяграфічнай трылогіі як “кнігі вынікаў”, як твора, што ўвабраў у сябе 
лепшыя прыёмы пабудовы мастацкага тзксту, дазваляе спадзявацца, што 
выбраны аспект артыкула дапаможа вызначыць найбольш важныя дамінан- 
ты творчасці пісьменніка. Месца Коласа ў нашым духоўным жыцці такое 
значнае, а коласаўская канцзпцыя чалавека такая прынцыловая ў гісторыі 
беларускай літаратуры, што яе канкрэтызацыя і ўдакладненне заўсёды бу- 
дуць садзейнічаць канкрэтызацыі і ўдакладненню ўяўлення пра Коласа як 
духоўнага настаўніка нацыі. Феномен коласаўскай творчасці далёка выхо- 
дзіць за межы “канчатковых рашэнняў” сучаснага літаратуразнаўства. 
У з’яве “проза Коласа” заключана цікавая супрацьлегласць -  спалучэнне яе 
прастаты з пастаянным патрабаваннем паэта глыбокай думкі.

Аналіз жанрава-стылёвай структуры трылогіі дае нам падставы сцвяр- 
джаць, што эвалюцыя стылю Коласа праходзіла лад знакам узмацнення 
мастацкага сінтэзу. Стылю празаіка ўласціва паэтычнасць бачання свету, 
сплаўленая з тонкім псіхалагізмам і лластычнасцю малюнка. У аснове тры- 
погіі -  роздум пра чалавека, народ, Радзіму, паказ пакутлівых пошукаў інтэ- 
лігенцьіяй, Лабановічам -  чалавекам уражлівай душы і высокіх духоўных па- 
рыванняў -  шляхоў да служэння свайму народу. Паказваючы “біяграфію ад- 
ной душы”, пісьменнік змог разгарнуць шырокую панараму жыцця.

Эпічная па свайму жанраваму характару трылогія вызначаецца тонкім лі- 
рызмам, багаццем і яркасцю фарбаў “жывога жыцця”, асабліва сялянскага і 
настаўніцкага асяроддзя, малюнкаў роднай прыроды. Эпіка і лірыка ў творы 
спалучаюцца настолькі арганічна, натуральна, што ствараецца поўнае ўра- 
жанне шматграннасці жыцця. I ў тым, як успрымае рэчаіснасць сам Лаба- 
новіч, пэўным чынам раскрываецца цэласнасць і гарманічнасць яго натуры. 
3 выяўленнем характару гзтага героя звязана якасць псіхалагізму -  псіхала- 
гізму інтзлектуальнага, які праўдзіва перадае ўсю гаму адчуванняў і разна- 
стайных пачуццяў, багацце і рухомасць змацыянальнага жыцця Лабановіча, 
складанасць і актыўнасць яго адносін да рэчаіснасці, глыбіню яго духоўных 
інтарэсаў, Характэрнай асаблівасцю камлазіцыі твора з’яўляецца наяўнасць 
лірычных аўтарскіх адступленняў. Яны служаць не толькі сродкам раскрыц- 
ця духоўнай эвалюцыі галоўнага героя, але і выяўляюць аўтарскую ацэнку 
тых ці іншых з’яў і падзей. Нярэдкія выпадкі, калі наглядаецца зліццё ці пе- 
раход лірычных аўтарскіх адступленняў у лейзажныя малюнкі, і наадварог.
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Т.М. Дасаева заўважыла: “Лірызм адыграў выключную ролю ў станаўленні 
Коласа-празаіка, быў тым мастацкім сродкам, які выяўляў прыкмету нацыя- 
нальнай ментальнасці, узмацняў індывідуальны пачатак у творчасці пісь- 
менніка” (Дасаева 2002, 8).

Эмацыянальнае супрацьпастаўленне імклівага руху, актыўнага дзеяння і 
раўнадушнага, соннага спакою вызначае ўнутраны канфлікт трылогіі. Сутык- 
ненне гэтых кантрастных настрояў драматызуе і ўвесь твор, і асобныя яго 
эпізоды. Канфлікт паміж персанажамі таксама ўзнікае на аснове сутыкнення 
дзвюх жыццёвых тэндэнцый: мяшчанскага раўнадушша, эгаістычнага абме- 
жавання душы дробязна-бытавымі інтарэсамі і вялікага ўздыму духу, імкнен- 
ня ў будучыню. Душа Лабановіча ўся ў гарэнні, у пакутлівых пошуках. Таму ў 
яго ўзнікаюць спрэчкі і канфлікты з такімі людзьмі, як Саханюк. Лабановіч 
адчувае сябе сапраўдным чалавекам тады, калі пераадольвае ўласны 
канфлікт з жыццём, гэта значыць змяняе яго.

Надзвычай здзіўляе багацце інтанацый коласаўскай прозы, іх рухомасць, 
тонкасць пераходаў ад лірычнай узнёсласці да хітравата-іранічнага апавя- 
дання, пераключэнні з тону высокага на нізкі, з плана лірычнага ў бытавы. 
I. Навуменка канстатуе: "Мастацкі сінтэз, цэльнае, непасрэднае светаўспры- 
манне -  найбольш характэрны момант у стылі пісьменніка. Прычына пера- 
вагі мастацкага сінтэзу над аналізам, відаць, у тым, што творчасць па духу 
вельмі блізкая да народнага светаўспрымання” (Навуменка 1981,4).

Лабановіч і яго аднадумцы, такія як Садовіч, Тукала, пададзены ва ўза- 
емаадносінах з другімі людзьмі: гэта пісары, іх памочнікі, папы, фельчары, 
ляснічыя, канфліктам з якімі і абумоўлена логіка развіцця характеру Лаба- 
новіча, яго духоўная эвалюцыя. Кладучы ў аснову прозы канфлікты сацы- 
яльнага жыцця, супрацьпастаўляючы носьбітаў сацыяльнай несправядлі- 
васці і людзей працы, пісьменнік пераносіць сацыяльныя супярэчнасці са 
сферы знешніх адносін у сферу духоўнасці, унутранага жыцця герояў.

На думку Ю.С. Пшыркова, “да стварэння эпасу ў прозе Я. Колас прыйшоў 
узбагачаны вопытам працы над эпасам у паэзіі, а г. зн., што і як паэт, і як 
празаік ён мысліў катэгорыямі шырокага філасофскага плана і адлюстроў- 
ваў жыццё ў паэтычных вобразах абагульняючага значэння" (Пшыркоў 
1982, 5). Канфлікт першай кнігі трылогіі развіваецца ў плане маральна-этыч- 
ных узаемаадносін. Супярэчнасці заключаюцца ў тым, як разумеецца шчас- 
це і якімі дарогамі трэба ісці да яго, якімі прынцыпамі кіруюцца людзі. Сам 
Лабановіч знаходзіцца ў драматычных абставінах: згадзіцца з разумением 
сэнсу жыцця мясцовай інтэлігенцыі азначала ісці іх сцежкамі. Дарэчы, сам 
метад псіхалагічнага аналізу ў Коласа блізкі да тургенеўскага: празаік паказ- 
вае знешнія праявы пакутлівых унутраных перажыванняў, адкрывае тое, 
што кожны можа заўважыць. Так, працэс фарміравання характару Ядвісі 
застаўся па-за нашай увагай, празаік паведамляе толькі яго вынікі.

Коласаўская традыцыя ўвасабляе багаты, высокапрафесійны вопыт на- 
пісання буйных і яркіх эпічных твораў, дзе думка і пачуццё, форма і змест 
знаходзяцца ў глыбокай арганічнай суладнасці. Гэта традыцыя, якая глыбо- 
ка ўвабрала ў сябе нацыянальны гісторыка-літаратурны патэнцыял і пера- 
давы вопыт рускай літаратурнай класікі XIX ст. (у першую чаргу ідэйна- 
эстэтычны вопыт Пушкіна і Гогаля), не можа не звяртаць на сябе ўвагу, бо 
яна зрабіла сапраўдны пераварот у сферы раманнай паэтыкі і наогул у 
сферы ўсёй мнагастайнай сістэмы мастэцкіх сродкаў і прыёмаў, якімі здоль- 
на было карыстацца беларускае эпічнае слова ў рэапістычным адлюстра- 
ванні жыцця.

В.П. Жураўлёў адзначыў, што для Коласа, як і для Дастаеўскага, спосаб 
“ажыўлення” эпічнага дзеяння займальнасцю быў у ліку дапаможных: Ta- 
лоўную ж энергію, якая павінна рухаць сюжэт і давац.ь яму свабоду, маш- 
табнасць і дынамічнае разгортванне, пісьменнік шукаў не ў паверхневых
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сферах прадметнай рэальнасці, а ў яе глыбінных асновах, імкнучыся пака- 
заць кожную жыццёвую з’яву ў яе непаўторнасці і самацэннасці, выявіць яе 
ўнутраную ўзаемасувязь і ўзаемазалежнасць з цэлым” (Жураўлёў 1991, 2). 
Празаік і здолеў паказаць у канкрэтна-побытавым і адначасова алегарычна 
абагульненым адлюстраванні “ростаней”, калі звычайная побытавая дэталь 
узнімаецца да значэння сімвалічнага вобраза, маральна-духоўны і псіхала- 
гічны стан беларускага народа ў пачатку XX ст.

Эпічная канва, якая знаёміць з падзейным бокам адлюстраванага, неад- 
дзельная ад паказу ўнутранага жыцця Лабановіча, унутранага дзеяння. 
У той жа час трылогія -  самы лірычны твор Коласа. Замалёўкі прыроды ня- 
рэдка будуюцца па законах паэзіі. Яны вельмі эмацыянальныя, рытмічныя і 
-  па прынцыпу кантрастнасці -  падкрэсліваюць ідэйную дамінанту твора, 
яго гуманістычную накіраванасць. Лірычны пачатак як адна з форм суб’ек- 
тывацыі пісьма Коласа выконвае розныя функцыі: тэта як бы “дапаўненне” 
да эпічнасці, існуючага не разам з ім, часцей побач з ім; лірычнае ўздзей- 
нічае на характар і асаблівасці эгіічнага, ствараючы своеасаблівы тып ліра- 
эпічнага апавядання. I такім чынам, паэзіяй у яго стала “сама проза народ- 
нага жыцця” (А. Адамовіч).

Так, лірычнае адступленне пра беларускія старасвецкія шляхі выяўляе 
патрыятызм Коласа, яго знітаванасць з народам, роздум пра беларускі 
шлях, пра лёс Бацькаўшчыны. Яно з’яўляецца і своеасаблівым эмацыяналь- 
ным уступам да размовы Лабановіча і Турсевіча пра паняволенасць Баць- 
каўшчыны, пра страту часткай беларускай інтэлігенцыі нацыянальнай год- 
насці. Нарэшце, лірычнае адступленне пра шляхі Беларусі -  гэта яшчэ і по- 
шукі Лабановічам сваіх шпяхоў сумленнага жыцця і служэння народу. Лірыч- 
нае адступленне “Песня ляснога жаваранка” выконвае розныя функцыі: вы
ступав сродкам характарыстыкі Лабановіча, здольнага так моцна адцавацца 
чарам прыроды. Гэта “песня” ўведзена пасля гасцявання Лабановіча і Садо- 
віча ў Панямоні. Карціны прыроды кантрастуюць з панямонскім брудам, у які 
“вымазаліся” героі. Пачуўшы песню жаваранка, яны нібыта ачысціліся, зноў 
гатовыя да пошуку свайго гірызначэння. Садовіч вырашае вяртацца на ра- 
дзіму, у чым праявілася еднасць настаўнікаў да змагання. Адметнае і ліры- 
ка-публіцыстычнае адступленне “На прастор, на шырокі прастор!”. Прастор 
тут выступае своеасаблівым сімвалам прадчування грамадскіх зрухаў. 'Гры- 
логія -  гэта, наогул, натхнёны гімн чалавеку-шукальніку і змагару, чалавеку, 
які ніколі не спыняецца ў сваім руху наперад, да ісціны, да шчасця для ўсіх.

Мы бачым, як сфера асэнсавання героем жыцця паступова пашыраецца 
з маленькай палескай вёсачкі Цельшына да мястэчка (Панямонь), потым да 
воласці (Выганы), да Пінска, а ў трзцяй кнізе -  і да губернскіх гарадоў Мінска 
і Віньні. М. Бахцін справядліва адзначыў: “Дзякуючы эпічнай дыстанцыі, што 
выключав ўсялякую магчымасць актыўнасці і змен, эпічны свет і набывае 
тую выключную завершанасць не толькі з пункту гледжання зместу, але і з 
пункту гледжання яго сзнсу і каштоўнасці” (Бахтин 1975, 1).

Колас, як і Пушкін, стварае вобраз беларускай прыроды эпічнымі фарба- 
мі, аднаўляючы “язычніцкі” погляд на свет, асаблівасцямі якога з’яўляюцца 
прастата, натуральнасць, цэласнасць бачання. У той жа час пейзаж напоў- 
нены лірычным зместам. Эпічны сюжэт спакойнай плыні прыродных з'яў 
увесь час узрываецца выбухамі аўтарскіх пачуццяў. Колас знаходзіў у паэме 
“Яўгеній Анегін” узор спалучэння эпічнзга і лірычнага погляду на радзіму: 
жывапісныя пейзажы змяшчаюць у сабе драматизм, які ўносіць у Сусвет час 
як адну з асноўных каардынат чалавечага існавання.

Трылогія нясе ў сабе мноства складаных праблем пачатку XX ст., закра- 
нае балючыя пытанні жыцця “людзей на балоце” (I. Мележ), палешукоў, 
дзейнасці перадавой інтэлігенцыі. Твор пазбаўлены аднаго -  абыякавасці: 
ва ўсім адчуваецца несумненны талент мастака-жывапісца, знаўцы народ-
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нага побыту. Колас-эпік сцвярджае тое вечнае, непарушнае, устойлівае ў 
жыцці і чалавеку, без чаго і чалавек не чалавек, жыццё не жыццё, як ска- 
жам, праўдзівасць, сумленне, працавітасць, духоўнасць; адмаўляе наноснае 
ў чалавеку. Вось характарыстыка дзеда Мікодыма: “...калі вынікала якая 
заблытаная справа агульнавясковага характару, злазіў з печы зусім стары 
ўжо дзед Мікодым, выходзіў на вуліцу і голасна зазначаў:

-  Вы не думайце таго -  праўда не скварка, з кашаю не з’ясі. Выйдзе 
наверх яна, родная, бо ўжо сама зямля прысягала небу не пускаць адгэтуль 
цёмнай, заблытанай праявы” (Колас 1975, 3).

Народнае сумленне ў трылогіі ўвасабляюць, напрыклад, бабка Мар’я, 
стары Мікіта, Грыгор, Сцяпан Рылка. 3 захапленнем слухае Лабановіч рас- 
каз аб старым Грыгоры, які адабраў у мядзведзіцы медзведзяня і прынёс 
яго з лесу. A ў вобразах школьных старожак бзбкі Мар’і і бабкі Параскі 
раскрываюцца дабрыня, спагадлівасць, чуласць сялянскай душы, неабыяка- 
васць да чужога гора. Пры раскрыцці характараў персанажаў мы суст- 
ракаемся і з працавітасцю, і з дабратой, і са сквапнасцю (успомнім хоць бы 
жаданне Саханюка завалодаць “гарцамі" Лабановіча), і з прагай да ўлас- 
насці, і з “самажорствам”, лагоднасцю і сварлівасцю, адкрытасцю і зацята- 
сцю душы вясковага чалавека -  надзвычай багатая жыццёвая гама ў пра- 
заіка. I пры гэтым, заўважым, ва ўсе праявы нацыянальнага характару Ко
лас заглыбляецца псіхалагічна тонка, дакладна. Пісьменнік не дае гатовых 
рэцэптаў, не спяшаецца агулам асуджаць ці апраўдваць герояў, не ідэалізуе 
жыццё палескай, прынямонскай вёскі, далёкі ад таго, каб збіцца толькі на 
паэтычны паказ палескай прыроды, багацця палескага краю, Прынямоння.

Празаік і расказвае, і паказвае. Зліццё гэтых двух пластоў у трылогіі, на 
нашу думку, -  адзін з моцных бакоў. Аўтар умела пазбягае аголена-публі- 
цыстычнага выражения думкі, не збіваецца на рыторыку, маралізатарства, 
не імкнецца да катэгарычнага, “лабавога” вырашэння праблемы, не спяша
ецца выносіць свой прысуд.

Зразумела, што на трылогію аказаў уплыў прынцып сацыялістычнага 
рэалізму. Нават калі яшчэ ў друку гіачалі з’яўляцца першыя ўрыўкі з апо- 
весці “У палескай глушы", савецкая ўлада ўжо распачала змаганне з інтэ- 
лігенцыяй; другая аповесць “У глыбі Палесся” стваралася ў перыяд, калі па- 
чалі набіраць сілу жахлівыя працэсы, якія потым упарта вынішчалі лепшых 
сыноў і дачок Беларусі, калі слова “нацдэм” стала ўвасабленнем антыпат- 
рыятызму, варожасці да свайго народа. Не трэба забываць, што гісторыя 
стварэння трылогіі -  гэта і гісторыя вынішчэння нацыянальнай інтэлігенцыі, 
спыненая толькі на гады Вялікай Айчыннай вайны.

Трэцяя частка -  “лебядзіная песня” (але гэтаму лебедзю наступілі на гор
ла. -  К. К.) стваралася ў канцы 1940-х -  пачатку 1950-х гг., калі ў СССР, Бе- 
ларусі зноў распачаліся рэпрэсіі. Як цяжка, драматычна давалася пісьмен- 
ніку апошняя частка “На ростанях”, у якіх неспрыяльных грамадскіх умовах 
яна пісалася, сведчыць тое, што яна была скончана толькі незадоўга да 
смерці аўтара -  у 1954 г. I дададзім, што самай галоўнай прычынай маса- 
вага расчаравання інтэлігенцыі была агульная атмасфера жыцця ў Савец- 
кай Беларусі: папярэдняе “хаджэнне ў народ” не дало жаданых вынікаў. 
Трэцяя частка стваралася ва ўмовах, калі пісьменнік адчуваў ціск бальша- 
віцкай ідэалогіі: таму Колас вымушаны быў прывесці свайго “двайніка” -  
Лабановіча да бальшавікоў, да Гапубовіча, каб менавіта ў іх знайсці тую 
“праўду”, якую шукаў.

В.Я. Ляшук заўважыла, што “вобразам Андрея Лабановіча, яго лёсам 
Якуб Колас пераканальна паказвае: гіпертрафіраванне аднаго напрамку ў 
шматграннай дзейнасці чалавека, у мнагалучнасці яго інтарэсаў, захаплен- 
няў міжвольна вядзе да непапраўных страт, да збяднення асобы. У гетым 
плане трылогію... трэба ўспрымаць як засцярогу народнага пісьменніка са-
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вецкаму грамадству, дзе галоўным і фактычна адзіным крытэрыем ацэнкі 
чалавека была яго грамадская функцыя" (Ляшук 2001, 7). Невыпадкова, што 
доўгія гады за інтэлігенцыяй у СССР быў замацаваны эпітэт “гнілая", яе 
выключалі з паняцця ‘народ". Тэты боль душы пісьменнік таксама вынес на 
старонкі галоўнай кнігі свайго жыцця -- трылогіі “На ростанях".

Андрэй Лабановіч стаў аб’ектам бясконцых нападак з боку вульгарыза- 
тарскай крытыкі другой паловы 1920-х гг.: у школах, тэхнікумах праводзіліся 
суды над Лабановічам як грамадскім дзеячам. I Колас, на жаль, быў вы- 
мушаны падпарадкоўвацца патрабаванням метаду сацыялістычнага рэаліз- 
му. Твор пісаўся ў час, калі панаваў вульгарны атэізм, калі святары таксама 
аб'яўляліся, як і нацдэмы, “ворагамі народа”.

Аднак, як справядліва заўважыў М. Тычына, нягледзячы на немагчы- 
масць гааарыць праўду пра свой час на поўны голас (многія імёны былі пад 
забэронай, замоўчваліся, спрашчалася карціна гіадзей), Колас усё ж змог 
паказаць тагачасныя падзеі, стварыць вобразы і характары людзей, якія ў 
той час жылі, пакутавалі, шукалі, змагаліся, сцвярджалі новае і адвяргалі 
састарзлае.

Ажыццяўляючы пошукі феномена нацыянальнага характару, пісьменнік 
удала выкарыстаў гістарычную эпоху для праекцыі мінулага і сучаснасці. Ко
лас добра ўсведамляў, што менавіта ад эпічнай глыбіні ўзнятых гістарычных 
пластоў, шырыні іх распрацоўкі, таксзма як і ад асваення праблем цяпераш- 
няга часу, залежыць узровень сталасці айчыннай прозы.
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Канстанцін Сцяпанавіч Карнялюк -  выкладчык кафедры ўсходнеславянскай філалоііі i 
лінгвістыкі Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Л.М. Машэрава.

В.Ч. ГУРЛО

ПРАСТЭРАВА-ЧАСАВАЯ БУДОВА 
РАМАНА !НГЕБОРГ БАХМАН «МАЛІНА» (1971)

Исследуются особенности стилистики ро
мана И. Бахман с точки зрения его простран
ственно-временной структуры Выделяются 
сюжетное и социально-историческое время, а 
также субъективное время повествователь- 
кицы. Рассматриваются пространства взаи
моотношений героев, вставной легенды и 
снов, автобиографическое пространство ав
тора.

The article investigates stylistic peculiarities 
of the novel by I. Bachmann from the point of its 
special-temporal struclure. In the article Action 
time and Socio-historical time as well as the 
Narrator's Subjective time are represented. Also 
considered are the space of the heroes' interre
lation, the Author's autobiographical space and 
inserted legend and dreams.

Паэтыка твораў аўстрыйскай пісьменніцы Інгеборг Бахман (Ingeborg 
Bachmann, 1926-1973) на працягу апошніх дзесяцігоддзяў выклікае цікаў- 
насць літаратуразнаўцаў. Найчасцей вучоныя звяртаюцца да гіаэзіі Бахман, 
хаця і яе нешматлікія празаічныя творы (зборнікі апавяданняў «Трыццаты 
год» («Das dreissigste Jahr», 1961), «Сінхронна» {«Simultan», 1972), раман 
«Маліна» («Maima», 1971), безумоўна, заслугоўваюць увагі. Мы ў сваім ар- 
тыкуле прааналізуем прасторава-часавую будову вышэйназванага рамана.
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Кніга складаецца з пралога і трох частак, першая з якіх змяшчае ў сабе 
ўстаўное паданне. Апавяданне ў рамане вядзецца ад безыменнай першай 
асобы -  венскай пісьменніцы. 3 ёю жыве Маліна, супрацоўнік ваеннага 
музея (у далейшым высвятляецца, што гэта alter ego гераіні). Апавядаль- 
ніца знаёміцца з Іванам, яе суседам па вуліцы Унгаргасэ, і паміж героямі 
ўзнікае каханне. У тэты ж час жанчына пачынае бачыць жахлівьія сны; Ma- 
ліна спрабуе дапамагчы, аналізуючы яе страхі. Нягледзячы на ўсе яго нама- 
ганні, у апавядальніцы паступова абуджаецца адчуванне бяссэнсавасці 
жыцця. У выніку гераіня містычным чынам знікае.

Вонкава пісьменніца грунтуецца на адзінстве часу і прастсры. У пачатку 
пралога, прадстаўляючы герояў, яна вызначае і каардынаты дзеяння: «Час 
-  сёння. Месца -  Вена» (Bachmann 1993, 12). На самай справе тэта адзінст- 
ва даволі ўмоўнае, што мы і паспрабуем паказаць.

У дачыненні да часу рамана трэба адзначыць тры яго найбольш выраз- 
ныя аспекты: сюжэтны час (адрэзак, абмежаваны дзеяннем), прыгадванні 
гістарычных дат і падзей, якія разглядаюцца як характарыстыкі сацыяльна- 
гістарычнага часу, а таксама суб’ектыўны час гераіні-апавядальніцы.

Часавыя рамкі дзеяння ў рамане цяжка вызначыць: гісторыя адбываецца 
каля 1970 г., але з тэксту невядома, калі менавіта апавядальніца сустракае 
Івана або як доўга працягваюцца іх стасункі. Амаль не прасочваецца змена 
дня і ночы, тыдняў i г. д., -  час пісьменніца не адлічвае. Гэта адна з асаблі- 
васцей творчасці Бахман: яна ніколі не пераходзіць межы часавага ўспры- 
мання, актуальнага для сваіх герояў, пакідае старонні пункт гледжання цап
кам невядомым. Так адбываецца і ў рамане: неістотны для гераіні аб’ектыў- 
ны адлік часу адпаведна не адлюстраваны ў тэксце. Адзіным прысутным у 
творы часавым адлікам з'яўляецца колькасць цыгарэт, выкураных гераіняй: 
імі апавядальніца вымярае час у перманентным чаканні Івана (гл. Bach
mann 1993, 28).

Нягледзячы на адсутнасць у тэксце дакладных часавых паказальнікаў, 
нельга гаварыць пра абсалютную атэмпаральнасць раманнай структуры. 
На працягу твора можна знайсці даты і прыхаваныя спасылкі на гістарычныя 
падзеі, што падаюцца важнымі апавядальніцы і аўтару. Пры гэтым у тэксце 
адзначаюцца тры перыяды з нямецкай гісторыі: гэта пярэдадзень Першай 
сусветнай вайны, перыяд Трэцяга Рэйха і час напісання рамана.

Першы перыяд прасочваецца ў настальгічных разважаннях апавядаль- 
ніцы. У якасці прыкладу можна разглядаць упамінанне гераіняй кінастужкі 
М. Райнхарда «Ноч у Венецыі», знятай у 1913 г., і сувязь гэтай згадкі са 
словамі «Венецыя, якую я ніколі не ўбачу» (Bachmann 1993, 26). Мы ведаем, 
аднак, што апавядальніца збіраецца ў Італію і ў Венецыю, але яна на самай 
справе ніколі не ўбачыць Венецыю даваеннага часу.

Другі, важны для Бахман прамежак часу -  Трэці Рэйх. У тэксце змяшча- 
юцца прыхаваныя ўказанні на яго ў вобразе штодзённых пажараў палаца 
юстыцыі (гл. Bachmann 1993, 90) або ў прыгадванні Нюрнберга, дзе прахо- 
дзіў славуты працэс над гітлераўскім кіраўніцтвам (гл. Bachrnann 1993, 73). 
Але найбольш яскрава эпоху Трэцяга Рэйха, асабліва знішчэнне габрэйска- 
га народа, адлюстроўвае другая частка рамана, жахлівыя сны гераіні: «Я ў 
газавай камеры» (Bachmann 1993, 175), «нас пачынаюць паліваць ледзяной 
вадой» (Bachmann 1993, 211), «гэта было б выратаваннем, але зверху на 
плоце калючы дрот, гэта калючкі з зарадам у 100 000 вольт» (Bachmann 
1993, 219).

У творы ёсць указаны не толькі на гістарычныя эпохі, але i на сучасны 
для пісьменніцы перыяд, асноўная функцыя якіх -  вызначэнне часу дзеяння 
рамана. Напрыклад, знойдзеныя «кілаграмы лістоў з 1962, 1963, 1964, 1965, 
1966 гадоў» (Bachmann 1993, 71) дазваляюць акрэсліць гэты час не раней 
я< 1967-м годам. Нямецкая даследчыца Анэтэ Клаўберт называв іншыя 
такія спасылкі, сярод якіх прыхаванае ўказанне на не закончаны аўтарам
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празаічны ўрывак «Смерць прыйдзе», напісаны ў 1965 г., або прачытанне 
гераіняй кнігі касманаўта А. Лявонава пра яго выхад у адкрыты космас 
(на нямецкай мове кніга выйшла ў 1969 г.) (m. Kiaubeil 1983, 79).

Найбопьш важнае месца ў структуры хранатопа рамана займае суб’ек- 
тыўны час апавядальніцы: гераіня жыве амаль выключна ў сзейе сваіх ду
маю Галоўнае -  тэта своеасаблівае стаўленне жанчыны да паняцця «сён- 
ня», заяўленага як час дзеяння. 3 аднаго боку, «сёння» з’яўляецца для яе 
пастаянным часам кахання да Івана. Праз сваё пачуццё гераіня набывае 
моц супрацьстаяння аб’ектыўнай змене часу; «сёння» робіцца яе шчаслі- 
зым станам. Тэта падкрзсліваецца ў канцы першай часткі, калі апавядаль- 
ніца кажа пра сваю боязь праз перапыненне стасункаў з Іванам апынуцца 
зноў у свеце, дзе існуюць учора і заўтра. Гераіня гэтага не хоча і як абарон- 
ную формулу паўтарае: «Сёння. Я тут і сёння» (Bachmann 1993, 150). Калі ж 
каханне знікае, расказчыца на самай справе пачынае жыць у мінулым. ГІа- 
казальна, што і апошні сказ твора напісаны ў мінулым часе: «Тэта была 
смерць» -  «Es war Mord» (Bachmann 1993, 337). Калі іван пакінуў гераіню, у 
яе ўзнікла адчуванне змены у часе.

3 іншага боку, стаўленне апавядальніцы да паняцця «сёння» мае «пата- 
лагічны» i «безнадзейны» (Bachmann 1993, 13) характар. «Таму што сёння -  
тэта слова, якое дазволена выкарыстоўваць толькі самазабойцам, для ўсіх 
астатніх у ім няма сэнсу» (Bachmann 1993, 13), -  кажа гераіня. У сувязі з 
пастаянным паугарэннем расказчыцай той акалічнасці, што для яе існуе 
толькі сёння, здаецца, што яна можа стаць самазабойцай. Так узнікае прад- 
бачанне фіналу гісторыі.

Важнае месца ў структуры хранатопа займае мінулае апавядальн'щы, 
пра якое чытач даведваецца з яе ўспамінаў i сноу. Яно змяшчаецца ў нейкім 
цёмным часе, схаваным у падсвядомасці гераіні, і гіраяўляецца толькі ў ста- 
сунках з Малінам. Асаблівае значэнне мінулае мае ў другой частцы рамана: 
менавіта на ўспамінах пра даўнія падзеі пабудаваны дыялогі апавядальніцы 
і Маліны. Гэтыя размовы складаюць аснову главы і даюць чытачу прыклады 
дзвюх форм успамінаў, якія вылучае нямецкая даследчыца Андрэа Штоль: 
павярхоўныя (звычайныя, дыстанцыянаваныя ад суб’екта рзмінісцэнцыі ў 
чыстым выглядзе) і глыбокія (прыхаваны, асацыятыўны працэс прыгадван- 
ня, падчас якога суб’ект пакідае вобласць рацыянальнага і структураванага 
мыслення) (Stoll 1991, 21). Глыбокія ўспаміны характарызуюцца эмацыя- 
нальнай прысутнасцю мінулага ў цяперашнім часе, яны не падпарадкоўва- 
юцца законам храналогіі, маюць вялікае значэнне для таго, хто ўсламінае, 
часта хваравітыя для яго. Менавіта яны характерны для агіавядальніцы. 
Асацыятыўны працэс яе прыгадванняў адлюстроўваецца ў тэксце пры 
дапамозе плыні свядомасці і ўжо названых намі жахлівых сноў. Гэтыя ўспа- 
міны з’яўляюцца нечакана і гірыводзяць гераіню ў разгубленасць. Толькі з 
дапамогай Маліны ў дыялогах, што нагадваюць сеанс псіхатэрапеўта, яна ў 
нейкай ступені спрабуе разабрацца са сваім мінулым. Такім чынам, функ- 
цыя Маліны палягае ў спробе зафіксаваць і вызначыць разрозненыя ў жа- 
ночай свядомасці ўспаміны з пазіцыі чалавека, які эмацыянальна не мае да 
іх дачынення. Аналітычным намаганням Маліны цалкам адпавядае яго 
манера адчужанага ўліку даўняга досведу. Вось адзін з прыкладаў дыялога 
герояў:

«Маліна: Табе гэта прьіснілася.
Я: Я сплю, але я кажу табе, што я ўжо начала разумець. Тады я таксама 

начала няправільна прачытваць усё тое, што чытала. Калі дзе-небудзь бы
ло напісана «для смецця», я чытала гэта «для смерці». Гэта толькі адзін 
прыклад. Я магу назваць табе сотні. Ты верыш?

Маліка: Зразумела, апе я веру i ў тое, у што ты сама не хочаш паве- 
рыць...» (Bachmarin 1993, 209).
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Парушаецца ў тэксце і заяўленае ў пралозе адзінства месца. Асноўным 
месцам дзеяння вызначана Вена, якая, аднак, нагадвае хутчзй сукупнасць 
асобных локусаў, чым адзіную прастору развіцця сюжэта. Так, у тэксце 
сустракаюцца назвы вуліц (напрыклад, Шотэнрынг або Кэрнтэррынг), гарад- 
скі парк, Венскі лес, замкі Маерлінг і Лаксэнбург, кавярні «Раймунд» і «Г'ой- 
маркт» і інш. Усе гэтыя месцы можна знайсці на гарадскім плане Вены, што 
стварае ўражанне адпаведнасці падзей рамана рэчаіснасці. Але пры больш 
уважлівым прачытанні гэта ўражанне парушаецца. Акрамя сюжэтнай прас- 
торы Вены, умоўна можна вылучыць яшчэ тры аспекты прасторавай будовы 
рамана. Тэта прастора стасункаў апавядальніцы і івана, аўтабіяграфічная 
прастора аўтара, віртуальная прастора ўстаўнога падання і сноў апавядаль- 
ніцы. На гэтых аспектах мы і засяродзім увагу.

Як прастору стасункаў расказчыцы і Івана мы разглядаем вуліцу Унгар- 
гасэ. Бахман абмяжоўваецца нават адной яе часткай паміж дамамі N° 6 
і № 9, у якіх адпаведна жывуць апавядальніца і Іван. Да гэтага адрэзка ву- 
ліцы ў гераіні асаблівае стаўленне. Яна называв яго «маёй вуліцай, нашай 
вуліцай» (Bachmann 1993, 16), гаворыць пра сваю «прымацаванасць да 
Унгаргасэ» (Bachmann 1993, 16), вызначае яе ўрэшце рэшт як «маю краіну 
Унгаргасэ» (Bachmann 1993, 28). А. Клаўберт кажа пра непасрэдную сувязь 
вуліцы Унгаргасэ з Іванам, што бачна нават у выбары назваў: «Тэта не 
выпадкова, што Іван, які сімвалізуе для апавядальніцы сувязь з рэальна- 
сцю, паходзіць з Венгрыі (па-нямецку Ungarn. -  В. Г.), таму падаецца пра- 
вільным асацыіраваць Івана з Унгаргасэ вельмі глыбока» (Klaubert 1983, 86). 
Неаднаразова яна ўкпадае ў вусны апавядальніцы словы: «Я жыву ў Іване» 
(Bachmann 1993, 45, 335). Асаблівае значэнне мае і наступны сказ: «Я вяр- 
нулася ў маю краіну, якая таксама адсутнічзе, краіну майго сэрца, дзе я ма
гу заснуць» (Bachmann 1993, 172). Іван у гэты момант знаходзіўся ў адгіа- 
чынку; таму расказчыца можа і адначасова не можа вярнуцца дадому ў за- 
лежнасці ад таго, разглядаецца гэты дом як вуліца або як каханы чалавек. 
Такім чынам, вуліца Унгаргасэ вобразна адлюстроўвае ўзаемаадносіны апа- 
вядальніцы і Івана. 3 дапамогай своеасаблівага паняцця Унгаргасэ ства- 
раецца поле свядомасці гераіні, у якім сукупнасць яе думак і ўяўленняў на- 
бывае сваю прастору, а вонкавая рэальнасць саступае на задні план.

У якасці другога аспекту прасторавай будовы рамана мы вызначылі аўта- 
біяграфічную прастору аўтара. Следам за нямецкім даследчыкам Штэфа- 
нам Заутгофам мы праводзім адрозненне паміж тымі рэаліямі, якія названы 
ў творы ў новым кантэксце без сувязі з біяграфіяй аўтара, і тымі, што маюць 
дачыненне да цэлага шэрага аўтабіяграфічных элементаў (Sauthoff 1992, 
156). У якасці прыкладаў першай катзгорыі назваў можна прывесці горад 
Чарнаўцы і кавярню «Раймунд». Абодва гэтыя месцы, важныя для Бахман, 
сустракаюцца ў творы ў кантэксце, цапкам адрозным ад рэальнага значэн- 
ня. Чарнаўцы, месца нараджэння аўстрыйскага паэта Пауля Цэлана, гераіня 
ўзгадвае ў развагах пра сваякоў: «...што сталася з нашьімі сваякамі з Чар- 
наўцоў» (Bachmann 1993, 100). Кавярня «Раймунд», месца сустрэчы пасля 
Другой сусветнай вайны літаратурнага гуртка Г. Вайгеля, у які ўваходзіла i 
Бахман, узгадваецца гераіняй твора ў размове з Малінам. Надобных пры- 
кладаў у рамане вялікая колькасць.

Больш важнае значэнне маюць назвы месц, якія датычацца ўласнага 
досведу аўтара і з'яўляюцца ў тэксце як прастора ўспамінаў. Такую тэхніку 
пісьменніца пачала выкарыстоўваць яшчз ў ранніх апавяданнях. У рамане 
адным ca складальнікаў гэтай прасторы трэба назваць Карынтыю, частку 
Аўстрыі, дзе прайшло дзяцінства пісьменніцы. Першым з аўтабіяграфічных 
меси з’яўляецца Клагенфурт, радзіма Бахман, пазначаная ў рамане як го
рад, у якім нарадзілася апавядальніца (Bachmann 1993, 12). Пісьменніца 
анрэслівае гэту акалічнасць у самым пачатку твора, даючы тым самым 
чытачу «сігнал арыентавацца на аўтабіяграфічнае» (Sauihoff 1992, 158).
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Далей мы сустракаем горад Гермагор, які таксама прывяззае дзяцінства 
расказчыцы да мясцовасці, дзе прайшлі дзіцячыя гады аўтара: «Я не магла 
стрываць відовішча параненага каня, які зваліўся з тары каля Гермагору, i 
ішла па дапамогу для яго некалькі кіламетраў...» (Bachmann 1993, 27). 
Надалей шэраг месц, апульных для біяграфій аўтара і гераіні, працягваецца, 
і ў тэксце з’яўляюцца карынцкія гарады Ліпіца і Врун, а таксама Вена, Прага, 
Парыж, Трыест, Венецыя. У першых двух названых месцах жылі сваякі Бах
ман. Параўнаем у тэксце: «...у сям’і заўсёды казалі, калі ўсё скончыцца, мы 
зноў паедзем у Ліпіцу, а таксама мы павінны наведаць нашу цётку ў Бруне» 
(Bachmann 1993, 100). Патрабаванне сям’і, каб гераіня ў свой час паехала ў 
Вену або Прагу, адлюстроўвае жаданне Бахман жыць пасля заканчэння 
школы ў Вене. Два падарожжы гераіні ў Прагу і Парыж толькі часткова 
адпавядаюць паездкам пісьменніцы ў гэтыя гарады. У Прагу Інгеборг Бах
ман ездзіла пасля расстання з Максам Фрышам; у Парыж -  каб зноў уба- 
чыць П. Цэлана, які гірацаваў там настаўнікам і перакладчыкам. Знаходжан- 
не ў Трыесце моцна паўплывала на пісьменніцу: пасля гэтай паездкі ў яе 
нават паўстаў выбар паміж Венай і Трыестам як месцам дзеяння рамана. 
Венецыя ўпамінаецца ў прыведзеным раней выказванні і шчыльна перапля- 
таецца з разважаннямі пра недасягальны мінулы час. Акрамя разгледжаных 
намі геаграфічных рэалій, у творы нагадваюцца Рым, Амерыка і Берлін.

Агульныя для пісьменніцы і гераіні месцы ў большасці выпадкаў толькі 
названы ў тэксце і паўстаюць як кароткія тэзы, якія павінны перадаць пэўны 
досвед. Аўтар абмяжоўвае аўтабіяграфічнае кароткімі ўказаннямі, да якіх 
уважлівы чытач мусіць правесці далейшыя паралелі. Выкарыстанне аўтабія- 
графічнага дае магчымасць разглядаць перажыванні гераіні як адпаведныя 
пачуццям гіісьменніцы. Апавядальніца і аўтар дэманструюць падобны пра- 
цэс сталення, яго сімвалізуе і называние агульных месц. Прычым не гэтак 
важна, ці звязаны названыя месцы з рэальнымі падзеямі: большую ролю 
адыгрывае сам факт прыгадвання, чым кантэкст. Напрыклад, паказальна, 
што ў «Маліне» не называецца Цюрых, дзе Бахман жыла доўгі час. Ш. Заут- 
гоф разглядае гэту акалічнасць як замоўчванне месца, з якім звязаны цяжкі 
працэс успамінаў, што перашкаджаюць распавядаць (Sauthoff 1992, 161). 
Варта заўважыць, што Цюрых не ўпамінаецца ні ў адным творы пісьмен- 
ніцы. Такім чынам, хаваюцца негатыўныя ўражанні і ўспаміны, у той час як 
пазітыўныя адлюстроўваюцца ў канцэпцыі вуліцы Унгаргасэ.

Віртуальнай прасторай самаадлюстравання з’яўляенца, з аднаго боку, 
месца дзеяння ўстаўленай у першую частку рамана «Гісторыі прынцэсы 
Кагранскай» («Legende der Princessin von Kagran»), з іншага -  прастора сноў 
гераіні. У паданні дзеянне адбываецца дзесьці «на беразе Дуная» (Bach
mann 1993,65). Гаворка ідзе пра дагісгарычньі час, калі «не было краін і 
межаў» (Bachmann 1993, 65) і ўсё было безыменным. Па меркаванню ня- 
мецкай даследчыцы Саскіі Шатэліюс, тэта месца на Дунаі «нагадвае краіну 
Унгаргасэ, якую варта абараняць і за якую трэба змагацца, таму што ёй 
пагражае помета ўсіх краін» (Schottelius 1990, 55). Цэнтральную частку па
дания, дзе прынцэса губляе арыентацыю і дасягае «мяжы чалавечага све
ту» (Bachmann 1993, 66), можна зразумець як метафарычнае апісанне ду- 
шэўнай прасторы, у якой апавядальніца знаходзіцца ў другой частцы рама
на. Як прынцэса, так і расказчыца губляюцца ў самотнай, «замкнёнай зача- 
раванай дзяржаве» (Bachmann 1993,66), у якой ім пагражаюць «мноства 
чужых істотаў» і «гвалтоўная калона ценяў» (ßachmann 1993, 67). Цэнт- 
ральнымі матывамі гэтых абедзвюх частак з’яўляюцца страх смерці, згуб- 
леная арыентацыя і надзея на вызваленне. С. Шатэліюс праводзіць яшчэ 
адну паралель паміж паданнем і другой часткай рамана: «...таксама тое, 
што ў паданні гаворка ідзе пра "лабірынгы каналаў" у "чужой мясцовасці"» 
(Bachmann 1993, 65), нагадвае месца дзеяння кінастужкі Караля Рыда «Трэ-
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ці мужчына» («.The Third Man») -  падземную каналізацыю Вены. У сваю чар- 
гу з фільмам асацыіруецца назва часткі рамана (гл. Schottelius 1990, 58).

Хранатоп твора, такім чынам, дэтэрмінаваны намаганнем аўтара выр- 
вацца са звыклых прасторы i часу, нягледзячы на іх істотнасць у мастацкай 
сістэме тэксту. Усе аспекты часавай i прасторавай будовы рамана адлюст- 
раваны не праз аб’ектыўныя рэаліі, а праз прызму свядомасці апавядаль- 
ніцы. Такая засяроджанасць на свеце сваіх перажыванняў ставіць гераіню ў 
пазачасавую і пазапрасторавую сітуацыю. У выніку эпіцэнтрам твора робіц- 
ца сама гераіня, а месцам і часам дзеяння -  яе ўнутраны свет. Аўгар не- 
выпадкова надае твору менавіта такую структуру. «Маліна» задумвалася як 
«не-раман»: тут першасным з’яўляецца суб’ектыўны досвед, з прычыны 
чаго сюжэт і структура губляюць сваё традыцыйнае значэнне. Кніга з’яўля- 
ецца свайго роду «крызісным творам»: яна напісана пасля расстання Інге- 
борг Бахман з Максам Фрышам і была ўспрынята многімі даследчыкамі як 
своеасаблівая спроба пісьменніцы пазбавіцца негатыўных змоцый і пера- 
жыванняў. Абраная структура найлепшым чынам перадае ўнутраны стан 
аўтара на час напісання твора.

Апрача таго, трэба заўважыць, што мастацкі прыём стварзння ў тэксце 
суб’ектыўнага малюнка свету і засяроджвання дзеяння на адным героі ха-- 
рактэрны для цэлага шэрага раманаў XX ст. Асобныя рысы такой прасто- 
рава-часавай будовы прысутнічаюць і ў больш ранніх творах пісьменніцы. 
Таму нельга адназначна казаць пра абумоўленасць хранатопа рамана толь- 
кі жыццёвымі абставінамі аўтара. Трэба разглядаць дадзеную структуру ра
мана як рысу паэтыкі Інгеборг Бахман, як кульмінацыю асаблівасідей, заяў- 
леных у ранніх апавяданнях.
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М.А. ШАКЕПЬ

СТЫЛЯВАЯ ФУНКЦЫЯ КОЛЕРААБАЗНАЧЭННЯЎ 
У РАМАНЕ ЖАРЫСА-КАРЛА ГЮІСМАНСА “НААДВАРОТ” (1884)

Показано, что в романе Ж.-К. Гюисманса 
обозначения цвета являются неотъемлемой 
составляющей импрессионистического стиля 
произведения, поскольку их основная функ
ция состоит не в констатации окраски пред
метов объективной реальности, а в отобра
жении через динамику цвета быстрой смены 
впечатлений и субъективных состояний ге
роя.

In this article the author analyses the lexicon 
of color designation in the novel "A Rebours" by 
J.-K. Huysmans. On the basis of the carried out 
research it is possible to assert, that the desig
nation of color is the integral component of style 
of impressionism. The basic function of color 
designation consists not in ascertaining coloring 
of subjects of an objective reality, but in dis
playing a last change of impressions and subj
ective condition of the main hero.

“Колеравае бачанне свету” (Цвет 1990, 6) у мастацкай літаратуры фар- 
міруецца на падставе асаблівасцей светаўспрымання, мастацка-эстэтычных
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установак таго ці іншага аўтара, метаду, нацыі, эпохі. У гэтым плане на- 
дзвычайны інтарэс уяўляе культурная сітуацыя ў Францыі другой паловы 
XIX ст., калі такія пісьменнікі, як браты Ганкуры, Заля, Мапасан, Поісманс, 
“адчуваюць (у плане славеснай распрацоўкі святла і колеру) моцны ўплыў 
жывапіснага імпрэсіянізму” (Цвет 1990, 6). Даследчыкі-лінгвісты адзнача- 
юць: калі цікавасць літаратараў папярэдніх эпох да колеравых эфектаў бы
ла параўнальна невялікай, то, напрыклад, ужо раман Э. Заля “Жэрміналь” 
змяшчае 814 колеравых слоў, а “Чалавек-звер” -  685 (гл. Гак 1977).

Паводле выразу братоў Ганкураў, імпрэсіяністычнае мастацтва -  тэта “не 
малюнак, а перш за ўсё фарбы” (Goncourt 1888, 125). (Туг і далей -  
пераклад аўтара. -- М. Ш.) Шырока ўвёўшы ў жывапіс эстэтыку пленэру i 
зрабіўшы асновай сваей творчасці імгненнае ўражанне ад прыроды, прад- 
стаўнікі гэтай школы звярталі вялікую ўвагу на паветрана-светлавое асярод- 
дзе, у якім знаходзіцца аб’ект выяўлення. Колер і святло перастаюць быць 
толькі характарыстыкамі аб'ектыўнай рэчаіснасці, яны становяцца яркімі вы- 
яўленчымі сродкамі суб’ектыўнага, аўтарскага ўспрыняцця.

Як мастацкі крытык Жарыс-Карп Гюісманс не мог не заўважыць гэтай 
адметнасці жывапіснага імпрэсіянізму. Ужо ў адным са сваіх першых мас- 
тацтвазнаўчых эсэ “Салон 1879 года’’ ён папракае прадстаўнікоў акадэміч- 
нага Салона ў “недастатковай увазе да гульні святла і ценю”, ставячы ім у 
прыклад Эдгара Дэга з яго “надзіва дакладным бачаннем колеру” (Huys- 
mans <1883> 1903, 24, 44). Нездарма сучасны французскі даследчык 
Ж. Дзюпон фармулюе асноўны эстэтычны прынцып Гюісманса-мастацтва- 
знаўцы як “апантанасць колерам” (Dupont 1987, 155).

Toe, што пісьменнік “прайшоў праз імпрэсіяністычную школу” (Евнйна 
1976, 264), выразна адчуваецца ў яго рамане “Наадварот” (1884). Імпрэсія- 
нізм у творы прысутнічае на ўзроўні светаадчування, “стылю жыцця” (Анд
реев 1980, 200). Галоўны герой, патомны дваранін дзз Эсэнт, недаверліва 
ставіцца да сучаснага яму буржуазнага грамадства і ў цэлым да аб’ектыў- 
нага свету ва ўсіх яго праявах. Набыўшы дом у прыгарадзе Парыжа, у Фан- 
тэнэ-о-Роз, дэз Эсэнт спрабуе стварыць у ім сваю ўласную рэальнасць «па
водле прынцыпу “наадварот” адносна агульнапрынятых уяўленняў, маралі, 
розуму і прыроды» (Barbey d’Aurevilly 1902, 273). Дом у Фантэнэ -  тэта 
зменшаная мадэль Зямлі, якой яе жадае бачыць герой: столь, зацягненая 
блакітным аксамітам, на якім вышыты серафімы, гэта небасхіл, найтан- 
чэйшыя тканкі на падлозе імітуюць хвалі, у акварыумах плаваюць механіч- 
ныя рыбы ды растуць штучныя водарасці. У справе арганізацыі інтзр’еру 
герой абапіраецца выключна на асабістыя перажыванні, уражанні. I не ў 
апошнюю чаргу -  на эмоцыі і асацыяцыі, выкліканыя колерамі і адценнямі. 
Фарбы ў рамане сустракаюцца амаль на кожнай старонцы. Чьггач знахо- 
дзіць у тэксце яскравыя апісанні каштоўных камянёў (гл. IV), мастацкіх па- 
лотнаў Гюстава Mapo, Адзілона Рэдона, нешматлікія, але кідкія пейзажныя 
замалёўкі (гл. II, IV).

Зыходзячы з аб’ёму дадзенага артыкула, мы лічым мэтазгодным абме- 
жавацца разглядам аднаго фрагмента рамана, найбольш насычанага коле- 
раабазначэннямі. Гаворка пойдзе аб першай главе твора (Huysmans <1884> 
1924, 11-18), дзе аўтар апісвае інтэр'ер дома ў Фантэнэ-о-Роз і раскрывав 
эстэтычныя прынцыпы, якімі кіруецца дэз Эсэнт пры адборы колераў для 
свайго “свету ў мініятуры”.

Пра асаблівую ўвагу да фарбаў інтэр’еру сведчыць тое, што нават у 
гэтым параўнальна невялікім фрагменце рамана сустракаюцца ўсе колеры 
спектра, а таксама ахраматычныя (белы, чорны, шзры). Па частотнасці іх 
можна размеркаваць у наступкым парадку: bleu -  jaune -  rouge -  orange 
noir -  rose -  vert -- gris -  bianc (сіні -  жоўты -  чырвоны -  аранжавы -  чорны -  
ружовы -  зялены -  шэры -  белы). Гэтая паслядоўнасць адрозніваецца ад
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класічнай для французскай мовы сістэмы адноснай ужывальнасці ядравых 
колераў: поіг -  Ыапс -  rouge -  vert -  bleu -  jaune (чорны -  белы -  чырвоны -  
зялёны -  сіні -  жоўты) (гл. Гак 1977). Ахраматычныя саступаюць у Гюісман- 
са на другі план, на першы ж выходзяць яркія фарбы. I ў гэтым можна 
заўважыць наследаванне мастакам-імпрэсіяністам. Апошнія выдатна ўсве- 
дамлялі, што чорны i белы не мяняюць сваіх уласцівасцей пры змене ас- 
вятлення. А вось колеры спектра “вібрыруюць”, набываюць безліч адценняў, 
і менавіта гэтая “феерыя святла" (Андреев 1980, 62) у найбольшай ступені 
прыцягвала ўвагу імпрэсіяністаў. Таму сучаснікі неаднаразова папракалі 
мастакоў гэтай школы ў бачанні рэчаіснасці праз. “ружовыя акуляры” 
(Андреев 1980, 64) і адлюстраванні толькі светлых бакоў жыцця.

Менавіта адценням, а не колерам у чыстым выглядзе аддае перавагу 
дэз Эсэнт. Адмаўляючы аб'ектыўную рэальнасць, ён нават тканіны для дра- 
піроўкі пакояў выбірае пры штучным святле свечак, у якім звычайныя на 
першы погляд фарбы набываюць нечаканыя і непаўторныя нюансы. На 
ўзроўні стылю ў рамане тэта адбіваецца ў актыўным выкарыстанні аўтарам 
прафесіяналізмаў і тэрмінаў жывапісу: “cobalt” (“кобальтавы”), “indigo” (“інды- 
гавы”), “cinabre” (“кінавар”), “laque” (“гумілак”, “афарбаваны гліназём”). 
У гэтым творы можна назіраць і выпадкі ўтварэння колераабазначэнняў ад 
назваў раслін, жывёл, мінералаў. Прычым, імкнучыся адлюстраваць няпэў- 
насць, зменлівасць уражання ад таго ці іншага адцення, Гюісманс аддае 
перавагу словам з гранічна размытай семантыкай. Згадваецца, напрыклад, 
спецыфічны колер “les saumons” (“ласось”), здольны ўвабраць у сябе вя- 
лікую гаму адценняў -  ад аранжавага да ружовага. Адзін з нюансаў сіняга, 
“turquoise”, атрымлівае сваю назву ад хімічнага спалучэння -  фасфату алю- 
мінія і медзі, які мае колер ад нябесна-блакітнага да зеленаватага (Le Grand 
Larousse 1997, XV, 10510). Апісаныя выпадкі словаўжывання сведчаць пра 
імкненне Гюісманса прытрымлівацца імпрэсіяністычнага прынцыпу, сфарму- 
ляванага яшчэ Полем Верленам:

Адценне -  вось жаданы бог.
LLIto колеры!.. Адны адценні 
Вянчаюць водбліскі і цені,
I з марай -  мару, з флейтай -  рог.

(Верлен 1974, 94)
Што датычыцца фармальнага аспекту перадачы аўтарам колеравых ура- 

жанняў, то звернем увагу на наступную асаблівасць: колераабазначэнні- 
прыметнікі сустракаюцца ў тэксце даволі рэдка. Яны саступаюць месца суб- 
стантыватам накшталт “le rouge”, “un jaune”, “le cinabre”. Імкненне да максі- 
мальнай дакладнасці ў перадачы ўражанняў перарастае ў дэматэрыяліза- 
цыю свету. Увага пераносіцца з прадмета на яго прыкмету, з носьбіта ад
цення -  на само адценне. Можна сказаць, што сапраўднымі “дзеючымі асо- 
бамі” ў аналізуемым фрагменце рамана становяцца непасрэдна колеры, іх 
камбінацыі, “паводзіны і ўзаемадзеянні’’ (Huysmans <1884> 1924, 9). Колер 
выцясняе суб’ект аповеду і ў сваю чаргу сам набывае суб’ектыўныя прык- 
меты. Ha ўзроўні стылю, паводле дакладнай фармулёўкі Л. Андрэева, “на 
пярэдні план выступае абстрактны назоўнік”, на які прыпадае стылістычны 
акцэнт і які “шчыльна акружаны азначэннямі” (Андреев 1980, 59).

У гэтым кантэксце звернем увагу на спалучэнні асноўнага колеру з вы- 
значальнікамі інтэнсіўнасці. Сярод апошніх у “Наадварот” даволі рэдка фігу- 
руюць традыцыйныя для французскай мовы і адпаведна стылістычна ней- 
тральныя прыметнікі “clair” (“светлы”), “pale” (“бляклы”), “fonce” (“цьмяны”), 
“gros” (“насычаны”). Значна часцей інтэнсіўнасць колеру абазначаецца ме- 
тафарычна. Колер, напрыклад, можа быць “чыстым”, “шчырым”, “незамутнё- 
ным” (“purs violets”, “francs gris”, “bleu sincere”). I наадварот, адценне шэрага 
атрымлівае назву “брудны белы” (“blanc sale”). Часам аўтар выражае нават
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не зрокавае, а тактыльнае ўражанне ад колеру: “rouge visqueux” (“ліпкі чыр- 
воны”), “bleu doux” (“мяккі сіні").

Наогул, адценні ў Гюісманса найчасцей перадаюцца метафарычна. Пры- 
чым побач з вызначэннямі, якія ў французскай мове ўваходзяць у 
агульнапрынятую гаму -  “rouge feu” (“агністы”), “gris de perle" (“жамчужна- 
шэры”), фігуруюць і шматлікія аўтарскія вобразныя характарыстьікі. Сярод 
нюансаў чырвонага сустракаем “roux presque moil” (“амаль мёртвы руды”), 
“rose des Indes” (“колер індыйскай ружы”). Адно з адценняў шэрага мае наз- 
ву “macadam”, якая ўтворана ад назоўніка ca значэннем “шчэбневае па- 
крыццё дарогі”. Адпаведна выраз “nuages en macadam” набывае непаўтор- 
ную экспрэсіўную афарбоўку -  нешта накшталт “аблокі колеру шчабёнкі”. 
Сэнс спалучэння “rouge capucine" можна хіба што прыблізна перадаць як 
“чырвоны з аранжавым адценнем, руды". Этымалагічны аналіз паказвае, 
што прыметнік “capucine” (адценне аранжавага) паходзіць ад наймення 
дэкаратыўнай паўднёваамерыканскай расліны з аранжавьімі кветкамі 
(гл. Le Grand Larousse 1997, III, 1766). Сярод абазначэнняў зялёнага -  “les 
verts myrte”, “le vert paon” (“міртавы”, “паўлінава вока”), а таксама “les verts 
ernpereur” (“імператарскі зялёны”). Пры больш уважпівым разглядзе высвят- 
ляецца, што падобнымі характарыстыкамі адценняў аўтар, нібы накіроўвае 
чытача з другой паловы XIX ст. да больш ранняй традыцыі колерааба- 
значэння. Гэтак, “імператарскі (прыдворны) зялёны" зрабіўся папулярным у 
пачатку XIX ст. пры двары Напалеона I. Аднак хутка ён быў забыты, як i 
“каралеўскі сіні” (“bleu de roi”, што неаднаразова сустракаецца ў тэксце ра
мана), назва якога адносіцца да яшчэ больш ранняй эпохі. “Колер індыйскай 
ружы” ўвайшоў у моду ў 1819 г. (гл. Грановская 1969). Ужыванне такіх коле- 
раабазначэнняў сведчыць пра падпарадкаванасць стылю “Наадварот” аў- 
тарскаму светаўспрыманню. Пісьменнік свядома імкнецца падкрэсліць 
абстрагаванасць галоўнага героя ад усіх праяў сваей эпохі. Гюісманс звяр- 
таецца да мінуўшчыны, да часоў прыдворнага бляску, такіх адрозных ад 
буржуазнай Францыі канца XIX ст., да якой арыстакрат і рафінаваны эстэт 
дэз Эсэнт не адчувае нічога, апроч агіды.

Некаторыя аўтарскія неалагізмы настолькі аддаляюцца ад рэчаіснасці, 
што іх успрыманне без спецыяльных каментарыяў становіцца немагчымым. 
Тэкст рамана змяшчае колераабазначэнні, нават не зафіксаваныя француз- 
скімі слоўнікамі: “le pale camphrier du Japon” (“кслер светлага камфарнага 
японскага дрэва”), “couleur de jus de reglisse” (“колер соку лакрыцы”). Мы 
бачым, што нават абстрагаваны ад прадмета колер у некаторых выпадках 
губляе сваю ролю “аб'екта аповеду”. Такім чынам, аўтарскую манеру Гюіс- 
манса можна ахарактарызаваць як паэтыку чыстага ўражання. У адрозненне 
ад кпасічнага імпрэсіянізму, дзе слова “спалучае ў сабе... абазначэнне прад
мета і адчуванні, выкліканыя ім” (Евнина 1976, 261), у “Наадварот” Гюісман- 
са першы, аб’ектыўна-эмпірычны складнік пад уплывам аўтарскага светаад- 
чування амаль цапкам вынішчаецца за кошт разрастания другога, змацыя- 
нальна-суб’ектыўнага. Колер аддзяляецца ад прадмета, а ў сваю чаргу ўра- 
жанне ад колеру абстрагуецца ад самога колеру.

Шматлікія назоўнікавыя і прыметнікавыя характарыстыкі колераабазна- 
чэнняў нават не нясуць у сабе семантыкі колеру. Напрыклад, сінія выпра- 
меньваюць “пяшчоту” (“la Iisiere"), блакітныя маюць “трывожны смак” (“une 
saveur trouble”), i кожнаму колеру ўласцівы “загадкавы шарм пераліваў і ад- 
ценняў” (“le charme mysterieux de Ieur degradations et de Ieur nuances”). Звы- 
чайны аранжавы можа стаць “хваравітым” і “раздражняльным” (“orange irri- 
tante et maladive"), бардо -  “гнюсным, агідным” (“iie-de-vin ignoble"). Адценні 
колераў пры пэўным асвятленні могуць быць “моцнымі, вібруючымі" (“teintes 
vibrantes et fortes”), мець “далікатную ці варварскую афарбоўку, характар 
лацінскіх альбо французскіх літаратурных твораў” (“teintes joyeuses ou som-
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bres, delicates ou barbares, au caractere des oeuvres Iatines ou franęaises"). Як 
сапраўдньія дзеючыя асобы колеры і адценні характарызуюцца таксама з 
дапамогай дзеясловаў. У водблісках свечкі фіялетавыя “адстойваюцца” (“se 
depouillent” -  тэрмін выкарыстоўваецца ў французскай мове для абазна- 
чэння адной са стадый вінаробства -  віно “адстойваецца”), сіні “ледзянее” 
(“se glace"), карычневыя “засынаюць і халаднеюць” (“s’endorment et se froi- 
dissent”), адценні чырвонага “асляпляюць”, “п’яняць” (“aveuglent et soCilent”). 
Дзякуючы сваёй метафарычнасці, суб'ектыўныя характарыстыкі колеру пе- 
ратвараюцца ў характарыстыкі ўражання, створанага імі. Дзеясловы страч- 
ваюць значэнне знешняга дзеяння. У падобных фрагментах яны ўносяць 
дадатковыя нюансы ў апісанне адчуванняў, створаных тым ці іншым коле
рам. У такіх дэталёвых апісаннях уздзеяння колеру на рэцыпіента слева 
набывае сугестыўную функцыю: сродкі мастацкай выразнасці скіраваны ў 
дадзеным выпадку нават не столькі на перадачу імгненных эмоцый, колькі 
на ўнушэнне пэўных адчуванняў.

У гэтым артыкуле мы зрабілі спробу прааналізаваць адзін са стыле- 
ўтваральных элементаў рамана “Наадварот” -  лексіку колераабазначэння. 
Праведзеная праца дэзваляе сцвярджаць, што на стылістычным узроўні 
гэты твор можна ахарактарызаваць як імпрэсіяністычны. Абазначэнні колеру 
страчваюць у ім функцыю канстатацыі афарбоўкі пэўных прадметаў рэча- 
існасці. Яны служаць для адлюстравання глыбінных рухаў настрою героя i 
хуткай змены яго суб’ектыўных станаў, робяцца своеасаблівымі “здымкамі 
адчуванняў". Адценне становіцца самакаштоўньім і паўнапраўным аб’ектам 
апісання. Наўмысная сэнсавая шматзначнасць некаторых аўтарскіх вобра- 
заў і метафар надае мове Гюісманса блізкасць да тэхнікі мастакоў-імпрэ- 
сіяністаў, на палотнах якіх на першы погляд беспарадкавае нагрувашчванне 
мазкоў стварае цэласную карціну ўражання.

Л І Т А Р А Т У Р А
А н д р е е в  Л . Г .  Импрессионизм. M., 1980.
В е р л е н  П . У  месяцавым ззякні: 36. вершаў/ Пер. А. Лойкі. Мн., 1974.
Г а к  В . Г .  Сопоставительная лексикология на материале французского и русского языков. 

M.. 1977.
Г р а н о в с к а я  Л . М .  Наименование цвета в русском языке XVIIl-XIX веков /У  Русская 

речь. 1969. Na 1. С. 30-33.
Е в н и н а  Е.  Проблемы литературного импрессионизма и различные тенденции его 

развития во французской прозе конца XIX и начала XX века У/ Импрессионисты, их 
современники, их соратники: Сб. ст. M., 1976. С. 254-266.

Цвет и свет в художественном произведении: Сб. ст. Сыктывкар, 1990.
B a r b e y  d ’ A u r e v i l l y  J.  Le roman contemporain. Paris, 1902.
D u p o n t  J . La couleur dans (presque) tous ses etats // Huysmans. Line esthetique de Ia deca

dence: Actes du colloque de Bale, Mulhouse et Colmar des 5,6 et 7 nov. 1984. Geneve; Paris, 1987. 
P. 156-165.

G o n c o u r t  E. etG.  de. Journal. Memoires de Ia vie litteraire: En 8 t. Paris, 1888. T. 3,
H u y s m a n s  J . - K .  A Rebours. Paris, 1924.
H u y s m a n s  J . - K . L ’Art moderne. Paris, 1903.
Le Grand Larousse Universe!: En 16 t. Paris, 1997.

ГІаступіў у рэдакцыю 23.12.2002.

Мікалай Ант онавіч Шакель -  аспірант кафедры замежнай літаратуры. Наауковы кіраў- 
нік — кандыдат філалагічных навук, дацэнт Т.У. Кавалёва.



Мовазнаўства

М.А. ДАНІЛОВІЧ

СЛОВЫ БАЛТЫЙСКАГА ПАХОДЖАННЯ Ў СТРУКТУРЫ БЕЛАРУСКІХ 
ДЫЯЛЕКТНЫХ ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ

Выявлено около 100 белорусских диа
лектных фразеологизмов, в составе которых 
имеются слова балтийского происхождения, 
рассмотрена роль лексических балтизмов в 
формировании фразеологического состава 
белорусских говоров.

Language elements of the Baltic origin in the 
structure of the Belarusian dialect phraseological 
units are considered, influence of the lexical 
baltisms on forming the phraseological structure 
of dialects are defined.

Славянска-балцкія этнічныя i моўныя кантакты маюць працяглую гісто- 
рыю. Вучонымі (археолагамі, этнографамі, гісторыкамі, лінгвістамі) даказва- 
ецца існаванне шырокага балцкага масіву на карце старажытнай Усходняй 
Еўропы. “Масіў гэты ахопліваў, як вядома, значную частку сучасных бела- 
рускіх, паўднёвавелікарускіх і сярэдневелікарускіх гаворак” (Толстой 1973, 143). 
На тэрыторыю, занятую балтамі, з даўніх часоў пачалі пранікаць славяне. 
Славянскае асваенне будучага беларускага арзала пачалося прыкладна з 
апошняй чвэрці I тысячагоддзя н. э., яно ішло з поўдня і лаўднёвага захаду 
(дняпроўскае левабярэжжа і паўночная частка Прыпяцкага басейна), а так- 
сама з паўночнага ўсходу (Смаленшчына і Полацкае Падзвінне) (гл. Седов 
1973, 8; Станкевіч 1996, 73). У выніку славянска-балцкага ўзаемадзеяння 
“ў верхнедняпроўска-дзвінска-нёманскім рэгіёне складваецца славянская 
культура, якая ўвабрала ў сябе балцкія элементы" (Седов 1973, 8).

Адносіны паміж славянамі і балтамі ў розныя часы не былі роўнымі: 
"...мелі месца мірнае суіснаванне, ваенныя сутыкненні, выцясненне аднаго 
этнасу другім, асіміляцыйныя працэсы, прычым асімілявалі не толькі 
славяне балтаў, але і ў шэрагу выгіадкаў славяне былі асіміляваны балтамі" 
(Штыхов 1973, 33). Аднак у цэлым дамінаваў працэс славянізацыі, а пазней, 
з XIV-XVI ст., -  беларусізацыі балтаў, які завяршыўся ў XIX -  пачатку XX ст. 
(гл. Станкевіч 1996, 73).

Цеснае кантактаванне двух этнасаў спрыяла таму, што ў розныя гіста- 
рычныя перыяды беларускія гаворкі (пераважна ў паўночна-заходняй част- 
цы) набылі нямала балтызмаў (часцей літуанізмаў) субстратнага, адстрат- 
нага і запазычанага характару. Выяўлены розныя тылы балтызмаў: фане- 
тычныя, словаўтваральныя, лексічныя і інш. (гл. Гринавецкене, Ковальчук 
1972, 377-379). Несумненна, што балцкі ўплыў зведала і беларуская фра- 
зеалогія, у прыватнасці яе кампанентны склад.

Звернем увагу на фразеалагізмы, у структуры якіх маюцца лексічныя 
элементы балтыйскага паходжання. У нашай картатэцы такіх фразеалагіз- 
маў налічваецца каля 100. Кампанентам-балтызмам у іх выступав адно 
слова, астатнія з’яўляюцца ўласнымі: у стрымбуль пайшоў ‘тонкі і не па 
гадах высокі' (ЗНФ) -  стрымбуль 'кветканоснае сцябло цыбулі ці іншай 
расліны' < літ. strimbas ‘тс’; шыпупі абіраць ‘абгаворваць’ (CfB) -  шыпуль
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‘трэска, аскепак’ < літ. śipulys ‘тс’; (сесці) у параду як чорт у расаду ‘(заняць) 
віднае, шаноўнае, ганаровае месца’ (СДФГ) -  парада ‘павага, пашана’ < літ. 
parada ‘ўрачыстасць’. Толькі ў адзінкавых прыкладах усе фразеалагічныя 
кампаненты ўзыходзяць да слоў балтыйскага паходжання: аткавезіць лупы 
‘адвесіць губы' (СПЗБ) -  аткавезіць < літ. kevesa ‘разявака’, лупа 'губа’ < 
літ. Ійра ’тс’; лейды лейдзіць 'многа і абы-што гаварыць’ (СДФГ) -  лейды, 
лейдзіць <літ. Ieidinti ‘абгаворваць, пляткарыць’.

Лексічны балтызм пры ўтварэнні фразеалагізма, як зазначае А.С. Аксамі- 
таў, нярэдка можа набываць іншыя фармалька-граматычныя ці семантыч- 
ныя рысы, чым адгіаведны яму этымон. Так, літоўскае guldyti ‘класці’ ў бе- 
ларускім фразеалагізме набывае форму назоўніка: адны гулды ‘стаптанае 
жывёламі або птушкамі засеянае поле'; літоўскае ataduras ‘нелюдзімы’ ў 
выразе (жыць) як атадура ‘ў адзіноце, у самоце’ таксама агрымлівае рысы 
назоўніка (гл. Аксамітаў 2001,3-4).

Фактычны матэрыял сведчыць, што кампанент-балтызм у абсалютнай 
большасці выпадкаў з’яўляецца назоўнікам. Толькі зрэдку ён належыць да 
разраду дзеяслоўных, напрыклад; каля(ля) пальца абвінуць ‘зусім нічога 
(не даць, не ўзяць)’ (СПЗБ) -  абвінуць < літ. арі/улШ'абгарнуць', ‘абматаць'; 
лэмзаць языком ‘балбатаць’ -  лэмзаць < літ. Iemzyti 'балбатаць'. Гзта тлу- 
мачыцца ўплывам на фразеалогію лексічнай сістэмы, дзе колькасць назоў- 
нікавых запазычанняў таксама пераважае. Паводле статыстычных звестак 
А.А. Станкевіч, сярод выяўленых ёю ў беларускай дыялектнай мове 512 
лексічных балтызмаў на долю назоўнікаў прыпадае прыкладна 80 % слоў 
(Станкевіч 1996, 78, 90). Заўважана, што “назоўнік -  гэта самае чуйнае 
звяно сістэм кантактаваных гаворак і найбольш лёгка запазычваецца’’ 
(Грннавецкене 1972, 403).

Далёка не ўсе балтызмы, засведчаныя ў лексічнай сістэме беларускіх 
гаворак, сустракаюцца ў складзе фразеалагізмаў. Тэматычная разгалінава- 
насць іх адрозніваецца ад лексіка-тэматычнай класіфікацыі балтызмаў, ад- 
люстраванай у манаграфіі А.А. Станкевіч (Станкевіч 1996, 78-93), як мен- 
шай колькасцю труп, так і бяднейшым лексічным напаўненнем труп. Гэта 
пацвярджаецца таксама супастаўленнем фразеалагічных кампанентаў бал
тыйскага паходжання з матэрыяламі “Слоўніка балтызмаў у славянскіх мо- 
вах” Ю.А. Лаучюте (гл. Лаучюте 1982). Прыкладна толькі шостую частку бал- 
тызмаў знаходзім у якасці кампанентаў фразеалагізмаў.

Удзел іх у стварэнні фразеалагізмаў неаднолькавы. Найбольшай фразе- 
аўтваральнай актыўнасцю характарызуюцца назвы частак цела чалавека ці 
жывёлы: адны рэбры і пялы ‘хто-н. вельмі худы’ (СПЗБ) -  пялы ‘косці та- 
забедранага сустава’ < літ. pjaülai ‘тс’; наставіць лупы ‘зазлаваць, насупіц- 
ца’ (СГВ); зайсці ў кепала 'раптоўна, выпадкова з’явіцца ў свядомасці’ 
(Загацце Докш.) -  кепала ‘мазгі, галава’ < літ. kspalas ‘спіна, горб’; ляпу 
расчыніць 'зазяваўшыся, перастаць рабіць што-н.’ (Малая Люцінка Валож.) -  
ляпа ‘рот’ < літ. Іера, Iepas ‘пашча, морда ў жывёлы, рот’; гнэбы раскінуць 
‘рассесціся’ (Каралін Зэльв.) -  гнэбы < літ. gnybliati ‘клюшні’; абабраць 
скабы ‘сурова расправіцца з кім-н., збіць, адлупцаваць каго-н.’ (ЗНФ) -  скаба 
‘рабрына’ < літ. skobä ‘тс'; закрыць зяўну ‘замоўкнуць', распусціць зяўры 
‘разгаварыцца’ (СПЗБ) -  зяўна, зяўры < літ. żiaunos ‘сківіца, губа, рот’; даць 
у купру ‘пабіць, пакараць’ (СПЗБ) -  купра < літ. kupra Торб'; набіць (наса- 
дзіць) <сваё> пілімо (пільмо) ‘наесціся’ -  пілімо ‘вялікі страўнік’ < літ. рўіітаз 
‘месца, куды наліваюць што-н.’; шлучне выцягнуць 'замучыць, знясіліць 
каго-н.’ (Янк. ДС 1) -  шлунне ‘вантробы’ < літ. ślaunis ‘бядро’.

Радзей сустракаюцца фразеапагізмы з кампанентам -  назвай асобы, жы
вёлы: ляйда кабузяцка (кабызяцка) ‘балбатун, той, хто многа і абы-што гаво- 
рыць’ (СДФГ) -  ляйда ‘манюка’ < літ. Ieidinti ‘абгаворваць, пляткарыць’; 
(гаварыць, балбатаць і інш.) як трапа 'празмерна, залішне’ (СПЗБ) -  трала 
‘балбатун’ < літ. traila ‘тс’; гілас напаў ‘хто-н. паводзіць сябе неспакойна,
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узбуджана’ (Гарны Гродз.) -  гілас ‘сляпні, авадні’ < літ. gylius ‘тс'; ворля 
вочкі ‘рамснак’ (СПЗБ) -  ворля < літ. varle ‘жаба'; як ваган ‘вельмі цяжкі (пра 
птушку)’ (СПЗБ) -  ваган < літ. vanagas ‘каршун'; як шурпа ‘неахайны’ (СГВ, 
СПЗБ) -  шурпа 'парода курэй, гусей з натапыраным, ускудлачаным лер’ем’, 
‘курыца ў час лінькі' < літ. śiurpa 'птушка з ускудлачанымі пёрамі’.

Адносна прадстаўнічай выглядае група фразеалагізмаў, у якіх балтызмы 
суадносяцца з назвамі нежывой прыроды -  абазначэннямі прадметаў, рэ- 
чаў, рэчываў, прыладаў, прыстасаванняў, ландшафтных аб’ектаў і інш.: як 
буч ‘непаваротлівы, няўклюдны’ (СПЗБ) -  буч ‘рыбалоўная снасць’, ‘кораб з 
лазы і саломы’, ‘кош’ < bućius ‘верша’; (рукі) як кукі ‘непрызвычаеныя, не- 
ахвочыя да працы (рукі)' (СДФГ), як кукамі збіты ‘крэпкага целаскладу, 
надта здаровы’ (Кр. 1994, СПЗБ) -  кука ‘вялікі драўляны молат, які выка- 
рыстоўваецца для розных мэт (глушэння рыбы, драблення засохлых камоў 
раллі, прасавання гліны, расшчэплівання дроў)’ < літ. kukä 'тс’; (сядзець) як 
мыш у гарудзе ‘вельмі ціха, бясшумна ці спалохана’ (СПЗБ) -  гаруд ‘засек’ < 
літ. aruódas 'тс’; накласці (скласці) у бонду, зладзіць бонду ‘несумленна 
назапасіць’ (СПЗБ) -  бонда ‘грошы, матэрыяльныя каштоўнасці’ < літ. banda 
'тс’; як кятурка стэрога дзеда ‘неакуратны’ (СПЗБ) -  кятурка ‘шырынка’ < 
літ. ketürka ‘тс’; як кялойша ‘неахайны’ (СПЗБ), нарабіць (напусціць) у 
калэйшы ‘спалохацца, здрэйфіць’ (Бабіна Гродз.) -  кялойша, калэйша ‘кало
ша’ < літ. keleTśe 'тс’; як гергаўка ‘вельмі (скупы)’ (СПЗБ) -  гергаўка ‘крэ- 
мень’ < літ. gśrguże, gargśże ‘крамяністы камень; вельмі цвёрды прадмет’; 
хоць у жлукта пасадзі ‘вельмі брудны’ (Горл. 1975), (піць) якжлукта ‘вельмі 
многа, празмерна’ (Глыбоцкае Гом.) -  жлукта ‘бочка для замочвання і за- 
парвання бялізны’, ‘замочаная бялізна' < літ. zlüktas, żluktis ‘тс’; вот табе i 
камы! ‘выказванне засмучэння, роспачы з выпадку чыёй-н. смерці’ (СПЗБ) -  
камы ‘пераважна бульбяная каша часам з дабаўкай гароху, бобу, льнянога 
семя', ‘клёцкі, часам начыненыя мясам’, ‘галушкі, якія пякуць на памінкі’ < 
лат. kama, kams ‘бульбяная каша, часам з гарохам, бабамі'; як клундзюк 
‘вельмі (малы хто-н.)’ (СПЗБ) -  клундзюк -  'страўнік, начынены мясам’ < літ. 
skilandżiukas ‘тс’; як у ройсця ‘брудна, непрыбрана, беспарадак дзе-н.’ 
(СДФГ) -  ройста 'нізкая, вільготная, балоцістая мясціна’ < літ. raistas, reJsta 
‘балоцісты лясок; кустоўе'; з руб у руб ‘вельмі поўна, да самага верху (налі- 
ваць, наліць што-н.)’ (ЗНФ) -  руб ‘бераг (вадаёма)’ < літ. rumbas ‘край, 
узлесак’.

Удзел балтызма ва ўтварэнні фразеалагізмаў залежыць ад традыцыі яго 
ўжывання і тэрытарыяльнай пашыранасці. Даўні балтызм з вялікім лінгва- 
геаграфічным арэалам мае больш шанцаў уключацца ў фразеалагізмы. 
Мяркуюць, што слова рэзгіны ‘прыстасаванне насіць сена, салому, зроб- 
ленае з вяровачнай сеткі, нацягнутай на сагнутыя пруткі, дужкі’ (< літ. 
rezgines) ужо было вядома старабеларускай мове (гл. Гістарычная лексіка- 
логія..., 150). Сёння яно бытуе ва ўсіх беларускіх гаворках, за выключэннем 
іх паўднёвай часткі (ДАБМ, карта № 254), а таксама ў літаратурнай мове. 
Знаходзім яго і ў некалькіх фразеалагічных дыялектызмах, напрыклад: як 
рэдзгіні ‘з рэдкз сатканых нітак (тканіна)’, ‘парванае, з дзіркамі (адзенне)’ 
(СДФГ), ‘вельмі (няўдалы хто-н.)’ (СПЗБ), як старыя рэзгіны 'непрыгожы, 
нязграбны, няўклюдны’ (СДФГ).

Кампактнай паласой на поўначы Гродзеншчыны, паўночным захадзе 
Міншчыны і захадзе Віцебшчыны з выхадам на беларускія гаворкі Літвы 
акрэсліваецца арэал слова скаба (ЛАБНГ 1). Ужыванне слова досыць ус- 
тойлівае і рэгулярнае. Агульнабеларускае рабро і паланізм жэбры (жаб- 
рына) < польск. żebro тут выкарыстоўваюцца спарадычна. Таму на гэтай 
тэрыторыі ўстойлівасцю характарызуюцца і фразеалагізмы з кампанентам 
скаба як уласна дыялектныя, так і варыянты агульнанародных: палічыць 
(пералічыць, палатаць) скабы (скабкі) каму ‘пабіць, збіць каго-н.’ (СДФГ), 
бярэ за скабы каго, каму ‘каму-н. становіцца холадна’ (Парэчча Гродз.),
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скабы можна перашчытаць каму ‘хто-н. вельмі худы’, адны скабы асталіся 
ў каго ‘хто-н. вельмі худы’, якскаба ‘вельмі (худы)’ (СПЗБ).

ІІІырокаўжывальныя балтызмы лупа і ляпа таксама атрымалі прапіску ў 
шэрагу фразеалагізмаў: лупу ацставіць (Сцяц. ДС), лупы наставіць (СДФГ, 
СНМ), лупы надуць (СПЗБ), надуць лупы <як кот на крупы> (СДФГ), лупы 
развесіць (навесіць, павесіць, адвесіць), разявіць лупы, даць па лупах 
(СПЗБ), малако на лупах не абсохла (Падолыды Астр.), даць у ляпу (Кулёў- 
шчына Мает.), закрыць сваю ляпу (СПЗБ), закрыць сваю ляпаўку (ЖС), 
заткнуць ляпу (НЛ), праззявіць сваю ляпу («СУМ), разяўляць ляпу (СПЗБ), 
ляпу драць (СДФГ).

Балтызмы вузкай лакалізацыі сустракаюцца ў адзінкавых выразах: як 
шакаль ‘вельмі (тонкі)’ (СПЗБ) -  шакаль ‘аскепак; верацяно’ < літ. śakalys 
‘тс’; даць у шніпас (у шніпары) ‘пабіць каго-н.' (СПЗБ) -  шніпас (шніпары) < 
літ. śnipas ‘рыла’.

Як бачым, выкарыстанне балтызмаў у ролі фразеалагічных кампанентаў 
пэўным чынам залежыць ад іх функцыянавання ў лексічнай сістэме. Аналіз 
гэтай залежнасці заадно паказаў, што ў гаворках існуе тэндэнцыя да выцяс- 
нення лексічных вузкарэгіянальных балтызмаў.

Як адбіваецца тэта на лексічна-фразеалагічных сувязях? Старэнне і вы- 
хад з ужытку слова можа аналагічным чынам сказацца і на фразеалагізме, і 
яму таксама можа пагражаць знікненне. Так, паводле нашых назіранняў, у 
вёсцы Бабіна Гродзенскага раёна і некаторых навакольных вёсках яшчэ 
гадоў 20-30 назад выкарыстоўваўся выкпічнікавы фразеалагізм кап ты 
скапярэшчыўса! ‘выказванне незласлівага ўшчування, лёгкага папроку’, які 
развіўся на аснове семантычнага зацямнення адпаведнага кленіча. На той 
час балтызм скапярэшчыцца < літ. nusikaparóti ‘памерці’ носьбітам гаворак 
ужо быў незразумелы, але ўжываўся ў якасці кампанента фразеалагізма. 
Сёння гэты фразеалагізм належыць да разраду архаічных, жыве толькі ў 
памяці самых старых людзей.

У чацвёртым томе “Люду беларускага’’ М. Федароўскага адзначаны фра- 
зеалагізм кірдзюк на язык ‘асуджэнне чыйго-н. недарэчнага выказвання, ня- 
добрае пажаданне таму, хто гаворыць непажаданае’ (Fed.), зафіксаваны ў 
гаворках Ваўкавыскага павета (кірдзюк ‘яшчур’ < літ. kurdźiukas, kurćiukas ‘тс’). 
Іншымі слоўнікамі XX ст. ён не засведчаны, бо выцесніўся агульнанародным 
фразеалагізмам ціпун на язык.

Шэраг балтызмаў, паступова выходзячы з лексічнага складу, працягва- 
юць актыўна выкарыстоўвацца ў фразеалагізмах. Гэта з’ява ўпасціва пера- 
важна выразам, пабудаваным па прадуктыўных мадэлях, здольных утва- 
раць незамкнёныя варыянтна-сінанімічныя рады. Напрыклад, фразеалагіч- 
ная мадэль задраць ногі са значэннямі ‘ўпасці не ўтрымаўшыся на нагах’, 
‘адпачываць лежачы, спаць’, ‘памерці’, ‘здохнуць’ на Гродзеншчыне рэалізу- 
ецца ўтварэннямі з рознымі назоўнікавымі кампанентамі (капыты, габары, 
дрыбзі, карачы, кокашы, лэбады і інш.), сярод якіх ёсць літуанізм гегні < 
gegnes ‘рыбалоўная снасць з драўлянай асновай у выглядзе палазоў’ 
(СДФГ). Праведзеныя намі ў Гродзенскім раёне назіранні і апытанне пака- 
залі, што слова гегні вядома нямногім жыхарам, але фразеалагізм задраць 
(адкінуць) гегні ўжываюць і тыя людзі, для якіх слова гегні з’яўляецца не- 
зразумелым. Яно, такім чынам, у фразеалагічным радзе не з’яўляецца ад- 
жылым, лішнім. Мэтазгоднасць яго вымагаецца экспрэсіўнымі патрэбамі мо- 
вы. Як слушна заўважае А.С. Аксамітаў, «літоўскі кампанент, які замяніў ужо 
“сцёртую” часам беларускую лексему, асвяжае фразеалагічную форму і аз- 
дабляе канатацыяй яе змест. Карацей кажучы, чым большай нестандарт- 
насцю характарызуецца фразеалагічная адзінка, чым далей знаходзіцца 
яна ад тыпізаваных, сацыяльна замацаваных традыцыяй уяўленняў, тым 
большая імпульсіўнасць яе ўспрыняцця, тым большае ўздзеянне робіць яна 
на слухача» (Аксамітаў 2001, 5). Гэтым тлумачыцца жывучасць незразуме-
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лага слова ў якасці фразеалагічнага кампанента. Сэнсавая зацемненасць 
слова не перашкаджае ўспрыняццю фразеалагізма, бо значэнне апошняга 
матывуецца, падказваецца семантычнай празрыстасцю самой фразеалагіч- 
най мадэлі.

Прывядзём яшчэ некалькі прыкладаў змадэліраваных фразеалагізмаў, 
якія захавалі ў сваім складзе семантычна цьмяныя балтызмы (стандартыза- 
ваныя памеры артыкула вымагаюць падаваць фразеалагізмы без дэфініцыі 
і балтыйскага лексічнага адпаведніка): даць у кепель (ЖС, СДФГ), кепелі 
добра вараць (TC), кепап ні варыць (CHM)1 абіваць дынды (СПЗБ), бінды 
біць (Пераходы Шчуч., СГЦБ, TC), брындзікі біць (ЗНФ), рэйды тачыць 
(СПЗБ), заткнуць сваё рэйдала (ЗНФ).

Прааналізаваны матэрыял сведчыць, што ўтварэнне і функцыянаванне 
фразеалагізмаў маюць непасрэдную залежнасць ад лексічнай сістэмы га- 
ворак. Чым больш адаптаваную і шырэйшую лінгвагеаграфічную прастору 
займае слова-балтызм, тым большыя магчымасці да пранікнення ў кампа- 
нентную структуру фразеалагізмаў яно выяўляе. Словы балтыйскага пахо- 
джання, якія падвяргаюцца архаізацыі, таксама валодаюць фразеаўтва- 
ральнай актыўнасцю, тэндэнцыяй да кансервацыі, закасцянеласці ў межах 
фразеалагізма.
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В.У. БАНДАРОВІЧ

ЛЕКСЕМЫ  3 АГУЛЬНЫ М ЗНАЧЭННЕМ ‘МУЗЫЧНЫ ІНСТРУМЕНТ’ 
У СТАРАБЕЛАРУСКАЙ MOBE

Рассматриваются номинации, служившие 
для обозначения общего понятия 'музыкаль
ный инструмент' в старобелорусском языке, 
особенности их семантики, этимологии, упот
ребления на раннем этапе и в современном 
белорусском литературном языке; выявлено 
наличие полилексии для выражения одного и 
того же понятия, доминирование заимствован
ных слов, вторичность значения "музыкаль
ный инструмент" для большинства лексем.

The article is devoted to the terms with the 
general meaning 'musical instrument1 in early 
Belarusian. Special features of their semantics, 
origin, use at the early stage and in Modern 
Literary Language are investigated.

Даследаванне слоўнікавага складу старабеларускай мовы па-ранейшаму 
з’яўляецца актуальнай праблемай мовазнаўства. На сучасны момант вы- 
вучаны розныя яго пласты. Тэмпаральнай, метрычнай, мінералагічнай, рэлі- 
гійнай, медыцынскай і іншым трупам лексікі прысвечаны працы У.Д. Еўтухо- 
ва, К.У. Скурата, Н.Р. Мордас, І.У. Будзько, Э.А. Ялоўскай.

Музычнаму слоўніку старабеларускай мовы належнай увагі ў айчынным 
мовазнаўстве не ўдзялялася, хоць цікавасць да найменняў інструментаў 
выказвалі многія музыказнаўцы: А. Капілаў, I. Жыновіч, А. Скорабагатчанка, 
I. Назіна і інш.

Трэба адзначыць, што этымалогія асобных слоў іншамоўнага паходжан- 
ня, звязаных з музычнай сферай, падаецца ў працах А.М. Булыкі “Лексічныя 
запазычанні ў беларускай мове XIV—XVIII стагсддзяў” (Мн., 1980), “Даўнія 
запазычанні беларускай мовы” (Мн., 1972). Музычнай тэрміналогіі прысве
чаны артыкулы Н.М. Навічэнка.

Мэтай данага артыкула з’яўляецца аналіз найменняў, што выражалі 
агульнае паняцце ‘музычны інструмент’ у старабеларускай мове.

Музычная лексіка старабеларускай мовы характарызуецца разнастай- 
насцю адзінак, што ўтвараюць яе, складанасцю сувязей паміж імі, цеснай 
знітаванасцю з іншымі тэматычнымі пластамі слоўніка. Ha стадыі фарміраван- 
ня яна не пазбегнула такіх тыловых і заканамерных з’яў для тэрміналогіі лю
бой сферы дзейнасці, як разгалінаваная сінанімія і варыянтнасць, наяўнасць 
шматлікіх полісемантаў. Аднак некаторыя моўныя факты прымушаюць зра- 
біць выснову аб пачатку фарміравання ўжо ў XIV—XVlII ст. музычнага лек- 
сікону як самастойнай сістэмы. Важным паказчыкам пэўнай ступені адасоб- 
ленасці данай тэматычнай трупы слоў ад агульнаўжывальнага вакабуляра 
з’яўлялася існаванне гіпера-гіпанімічных адносін паміж яго элементамі.

Заўважана, што “гіпера-гіпанімічныя адносіны існуюць у дынаміцы. Адны 
тэматычныя трупы ўжо да пачатку гістарычнага перыяду ўяўляюць сабой 
сфарміраваныя гіпера-гіпанімічныя ўтварэнні, часта з некалькімі лексемамі ў 
функцыі гіпероніма. У іншых трупах слоў найменні з родавым значэннем ад- 
сутнічаюць. Часам гіпонімы ўжываюцца ў ролі гіперонімаў. У больш познюю 
эпоху гіперонім афармляецца як састаўное найменне" (Лукина 1990, 49).

У картатэцы ГСБМ выяўлена 12 назоўнікаў, якія ў старабеларускай мове 
маглі выражаць родавае паняцце 'музычны інструмент’. Да іх ліку адносяцца 
лексемы гуд а па, гусан, игра, музыка, муснкня, нептота, органъ\ 
инструмента, начни ag, орудие, сосуд ъ, строи (сувязь пяці апошніх агуль- 
наўжывальных полісемантаў з музычнай сферай, а ў прыватнасці з інстру- 
ментарыем, прасочваецца ў адпаведным кантэксце або ў спалучэнні з пры- 
метнікамі музАщкип, гудении и і інш.).

Любая тэрміналагічная сістэма мае свае вытокі ў нацыянальнай мове: 
сиачатку асаблівыя, спецыяльныя сэнсы абазначаюцца з дапамогай ужо іс- 
нуючых лексем з самым шырокім значэннем (тл. Сороколетов 1970, 357).
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Назвы гусли і игра старабеларуская мова атрымала ў спадчыну ад 
агульнаўсходнеславянскай. Лексема гусли (дэрыват ад дзеяслова гудет  
‘іграць на музычным інструменце, звычайна на струнным’) у старабеларус- 
кай мове (XIV-XVI11 ст.) выступала ў якасці: 1) намінацыі канкрэтнага шмат- 
струннага музычнага інструмента: “...нд Давыдовы* г^слехт ігЬсіік 
здйгрдішо голосно" (Кін., 486); 2) любога струннага інструмента: “гуслп: 
сшііійца, дрфд, лютня” (цыт. па: Назйна 1982, 14); “IY caii: Скрйппцд” 
(Бяр , 32). Прыклад з “Лексікона” П. Бярынды uOprjAin.: ІІйстрЬ'діейт'ь, 
орУдіе... дно гуслн” (Бяр., 301) дазваляе адносіць разглядаемы назоўнік і 
да шэрага гіперонімаў з агульным значэннем ‘музычны інструмент’.

Семантыка назвы гусли ў старажытнасці ўяўляла сабой спалучэнне гіпа- 
німічнага і гіперанімічных значэнняў розных узроўняў, што было заканамер- 
ным у пачатковы перыяд фарміравання тэрмінасістэмы.

Да старабеларускай лексікі сферы музычнага мастацтва, дзякуючы наяў- 
насці значэння ‘музычны інструмент’, адносіўся полісемант йгрл (вытворнае 
ад дзеяслова urpam), які ў агульнаўсходнеславянскай мове датычыўся та- 
кіх паняццяў, як 'гульня’, ‘занятак з мэтай забавы, адпачынку, заснаваны на 
пэўных умовах’, ‘турнір, паядынак’, ‘відовішча, спектакль’ (СДЯ, 3, 443). Пер- 
шаснае яго значэнне -  ‘рытуальныя язычаскія песні, танцы, гульні’ (ЭССЯ, 
8, 208). Назва працэсу пгрл перайшла на прадмет і стала ўжывацца ў стара
беларускай мове як намінацыя агульнага паняцця ‘музычны інструмент’: 
"с 0K0HJ сторог/ трУкд/М розпкьн ^ддрмтн вед'Ь/і в5 сі̂ рлчкі к51 К^КНЫ в5 
розлглмтые игры” (Алекс. 1697, 346-35). ‘

Слоўнік старабеларускай мовы зафіксаваў назоўнік гудвил (гудел) -  
дэрыват ад дзеяслова гудет, які сустракаецца пераважна ў перакладах 
Бібліі Ф. Скарыны з чэшскай мовы. Яго адносяць да ліку лексічных чэхізмаў 
-  “слоў, зусім адметных ад сродкаў, што ўжываліся ў старабеларускай мове 
для абазначэння адпаведных прадметаў” (Анічэнка 1988, 30).

Аднак, на нашу думку, больш сп.равядлівае меркаванне П.В. Вярхова, які 
лічыць, што лексему гудьвл апраўдана называць чэхізмам, калі яна ўжыва- 
ецца ў адносінах да музычнага інструмента, паколькі са значэннем ‘ігра на 
музычным інструменце' даная назва зафіксаванэ I.!. Сразнеўскім яшчэ ў 
агульнаўсходнеславянскай мове (гл. Вярхоў 1966, 166).

Старабеларускі назоўнік гудьел служыў для абазначэння паняццяў: ‘лю
бы музычны інструмент’ (магчыма, ‘любы струнны музычны інструмент’), а 
таксама ‘ігра на музычным інструменце'. Першае з іх адлюстравана ў на- 
ступных кантэкстах: “Ддвыдт. же и всм людме пзрдмлевы... нл b c a k h j  

гудькдхт с древл прнпрдвленыхт, гудлуу ко и* гуслех'в мд слшцехт мд 
HMAVKAAexT н мд труклут й кукнехт” (Скар. ДЦ, 76-766) (параўн.: “А, Давид 
и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких м у з ы к а л ь н ы х  о р у 
диях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпа
нах, и на систрах, и на кимвалах" (Библия 1999, ВЦ, 6, 5)); “зоветсА 
IjrAA5THрк г ^ д к а  единд п о д о к н а  гЛлА/іг'" (Скар. Пс., 36). У апошнім пры- 
кладзе маецца на ўвазе любы музычны інструмент або любы струнны му
зычны інструмент. Аб працэсе ігры гаворыцца ва ўрыўку з Бібліі Ф. Ска
рыны: “lAKO ГуДЬКА ВО Вр’Ьд\А ПДАЧІО, ТАКО И НОВОСТЬ П6 4AC0MS СВОИМ!.”
(Скар. ДП, 106).

3 дэрыватаў ад слова гудьБл ў ГСБМ зафіксаваны прыметнік гудеБный.
На сучасным этапе развіцця беларускай літаратурнай мовы з разгледжа- 

ных лексем у якасці гіпероніма са значэннем ‘любы музычны інструмент’ не 
выкарыстоўваецца ніводная. У працэсе скарачэння колькасці варыянтаў i ci- 
нонімаў для абазначэння працэсу ігры i музычных прылад выйшла з ужытку
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назва гудька', слова гуслі звузіла семантыку і сёння абазначае толькі кан- 
крэтны струнны музычны інструмент, гуслі; назоўнік ігра па-ранейшаму 
ўключаецца ў склад музычнай лексікі, але са значэннем 'працэс выканання 
на музычным інструменце’ (ТСБМ, 2; 99, 527).

Цесныя палітычныя і кулыурныя кантакты ВКЛ з краінамі Заходняй Еўро- 
пы ў XVI-XVII ст. сталі прычынай пранікнення ў старабеларускі слоўнік шмат- 
лікіх іншамоўных назваў. Так, за кошт запазычаных фармальных дублетаў 
музыка і муснкня папоўнілася і колькасць гіперонімаў, што абазначалі агуль- 
нае паняцце ‘музычны інструмент’.

Слова музыка (мусика) з’явілася на беларускай глебе праз пасрэдніцт- 
ва польскай мовы (ст.-бел. музыка (1565 г.) < ст.-польск. muzyka ‘музычны 
інструмент’, ‘галіна мастацтва’, ‘мелодыя’ < лац. müsica ‘мастацтва муз, му- 
зычнае мастацтва’ (ЭСБМ, 7, 86)); кніжны варыянт муснкня вядомы з Xll ст. 
(Фасм., 3, 15). Абодва назоўнікі зводзяцца да ст.-грэч. pouoiKoę ‘які нале- 
жыць Музам’, ‘музыкант’, ‘мастацкі, паэтычны, адукаваны’.

Семантыка лексем музыка і муснкня ў старабеларускай мове ўключала 
значэнні ‘гучанне музычных інструментаў’: “през5 три дни мд онолть 
мФсТцУ СОЛОДКДА ЛГгеЛСКДА мУзыкд слышана была” (Каліст., II, 2116), 
“Хтожт то Очинит абы неЕесндга коли л\уснкнід Уснулд’’ (Пралог, 5476); 
‘музычны інструмент’ (слова ліузыка ўжывалася яшчэ і ў дачыненні да тан- 
цаў). Значэнне ‘музычны інструмент’ для разглядаемых назваў з’яўлялася 
другасным. 3 ім гэтыя словы сустракаюцца ў наступных кантэкстах: “дФвкн 
жидовские чннгачы триумфы іако бывал шбыча5 У ніуу выходгачн з 
мФст спФвдли и нд л^зыкд^ нгрдлй” (Бельск., 97); “ОвФрнлк: Пищалка, 
музикд невелнчкдж нлкштдлтъ лютн-Ь” (Бяр., 144); “ншол при не5 двд-ь 
за с з дрУги/и людол* был весел, перед скринею спФвдючн и нд 
розличиых мусикигах игрдючи’’ (Бельск., 1046).

Сярод дэрыватаў ад слоў музыка i муснкия ў ГСБМ выяўлены пры- 
метнікі музыкий, музыцкнй, мусикейскнй, назвы выканаўцаў музыка, 
музыкъ, музыкаитъ.

3 цягам часу слова музыка выцесніла з ужытку варыянт муснкня i па- 
ранейшаму выкарыстоўваецца са значэннем ‘музычны інструмент’, але ў 
гутарковай мове (ТСБМ, 3, 179).

У якасці намінацыі родавага паняцця ‘музычны інструмент’ у “Выкладзе 
тлумачэнняў біблейскіх кніг сярэдзіны XVII ст.” сустрэлася назва непшота. 
“ПреднФэшомУ мУзыковй (кУ спевдню) при негннотФ (ндчнню 
л\Узыцкнл\)’’ (Выкл., 106); “в5 пФснгдхт, Bs флллгЬхъ ntAMiAX^, а не
нд негннотФ, лгУзыцкнлть инструмента” (Там жа, 1066).

Слоўнік старабеларускай мовы фіксуе шэраг лексем, сувязь якіх з музы- 
кай выяўляецца толькі ў кантэксце. Ha адносіны іх да лексікону названага ві- 
ду мастацтва звычайна ўказваюць прыметнікі музыцкнй (музыкнй, 
мусикейскнй), гудекный. Сярод такіх слоў назоўнікі ннструмеитъ, 
начннье, орудие, сосудъ, строи. Ix аб’ядноўвае агульная сема ‘прылада, су- 
купнасць прылад для выканання якой-небудзь работы’. Дзякуючы шырыні 
семантыкі, гэтыя назвы суадносіліся з сельскагаспадарчай, рамесніцкай тэр- 
міналогіяй, бытавой лексікай і выступалі ў якасці элементаў сувязі розных 
тэматычных груп.

Назоўнік инструмента (иструментъ) быў запазычаны старабеларус
кай мовай у XVI ст. (1565 г.) з лацінскай праз польскую (польск. instrument < 
лац. instrumentum ‘інструмент, прылада’ (ЭСБМ, 3, 390-391)) і ўжываўся са 
значэннем ‘музычны інструмент’ у наступных кантэкстах: “реклж двдгь 
княждтол\ левитским, деы постановили з Ердтки своей игрдчи нд
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ннстр^ментех музыцкнх'ь” (Біблія, 367); 1II Iiiiiet ігіісіікд, йгрдпке нд 
пнстр^ент'Ь дко сігіівдіідд ігііснк" (Бяр.. 322-323); “ныло шііоскдлно з 
порднку лчііАосе/здпе твое... ид мстрй’м еіггі; w десдтп стрЬ’ндд' п нд 
гуслех з сп'квлнкелУ’ (Г!с. XVII, S5).

Сярод вытворных ад слова ннструнеп'гь дачыненне да музыкі меў пры- 
метнік йнстреметалпый (Пралог, 6486-649) -  ‘які ствараецца музычнымі 
інструментамГ.

Назва начпнье {начине, начнппе, начыпе, начынье) з’яўляецца запазы- 
чанием з польскай мовы (пачатак XVI ст.): ст.-лольск. naczynie ‘сукупнасць 
прадметаў, прыналежнасцей’, “посуд рознага прызначэння’, ‘рамесніцкі інс- 
трумент' (ЭСБМ, 7, 287-288). Яе адносіны да музыкі выяўляюцца ў пры- 
кладзе: “илид здс крлтд его irvbaa тоь кыл йітцелі пгрдіочнх пд дрфду 11 
л\узнцком мдчішю’’ (Бельск., 75).

Ужыванне царкоўнаславянізма сосудж ('ёмістасць рознага прызначэння’, 
‘посуд’) у складзе словазлучэння сосуды пения ў адносінах да музычных 
інструментаў было характэрна, відаць, для кніжнай мовы: “в годішЬ’ м* 
послышите голосъ роговыи н сг.нстелнын слшкове дрфы к^кны 
псллтырн пшцдлп и вен сосуды IrIiiHwX нддмте и IiOKAOiiHTec ичсрдзЬ’ 
злдтолсіў” (36. 262, 116).

У перакладзе Ф. Скарыны аналагічны прыведзенаму ўрывак выглядае 
так: “всниже чдст Ь’слкішнте звукж трЪ’пы I I  сопелки I I  гуслей II 
слштцл I I  прегудннци И гдрфы, II всакого строю TytXem1Horo. Пддпнте 
и люлптесл окрдзу злдтол\у” (Скар. ДП, 106). Замест словазлучэння 
сосуды пенья ўжыта сінанімічнае спалучэнне строи гудепнмн (параўн.: 
чэш. hudebni nastroje). У старажытнасці агульнаславянскі полісемант строп, 
акрамя абазначэння адзення, амуніцыі, выкарыстоўваўся для намінацыі 
рознага роду начыння, у тым ліку і музычных прылад.

Сярод слоў з агульнай семай ‘усякая прылада, начынне’ асаблівае месца 
займала назва органъ (арганъ, иоргать, органы). Ст.-бел. органъ лічыцца 
працягам ст.-рус. органы, якое зводзіцца да грэч. opyavov ‘механізм', 
'інструмент’, 'любы музычны інструмент' (ЭСБМ, 1, 146). Калі разгледжаныя 
вышэй лексемы на працягу ўсёй сваёй гісторыі захоўвалі шырокую семан- 
тыку, то назоўнік органъ ужо ў старажытнасці звузіў шэраг сваіх значэнняў: 
стаў абазначаць пераважна канкрэтны музычны інструмент: “в'ь трукдх'ь 
оргдповт. звуіск пре.йеііАетсА, и вей свои TAACb сонлюддють" (Скар. ПБ, 
30); “Шпежникъ: Оно.йянулеск м оргдны, .чковкі вж костелі; Гюжолек не 
кылн іютрекны, и ііж к не з к  роскдздня дностолского сутк, дни отцев’к 
святых'ь" (Пыт., 77, 1603).

Выкарыстанне разглядаемай назвы ў беларускай мове ў першасным зна- 
чэнні 'ўсякая прылада, механізм’, а таксама ‘любы музычны інструмент’, 
заўважана намі ў “Лексіконе" П. Бярынды: 11OprjAin1: ІІпстрй'йеіггь, 
орЬ’діе... дко гЬ’слн" (Бяр., 301).

3 вытворных ад слова оргапъ зафіксаваны назоўнік корганьстно, намі- 
нацыя выканаўцы органиста, прыметнік оргаионъ.

Ca значэннем ‘музычны інструмент' у старабеларускай мове, на нашу 
думку, магла быць ужыта любая лексема, якая мела шырокую семантыку i 
адносілася да рознага роду прылад, напрыклад царкоўнаславянізм орудие 
(‘работа’, ‘справа’, ’інструмент’), што стаіць у адным сінанімічным радзе з 
назвамі инструментъ, оргапъ ‘любы музычны інструмент’.

У сучаснай беларускай літаратурнай мове існуюць лексемы арган, інст- 
румент, начынне, сасуд, строй. У адносінах да музыкі выкарыстоўваецца 
тры з ix: арган, інструмент, строй. Першая -  як абазначэнне канкрэтнага
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музычнага інструмента (ТСБМ, 1, 264), другая -  у якасці намінацыі родавага 
паняцця 'музычны інструмент' (ТСБМ, 2, 548), трэцяя з'яўляецца назвай пэў- 
най сістэмы гучання музычных інструментаў, якая ўтвараецца суадносінамі 
тонаў па вышыні (ТСБМ, 5(1), 342).

Кажучы пра ўжывальнасць у старабеларускай мове 12 вышэйразгледжа- 
ных назоўнікаў, трэба адзначыць, што з агульным значэннем ‘музычны інст- 
румент' найбольш шырока з іх (мяркуючы па колькасці і характары ілюстра- 
цыйнага матэрыялу) выкарыстоўваліся іншамоўныя словы инструменты і 
ліугшлл. Сёння прыладу, на якой выконваюць музычныя творы, як правіла, 
называюць тэрміналагічным спалучэннем музычны інструмент.

Аналіз мікрагрупы лексем старабеларускай мовы, у якую аб’ядноўваюцца 
гіперонімы з агульнай семай ‘любы музычны інструмент’, выявіў некаторыя 
асаблівасці, характэрныя для музычнай лексікі.

1. Існаванне полілексіі -  “варыянтаў лексічнага ўвасаблення паняцця” 
(Мечковская 1975, 202) -  у даным выпадку для выражэння гіпероніма са 
значэннем ‘любы музычны інструмент’.

2. Шырыня семантычнага аб’ёму многіх назваў, дзякуючы чаму яны маглі 
функцыянаваць у некалькіх сферах жыцця грамадства.

У залежнасці ад ступені суаднесенасці з пластом музычнай лексікі раз- 
гледжаныя словы можна раскласіфікаваць па 3 трупах:

а) назвы, семантыка якіх цалкам карэлявала са слоўнікам музычнага 
мастацтва {гудьвл, гусли, музыкл, муспкпн)\

б) назвы, што ўваходзілі ў сістэму музычнай лексікі асобнымі значэннямі 
(пгра)\

в) назвы, якія на тым ці іншым этапе сітуатыўна адносіліся да музычнай 
л е кс і к і (нистр у  u ей тъ, ил чинк е, орглнъ, орудие, со с уд ъ, строп).

3. Сумяшчэнне адной лексемай функцый гіпоніма і гіпероніма.
4. Другаснасць значэння ‘музычны інструмент' для большасці слоў, якое 

з’яўлялася звычайна шляхам метанімічнага пераносу назвы працэсу на 
прадмет.

5. Дамінаванне слоў іншамоўнага паходжання.
6. На сучасным этапе развіцця беларускай мовы страта большасцю наз- 

ваў агульнага значэння ‘музычны інструмент' або звужэнне семантыкі.
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Н.Ю. ПЕРАВАЛАВА

АСАБЛІВАСЦІ СКЛАНЕННЯ ЛІЧЭБНІКАЎ У СТАРАБЕЛАРУСКІМ  
ПЕРАКЛАДЗЕ “АРЫ СТОЦЕЛЕВЫ Х ВАРОТ” (XVI ст.)

Анализируются особенности системы скло
нения имени числительного в рукописном 
памятнике старобелорусского языка “Аристо
телевы врата". Особое внимание уделяется 
парадигмам количественных числительных.

This article analyzes the peculiarities of the 
numerals declension system in the old 
Beiarusian manuscript “Aristotel's Gam". Special 
attention is paid to the consideration of cases 
ends within the system of cardinal numerals.

"Арыстоцелевы варотьГ -  надзвычай цікавы і недастаткова даследаваны 
рукапісны помнік старабеларускага пісьменства XVI ст. Арыгінал твора ўзнік 
у арабскай літаратуры X-Xl ст. і не мае ніякага дачынення да вядомага 
антычнага філосафа Арыстоцеля. У перакладзе на старабеларускую мову 
помнік з’явіўся недзе ў канцы XV -  пачатку XVI сг. У наш час рукапіс “Ары- 
стоцелевых варот” захоўваецца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі ў ад- 
дзеле рэдкай кнігі, рукапісаў і старадрукаў пад шыфрам 091/276 К. Дакладна 
даведацца, якім чынам рукапіс трапіў у бібліятэку, не падаецца магчымым. 
У кнізе інвентарьізацый за 1949 г. ён узгадваецца як твор XVII ст., аднак 
іншых заўваг няма. Пра сапраўдны час з'яўлення рукапісу мы не маем ніякіх 
звестак, бо даваенныя бібліятэчныя архівы загінулі. Вядома толькі, што ў 
Нацыянальнай бібліятэцы захоўваецца былы Віленскі спіс № 222.

3 сучасных прац, у якіх закранаюцца пытанні гісторыі ўзнікнення “Арысто- 
целевых варот", аналізу графіка-арфаграфічных, фанетычных і марфалагіч- 
ных асаблівасцей твора, мы, на вялікі жаль, не можам адзначыць ніводнай. 
У навучальных дапаможніках, аглядных даследаваннях па гісторыі бела
рускай мовы зрэдку сустракаюцца толькі паасобныя ўпамінанні пра гэты 
выдатны ломнік старабеларускага пісьменства (гл. Булыка 1970; Булыка 
1979; Булыка 1988; Саверчанка 1998). Фактычна аналіз моўных асаблівас- 
цей “Арыстоцелевых варот” апынуўся па-за ўвагай лінгвістаў.

Як асобная часціна мовы лічэбнікі вылучыліся параўнальна позна, таму 
што па сваіх марфалагічных асаблівасцях яны падобныя да назоўнікаў ці 
прыметнікаў. Аднак сярод сучасных мовазнаўцаў няма адназначнага мерка- 
вання наконт прыналежнасці лічэбнікаў да самастойных, гіаўназначных час- 
цін мовы. Нават іх межы як асобнага лексіка-граматычнага класа слоў у су- 
часнай мовазнаўчай літаратуры не акрэслены дастаткова выразна. Нада- 
ючы леравагу граматычным крытэрыям, да лічэбнікаў трэба адносіць толькі 
тыя словы, якія маюць такія марфалагічныя асаблівасці, як уласцівасць 
мець катэгорыю склону і роду. Аднак гіры такім падыходзе статус такіх слоў, 
як многа, мала, некалькі, столькі і да т. п., пры ўмове іх спалучэння з на- 
зоўнікамі, якія падлягаюць злічэнню, акрэслены недастаткова выразна. He- 
каторыя даследчыкі прапануюць кантэкстуальна здрозніваць няпэўна-коль- 
касныя лічэбнікі ад блізкіх па марфалагічнай структуры і па семантыцы 
іншых часцін мовы -  колькасных гірыслоўяў: многа, мала\ займеннікавых 
лічэбнікаў: некалькі, колькі’, злучнікаў, якія абазначаюць колькасныя адносі- 
ны ў сказе (гл. Анічэнка 1989, 193).

Пры семантыка-граматычным падыходзе лічэбніку традыцыйна надаец- 
ца статус самастойнай часціны мовы (гл. Шуба 1987, 116).

Словы з колькасным значэннем існавалі ўжо ў індаеўрапейскай мове- 
аснове. Першапачаткова лічэбнікі не мелі абстрактнага характару, а былі
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Род М. род Ж. род н. род
H единъ, оден, один одина едино
р. единого, одного лие ного
д. единому, о д и н о м о у единой единому, о“ному
в. ел"ного, одинъ одноу
т. едины“
м. е~ино* ед,,номъ

цесна звязаны з прадметамі, да якіх адносіліся. Яшчэ ў агульнаўсходнесла- 
вянскі перыяд пачаўся працэс набыцця імі больш адцягненага значэння, 
што найперш было абумоўлена развіццём абстрактнай, не звязанай з кан- 
крэтнымі прадметамі сістэмы лічэння. Тэта прывяло да граматычных змен -  
сцірання адрозненняў па родах і ліках, выраўноўвання пэўных склонавых 
форм. Усе пералічаныя працэсы мелі месца і ў старабеларускай мове.

Пэўна-колькасныя лічэбнікі
Пэўна-колькасныя лічэбнікі з’яўляліся базавымі пры фарміраванні сістэ- 

мы лічэбніка як самастойнай часціны мовы. Галоўнае месца сярод іх зай- 
маюць простыя, невытворныя, якія з’яўляліся базай для ўтварэння іншых 
разрадаў лічэбнікаў. Змены менавіта ў гэтым разрадзе абумовілі развіццё 
сістэмы лічэбнікаў у цэлым.

Адзін. Лічэбнік о д и н ъ  (-а, -о) з трупы лічэбнікаў займенна-прыметнікава- 
га паходжання ў найменшай ступені змяніў свае якасці. Па сутнасці, ён 
захоўвае ўсе свае спрадвечныя рысы (гл. Булыка 1979, 177). Лічэбнік о д и н ъ  
(-а, -о) у старабеларускай мове змяняўся як поўны прыметнік, тэта значыць 
формы м. i н. роду супадалі ва ўскосных склонах. У табліцы прадстаўлены 
формы дадзенага лічэбніка, зафіксаваныя ў “Арыстоцелевых варотах”.

Формы пэўна-колькас-
Ф о р м ы  п э ў н а -к о л ь к а с н а га  л іч э б н ік а  одинъ, одна, одно нага Л ІЧ Э б н ІК Э  е д и н ъ

(-а, -о) ужываліся ў стара- 
беларускіх тэкстах лад уп- 
лывам царкоўнаславян- 
скай мовы.У мовазнаўчай 
літаратуры сцвярджаец- 
ца, што лічэбнік е д и н ъ  
(-а, -о) другі па колькасці 

ўжывання пасля лічэбніка о д и н ъ  (-а, -о) (гл. Булыка 1979, 178). Аднак у 
тэксце “Арыстоцелевых варот” ужыванне форм е д и н ъ  (-а, -о) значна пера- 
важае па колькасці (64,5 %), што, безумоўна, тлумачыцца значным царкоў- 
наславянскім уплывам на мову аналізуемага помніка.

Адзначаная сістэма скланення лічэбнікаў о д и н ъ  (-а, -о), е д и н ъ  (-а, -о) не 
была адзінай і нязменнай.

Аднойчы ў тэксце лічэбнік е д и н ъ  сустрэўся ў форме мн. ліку: и  
с л н ц е  и  л у н а  (61 адв.). Аднак немагчымасць ужывання дадзенага лічэбніка 
ў мн. ліку ca старажытнасці з’яўлялася яго вызначальнай прыметай. У пры- 
ведзеным прыкладзе лічэбнік е д и н и  ўжыты ў сказе ў ролі азначэння, таму ў 
дадзеным кантэксце выбар такой формы з’яўляецца заканамерным.

Пад уплывам польскай мовы ў старажытную беларускую пісьменнасць 
пранікла форма е д е н ъ .  У “Арыстоцелевых варотах" намі адзначаны адзі- 
ночны выпадак ужывання формы Н. склону м. роду о д е н: к а з а п м и  о д е н от  
н и “ (54). Дадзеную форму трэба, на наш погляд, кпасіфікаваць як канта- 
мінацыю форм о д и н ъ  i е д е н ъ ,  тым больш што гэтая форма з'яўляецца 
“дыялектызмам паўднёва-заходняй часткі Беларусі’’ (Булыка 1979, 179). Трэ
ба адзначыць, што польскамоўны ўплыў на мову разглядаемага помніка ўво- 
гуле праявіўся ў зусім нязначнай ступені пераважна на лексічным узроўні.

Два. У агульнаўсходнеславянскай мове лічэбнік д ъ в а  меў толькі формы 
парнага ліку. У Н.-В. склоне адрозніваліся формы м. (два),  ж. і н. роду (dee), 
у P.-M. склоне агульнай была форма д ъ в о ю ,  у Д.-Т. -  д в е м а .  У стара
беларускай мове захоўваліся былыя формы парнага ліку ў Н.-В. склоне, што 
пацвярджаецца і моўным матэрыялам “Арыстоцелевых варот". Назоўнікі 
пры гэтых лічэбніках выступаюць як у форме мн. ліку, так і ў форме парн. 
ліку: д в а  з о л о т н и к а  (40), д в а  з о л о т н и к и  (40 адв.) dee ч а с т и  (38 адв.).

ди
е ни

’ Тут i далей у дужках пазначаецца старомка рукапісу “Арыстоцелевы вароты” (XVI ст.).
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У Р. склоне ў старабеларускай мове зрэдку ўжывалася ранейшая форма 
беою, агульная для ўсіх трох родаў, аднак яна была заменена больш новай 
формай дву, якая пазней зусім выйшла з ужытку. Ha аснове апошняй па 
аналогіі з канчаткамі Р. склону мн. ліку займеннікаў і прыметнікаў -ы х ъ /-и х ъ  
утварылася форма д в у х ъ .  У “Арыстоцелевых варотах” у Р. склоне ж. роду 
ўжываецца форма d eov* :  з н а м е н о у е т ь  й з с й н е н іе  d e o v *  к р у ч и н ъ  (24). 
Форма Р. склону д в о х ъ ,  якая утварылася на аснове старой формы д в о ю ,  у 
тэксце аналізуемага помніка намі не адзначана, хоць яна была дастаткова 
пашырана ў іншых творах XVI ст.

У Д. склоне ў аналізуемым тэксце адзначана традыцыйная форма Д.-Т. 
склону м. i ж. роду з назоўнікам у форме мн. ліку: с к и д ы в а л д в е м а  з о л о т 
ники  (41), м е ж и  с и м и  д в е м а  (21 ад в ).

У М. склоне выяўлена форма ж. роду d e o v * ,  якая лоўнасцю супадае з 
формай Р. склону: с м ы ш л я т и  on  д Oovx в е щ е *  (50).

Тры, чатыры. Гэтыя лічэбнікі ў агульнаўсходнеславянскі перыяд мелі 
формы толькі мн. ліку. У Н.-В. склоне ўжываліся дзве родавыя формы: 
трье, ч е т ы р е  для м. роду i т р и , ч е т ы р и  для ж. i н. роду. Формы гэтых 
лічэбнікаў з цеёрдым р, а таксама надзвычай ужывальная ў старабела
рускай мове форма ч о т ы р ы  ў тэксце “Арыстоцелевых варот" не зафікса- 
ваны.

У Н.-В. склоне выступав форма т р и  для ўсіх трох родаў, якая, як адзна- 
чалася вышэй, была характэрна толькі для ж. i н. роду: т р и  п я т е р н и ц ы  
(79), т р и  п о г л о щ е н ы  в и н а  и с п и в а й  (66 адв.), т р и  з о л о т н и к и  (45). 
Замацаванне адной родавай формы для ўсіх трох родаў у Н.-В. склоне 
гаворыць пра тое, што ў XVI ст. станаўленне лічэбнікаў як асобнага кпаса 
слоў праходзіла даволі інтэнсіўна.

Ужыванне форм ч е т ы р е  и ч е т ы р и  ў Н.-В. склоне ў разглядаемым 
творы таксама ўжо не падпарадкоўвалася выпрацаванай у агульнаўсходне- 
славянскай мове сістэме. У ж. родзе ларалельна ўжываюцца гэтыя дзве 
формы, хоць форма ч е т ы р е  была характерна толькі для м. роду. Былая 
форма ж. i н. роду ч е т ы р и  ўжываецца ў м. родзе: с т р а н ы  с в е т а  с е г о  
четыре  (16), ч е т ы р и  л и ц а  (60 адв.), ч е т ы р и  д и ны (дня) т в о р я т ь  о д и н 
днь (78 адв.).

Старажытныя формы Р. склону т р и , ч е т ы р ъ  у старабеларускай пісь- 
меннасці ўжываліся надзвычай рэдка. У “Арыстоцелевых варотах” такія 
формы ўвогуле не зафіксаваны. У аналізуемым помніку ўжываюцца новыя 
ўтварэнні з канчаткам -ex, які лерайшоў сюды пад уздзеяннем займеннага 
скланення з М. склону: о т  ч е т ы р е * д н е й  (45 адв.), о т  ra p e *  do ч е т ы р е *  
зол о т н ико 0 (45 адв.).

Формы лічэбнікаў т р ы , ч а т ы р ы  ў Д. склоне ў разглядаемым творы намі 
не адзначаны.

У Т. склоне лічэбнікі т р ы , ч а т ы р ы  выступаюць з новым канчаткам -ма, 
які яны набылі пад уплывам скланення лічэбніка два: ч е т ы р м а  в е щ ь м и  
(3 адв.), м е ж и  т р е м а  н е с т а й н а  (60 адв.).

У М. склоне намі зафіксаваны толькі лічэбнік т р ы  з канчаткам -ex, які, як 
ужо адзначалася, супаў з канчаткам Р. склону: п о  т р е * д н е * я в и т с я  п о 
мощь  (89).

Пяць -  дзесяць. У старажытнасці лічэбнікі ад п я ц і  да д з е в я ц і  скланя- 
ліся як назоўнікі былой асновы на */ ў адзіночным ліку, а лічзбнік д з е с я ц ь  -  
па тылу скланення назоўнікаў на зычны. Аднак агульная тэндэнцыя да уніфі- 
кацыі форм словазмянення захапіла i тэту трупу лічэбнікаў.

Лічэбнік п я ц ь  у “Арыстоцелевых варотах” зафіксаваны намі толькі ў фор
ме Р. склону м. роду і В. склону м. i ж. роду. У Р. склоне м. роду тэты лічэбнік 
ужываецца з канчаткам -и: к а жд о г о  п о  п я т и  з о л о т н и к о а (45). У агульна- 
ўсходнеславянскай мове тэта словаформа выступала з асновай п е т -,  аднак 
у старабеларускіх пісьмовых крыніцах пад уплывам жывой народнай мовы
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пры пераходзе націску з асновы на канчатак ва ўскосных склонах пачапа 
ўжывацца форма з асновай п я т -.  У В. склоне м. і ж. роду лічэбнік п я ц ь  у 
разглядаемым тэксце мае агульную форму п я т ь , м а с л а  к о в ъ я  п я т ь  з о 
л о т н и к о в (44), м е д у  п я т ь  г р и о е н о к ъ  п е р е в а р е н о г о  (45).

Лічэбнік ш э с ц ь  у “Арыстоцелевых варотах" у В. склоне ў м. i ж. родзе 
выступав ў форме ш е с т ь :  м е д у  п р е с н о г о  п е р е в а р и в а л о г ш е с т ь  г р и -  
в е н о к ъ  (44 адв.), в ш е с т ь  ч а с о в ъ  (78 адв.).

Лічэбнік с е м  у старажытнай беларускай мове ўжываўся ў двух варыян- 
тах. Даволі часта выступала старажытная форма с е д м ,  што пацвярджаецца 
і прыкладамі з разглядаемага твора. У Р. склоне м., ж. i н. роду выступав 
форма з асновай с е д м -  i канчаткам -и: в ы ш е  *  с и " с е дм и  п о я с о 0 (61), 
н а б о л ш и  с т е р е ж и  с я б е  с е дм и  з в е з д ъ  (72 адв ), в е р х у  с е дм и  н б с ь  
(63 адв.). Аналагічная форма ўжываецца ў Н. i М. склоне ж. роду і ў 
М. склоне м. роду: с е дм ъ  з в е з дъ в е л и к и " (61), с к а з а н іе  о с е дм и  з в е з да х ъ  
в е л и к и х (66 адв.), о с е дм и  п о я с е " н (? н ы "  (61). Пад уплывам скланення 
лічэбніка д в а  ў М. склоне побач з першапачатковым канчаткам -и  развіўся 
постфікс -их. У мове аналізуемага помніка намі выяўлены адзіночны выпа
дах ужывання гэтага новага канчатка: с к а з а н іе  о сед м и "  п л а н е т а "  (71). 
Формы з асновай с е м -  ужываюцца ў "Арыстоцелевых варотах" значна ра- 
дзей (15 % ад агульнай колькасці). Намі зафіксаваны толькі два выпадкі 
такіх напісанняў у Н. склоне ж. роду i P. склоне м. роду: сем ь* з в е з д ъ  в е 
л и к и "  (61 адв.), п о в е с ь  н а  с л н ц и . . .  до  с е м и  д н е й  (45 адв ).

Лічэбнік в о с е м  у старабеларускіх пісьмовых крыніцах у асноўным прад- 
стаўлены формамі з асновай о см -.  Тэта пацвярджаецца і моўным матэрыя- 
лам разглядаемага твора. Лічэбнік в о с е м  выступав ў "Арыстоцелевых ва- 
ротах” выключна з асновай о с м -  ва ўсіх зафіксаваных намі словасрормах: 
о с м ъ  г л а в и з е н ь  (2) -  Н. склон ж. род, каж ды й о т  ни" о с м и  ч а с т е й  
(7 адв.) -  Р. склон ж. род, п о л е п ш и л  б ы  о с м о ю  ч а с т ь ю  м ь с к у с а  (45) -  
Т. склон ж. род, ос м о е  н б о  (61) -  Н. склон н. род.

Лічэбнік д з е в я ц ь  выяўлены намі ў аналізуемым помніку толькі аднойчы: 
с о ч т и  м е ч и . . .  п о  д е в я т и  п о  д е в я т и  (19 адв.). Напісанне з я (у тэксце ў 
гэтай пазіцыі выступав юс малы) тлумачыцца адлюстраваннем на пісьме 
з’яў жывой народнай гаворкі -  якання.

Скланенне лічэбніка д з е с я ц ь  у старабеларускі перыяд канчаткова аб'яд- 
налася са скланеннем лічэбнікаў п я ц ь  -  д з е в я ц ь , што пацвярджаюць i пры- 
клады з "Арыстоцелевых варот". У Р. склоне лічэбнік д з е с я ц ь  ужываецца з 
канчаткам -и: н о  до д е с я т и  (16). Формы В. склону выстулаюць з тымі ж 
канчаткамі, што i адпаведныя формы лічэбнікаў п я ц ь , ш э с ц ь :  п о д к а жд ы м 
д е с я т ь  г о л о в ъ  (16), п о д к а жд ы м с т о л е ч н и к о м ъ  д е с я т ь  б о я р ъ  (16). 
Аднак у Т. склоне тэты лічэбнік ужываецца з канчаткам -м а ,  як і лічэбнікі 
два, ч а т ы р ы :  д а б ы  л е к а р ь с т в о  т в о е  д е с я т м а  ч л к ы  (5 адв.).

Дванаццаць. У агульнаўсходнеславянскай мове лічэбнік д в а н а ц ц а ц ь  
абазначаўся словазлучэннем, у якім першапачаткова скланялася толькі пер
шая частка, а апошні элемент выступаў у нязменнай форме M склону. Ад
нак даволі рана словазлучэнне пачало сцягвацца і апошні элемент прыняў 
форму Н. склону, што адлюстроўвае i мова разглядаемага твора: dee на  
д е с я т ь  з о д е и  (78 адв.). Тыловым у старабеларускай мове стала ўжыванне 
канчатка ў абедзвюх частках словазлучэння, што паказваюць i прыкпады з 
“Арыстоцелевых варот": д в о ю  н а  д е с я т е "  д о м о "  (63 адв.), д в о и  н а  д е 
с я т ь /"  (76). Аднойчы ў мове аналізуемага твора намі зафіксавана форма 
лічэбніка д в а н а ц ц а ц ь  са спрошчанай другой часткай: д в е н а ц а т ь я  (78 адв.).

Тры ццаць. Асноўнай формай гэтага лічэбніка з XV ст. становіцца форма 
т р и д ц а т ь .  У разглядаемым помніку тэты лічэбнік выступав толькі ў такой, 
характэрнай для старабеларускай мовы мовы форме з адлюстраваннем пэў- 
ных фанетычных варыянтаў: з о д е и  о б ы йдегпь  т р и дц а т ь ю  л е т ы  (61 адв.), 
п о д т р и дц а т и  д н ь  (78 адв ), з а н ж е  т р і / 'ц а т ь  т р и е н т о н ъ  (78 адв ).
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Пяцьдзесят. Гэты лічэбнік зафіксаваны ў “Арыстоцелевых варотах” у 
адзіночным выпадку, аднак і такая невялікая колькасць прыкладаў дазваляе 
заўважыць, што ў названая словаформе мела здольнасць скланяцца толькі 
першая частка, прытым што для старабеларускай мовы асноўнымі былі 
формы ca склонавымі канчаткамі ў абедзвюх частках: в з я п б ы  м о з г о у  
в е л ь б о ж ь е г о  и г о л у б я ч о г о  п о  п я т й д е с я " 1 ч й с л о м (44).

Сто і лічэбнікі для абазначэння соцень. У “Арыстоцелевых варотах” 
лічэбнік с т о , утвораны ад старажытнага назоўніка з лічбавым значэннем, 
ужываецца выключна ў сваёй асноўнай функцыі -  для абазначэння абс
трактная ліку. У старабеларускай мове гэты лічэбнік скланяўся ў адз., мн. 
і парн. ліку. У разглядаемым помніку намі зафіксаваны формы Р. склону адз. 
i мн. ліку: и т а к ж е  б у д е ш л и  п о т р е б е н ь  д о  сп>а (16), п р с д к о л к о  с о т  л е т  
(79 адв.).

У складзе лічэбніка т р ы с т а  другая частка ўжыта ў форме Р. склону адз 
ліку: и м а е т с я  т р и с т а  д н ь  (78  адв ).

Словы для абазначэння лікаў вышэйшы х разрадаў. Словы такога 
тылу ў аналізуемым помніку ўжываюцца рэдка. У тэксце намі выяўлены 
формы Н. I Р. склону адз. ліку i Р. склону мн. ліку лічэбніка т ы с я ч а :  да а щ е  
будеть т и с я ч а  (80), б о у д е ш ь  п о т р е б е н ь  д о  т и с я ч и  (16), е 0йн о м у  о т  
т и с я ч ь (  31 адв.).

Састаўныя лічэбнікі. У семантычную трупу пэўнэ-колькасных лічэбнікаў 
уваходзяць і састаўныя лічэбнікі (гл. Булыка 1979, 194). Лічбы. якія ўяўлялі 
сабой спалучэнне лікаў розных разрадаў, у агульнаўсходнеславянскай мове 
абазначаліся словазлучэннем. Агульным правілам такіх словазлучэнняў, 
утвораных шляхам складання, было тое, што назвы ніжэйшых разрадаў 
ідуць за назвамі вышэйшых разрадаў і дапасуюцца пры даламозе злучнікаў 
и, да. Аднак у старабеларускай мове пры абазначзнні складаных лічбаў 
злучнік и пры афармленні сповазпучэння часта прапускаўся, што прывяло 
да больш цеснага аб’яднання яго элементаў. У “Арыстоцелевых варотах” 
намі зафіксаваны менавіта такі спосаб абазначэння састаўнога лічэбніка. 
Пры гэтым правіла, якое вызначае месца ў словазлучэнні назваў вышэйшых 
і ніжэйшых разрадаў, выконваецца ласлядоўна. У складзе састаўнога лічэб- 
ніка першая частка (лічэбнік т ы с я ч а )  ужыта ў форме В. склону мн. ліку: 
будеть т и с я ч ь  д е с я т ь  (16).

Няпэўна-колькасныя лічзбнікі
Да ўласна няпэўна-колькасных лічэбнікаў адносяцца словы, якія маюць 

не канкрэтнае, а абап/пьнена-колькаснае значэнне. У асноўным гэтыя сло
вы захоўваюць марфалагічныя прыметы тых часцін мовы, з якімі суадно- 
сяцца: прыслоўяў (многа, мапа і г. д ), займеннікаў (копькі, некалькі і г. д ). 
У “Арыстоцелевых варотах" намі зафіксаваны няпэўна-колькасныя лічэбнікі, 
суадносныя пераважна з прыслоўямі, гаму разгледзець асаблівасці іх скпа- 
нення не падаецца магчымым. У нашым даследаванні проста канстатуецца 
факт іх наяўнасці ў анапізуемым тзксце.

У “Арыстоцелевых варотах” для абазначэння няпэўнай колькасці надзвы- 
чай шырока ўжываецца слова м н о го :  с т р а т и т ь  т о б е  м н о г о  в е л м и  
(14 адв.), м а л о  з л а  а м н о г а  д о б р а  (4). Такі спосаб абазначэння некан- 
крэтнай колькасйі характерны i для сучаснай беларускай мовы.

У тэксце аналізуемага помніка зафіксаваны адзіночны выпадак ужывання 
слова к о л к о  для абазначэння неканкрэтнай колькасці: к о л к о  л ю д е й  п р и -  
слухает ь к  г о р о д у  т о м у  (12 адв ).

Другой разнавіднасцю няпэўна-колькасных лічэбнікаў з’яўляюцца назвы 
прыблізных пікаў Тэта ўтварэнні па мадэлі “неазначальны займеннік+пэўна- 
колькасны лічэбнік”. У тэксце “Арыстоцелевых варот" намі адзначаны адзі- 
ночны выпадак такой перацачы прыблізных лікаў: п р е д к о л к о  с о т  л е т  
(79 адв.). Ад упасна няпэўна-колькаоных лічэбнікаў. такія ўтварэнні адрозні- 
ваюцца тым, што яны семантычна звязаны з пэўна-колькаснымі лічэбнікамі.
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Назіранні над сістэмай скланення лічэбніка ў “Арыстоцелевых варотах” 
дазваляюць зрабіць вывад пра тое, што ў старабеларускай мове XVI ст. 
лічэбнікі ўтваралі асобную групу слоў з абстрактным значэннем пэўнай або 
няпэўнай колькасці. Сістэме скланення лічэбнікаў разглядаемага твора ўво- 
гуле ўласціва перавага традыцыйных флексій з пэўнымі варыянтамі.

Аўтар выражае падзяку навуковаму кіраўніку М.Р. Прыгодзічу і ўсім чле
нам кафедры гісторыі беларускай мовы філалагічнага факультета БДУ за 
падтрымку і слушныя заўвагі.
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Наталия Юр'еўна Перавалава -  выкладчык кафедры гісторыі беларускай мовы.

C S. ГОЛЯК

АКТИВНОСТЬ СЛОВА И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ СЕРБСКИХ

Дается характеристика использования 
зоонимов в сербской и белорусской фразео
логии. Выявляются факторы, влияющие на 
фразеологическую активность, и степень ее 
корреляции с частотой, полисемией и дери
вацией лексем. 1

БЕЛОРУССКИХ ЗООНИМОВ)

The article deals with using zoonyms in Ser
bian and Belarusian phraseology. The factors 
that influence on phraseological activity are re
vealed. The degree of its correlation with fre
quency, polysemy and derivation of lexemes is 
evaluated.

1. Аспекты  активности слова. Активный словарь, по определению 
М.В. Арапова, это “часть словарного состава языка, которая включает отно
сительно ограниченное число лексических единиц, особенно часто исполь
зуемых в речи, причем в связи с наиболее существенными для данного об
щества реалиями, понятиями и ситуациями” (Арапов 1998, 22). Языковая 
активность отдельных лексем проявляется в таких их свойствах, как: 1) бо
гатая полисемия, 2) развитое словообразование, 3) широкая представлен
ность во фразеологии (фразеологическая активность). Большинство актив
ных лексем характеризуются давностью происхождения, стилистической 
нейтральностью, свободной и разнообразной сочетаемостью.

Количественная оценка взаимосвязи различных аспектов активности 
лексем была проведена В.А. Московичем на материале английских цвето
обозначений. Автор установил, что “наиболее тесна связь между фразеоло
гической активностью и полисемией, фразеологической активностью и ко
личеством сложных слов" (Москович 1969, 45). Он также констатировал на
личие тенденции к прямой пропорциональной зависимости между языковой 
активностью лексем и частотой их употребления. Однако ряд факторов, по 
мнению В.А. Московича, препятствуют обобщению установленных законо
мерностей. Автор пишет: “Характер самого обозначаемого словом предме
та в значительной мере предопределяет потенцию слова к развитию значе
ний. [...] Из других искажающих факторов укажем на историю народа, его 
культуру, отражающиеся на разных аспектах активности слова, в особенно
сти на его полисемии и количестве фразеологизмов” (Москович 1969, 49).
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Различия между степенью активности лексем з разных языках являются 
существенными характеристиками лексиконов. На это указывал А.Е. Суп
рун: “Вероятно, мог бы иметь типологическую ценность и такой показатель, 
как способность к образованию фразеологических сочетаний слов или их 
групп в отдельных языках (подобно тому, как типологически релевантен по
казатель продуктивности словообразования на базе отдельных корней, ос
нов или словообразовательных элементов)" (Супрун 1983, 39). По всей ви
димости, типологическую значимость имеет и характер взаимоотношений 
между различными аспектами активности слов в сопоставляемых языках.

2. Методика количественной оценки аспектов активности слова. Для 
анализа активности сербских и белорусских зоонимов из фразеологических 
и толковых словарей двух языков были отобраны 642 сербских и 540 бело
русских фразеологических оборотов (далее -  ФО), включающих в свой со
став названия животных или их дериваты-прилагательные (например, мядз- 
веджая паспуга). В отобранных ФО представлены 143 сербских и 109 бело
русских зоонимов. После этого по PMC и ТСБМ (условные сокращения ис
точников см. в конце) были определены количество значений данных зоо
нимов и состав их словообразовательных гнезд (2515 лексем в сербском и 
694 -  в белорусском). Речевая активность зоонимов была установлена 
суммированием частот каждого названия животного в частотных словарях 
(понятие общей (суммарной) частоты, релевантной для языка в целом, за
имствовано из "Частотнага слоўніка беларускай мовы” (Мажэйка, Супрун 
1982, 19-21)). Для верификации данных привлекался материал народной 
фразеологии (1100 сербских и 900 белорусских ФО).

Характеристика и оценка связи различных аспектов активности зоонимов 
производились для каждого языка отдельно, итоговые данные были сопос
тавлены между собой. В каждом языке зоонимы были распределены по 
рангам (по убывающей последовательности) в рамках направлений актив
ности: 1) по количеству ФО с рассматриваемыми лексемами, 2) по частоте 
зоонимов; 3) по количеству значений лексем; 4) по числу слов, однокорен
ных с зоонимами. Кроме того, была установлена иерархия зоонимических 
гнезд в ФО (учитывалось не только число ФО с зоонимом, но и с его дери
ватами).

Фразеологическая активность сопоставлялась с частотой пексем, поли
семией и деривацией (в последнем случае сравнивалась иерархия зоони
мических гнезд в ФО и словообразовательных гнезд). Для каждой пары ас
пектов был вычислен коэффициент корреляции, отражающий характер и 
тесноту статистической связи двух явлений, по следующей формуле:

где л -  количество исследуемых лексем-зоонимов; х, -  числовое значение 
(ранг) лексемы № / в ряду 1 (отражающему первый аспект активности), где / 
изменяется от 1 до л, у, -  числовое значение (ранг) той же лексемы в ряду 2 
(отражающему второй аспект активности); х и у -  среднее арифметиче
ское числовых значений всех лексем в рядах 1 и 2 (Бронштейн 1981, 611; 
Носенко 1981, 125). Коэффициент г приобретает значения от -1 до +1. По
ложительные значения указывают на прямую связь двух явлений, отрица
тельные -  на обратную. Абсолютная величина коэффициента отражает 
тесноту связи: чем данная величина ближе к нулю, тем связь слабее, и на
оборот (Носенко 1981, 119, 125).

3. Характеристика ф разеологической активности сербских и бело
русских зоонимов. В обоих языках были выделены лексемы, гипо-/гетеро-

V (X ,  - Х ) ( у ,  -  у )
г =
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нимические серии и тематические группы, представленные в наибольшем 
количестве ФО.

Гипо-/гетеронимические серии составляют обозначения подвидов одного 
животного: пас ‘собака’, куче 'щенок', кер ‘охотничья собака', кучка ‘сука’ и 
т. п. Данные серии объединяются в шесть тематических групп. Так, в на
родной таксономии животного мира различаются, с одной стороны, обозна
чения домашних и диких животных, с другой стороны, -  названия млекопи
тающих (и ряда других животных), птиц, рыб, насекомых и червей. Про
центное соотношение серий и групп зоонимов во фразеологии рассматри
ваемых языков подобно (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Т е м а т и ч е с к и е  гр у п п ы  з о о н и м о в  в с е р б с к о й  и б е л о р у с с к о й  ф р а з е о л о ги и

Тематическая группа Удельный аес ФО, % Число серий
Серб. Бел. Серб. Бел.

1. Обозначения домашних животных (млекопитающих) 40 40 10 9
2. Обозначения домашних птиц 6 7 4 4
3. Обозначения зверей, пресмыкающихся и других животных, 

обитающих в дикой природе
25 21 27 20

4. Обозначения диких птиц 13 17 24 23
5 Обозначения насекомых и червей 12 11 14 12
6. Обозначения рыб 4 4 8 7

ВСЕГО 100 100 87 75

В обоих языках почти половина ФО с зоонимами содержат обозначения 
домашних животных (млекопитающих и птиц). При этом в них представлена 
только шестая часть всех гипо-/гетеронимических серий в каждом языке, 
т. е. один вид животного описывается с наибольшей степенью индивидуа
лизации (по сравнению с другими группами). В кругу таких лексем встреча
ется наибольшее количество названий самца, самки и детеныша одного 
животного, экспрессивных зоонимов (серб, маца ‘киска’, бел. кароўка и 
т. д.). Данные факты объясняются тем, что домашние животные составляют 
непосредственное окружение человека, важны для него, их внешний вид и 
поведение хорошо изучены им.

Наиболее разнообразной (по количеству представленных видов живот
ных) в сербской фразеологии является группа обозначений зверей и неко
торых других диких животных, в белорусской -  группа названий диких птиц. 
Данная группа занимает большее место в белорусской фразеологии, чем в 
сербской, что, возможно, указывает на более важное значение птиц для бе
лорусов.

Группа обозначений рыб в обоих языках представлена наименьшим ко
личеством ФО и гипо-/гетеронимических серий, так как эти существа наиме
нее индивидуализируются человеком (соответственно их свойства реже ис
пользуются для описания других объектов). Важным является только сово
купное (родовое) понятие ‘рыба’ (что отражено в высокой частоте зоонимов 
риба -  рыба в ФО).

Самыми активными в сербской фразеологии являются зоонимы пас ‘со
бака’ (29 ФО), кои, ‘конь’ (24), птица ‘птица' (18), мува ‘муха’ (17), 3Muja 
‘змея’ (16) и мачка ‘кошка’ (16), в белорусской -  зоонимы сабака (28 ФО), 
кот (21), муха (18), конь (16) и воўк (16). Высокой активностью в ФО 
обладают сербские лексемы вук ‘волк’, зец ‘заяц’ и овца ‘овца’, белорус
ские -  вол, каза и рыба. Данные, близкие к указанным, получены и при 
привлечении материала народной фразеологии.

Активность зоонимов в ФО обусловлена рядом внеязыковых и языковых 
причин. К внеязыковым факторам относятся распространенность того или 
иного животного на данной территории, нахождение в непосредственной 
близости к человеку (собака, кот, а также муха, конь в сельской среде), роль 
в быту и крестьянском хозяйстве (конь, вол, коза, овца). Исследователи 
славянской фразеологии и фольклора указывают также на демоническую
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(культовую) функцию некоторых животных, чьи названия частотны в ФО 
славянских языков (Гура 1997, Ча)кановиИ 1994 и др.). Например, собака 
относится к наиболее древним и распространенным домашним животным: 
факты о ее приручении зарегистрированы еще в раннем неолите, и со вре
мен неолита данное животное распространено во всей Европе, Азии, Егип
те (Subotic 1994, 102). Авторы пишут о связи культа собаки и дьявола у 
древних народов (Николаева 1996 и др.): ср. рус. на кой пес и на кой черт, 
серб, nacju син ‘собачий сын' и fjaeorbu син дьявольский сын’ и т. д. Веро
ятно, данные факторы обусловили то, что соответствующий зооним являет
ся самым активным как в сербской и белорусской, так и (по наблюдениям 
других исследователей) в английской, немецкой, французской, польской, 
русской, украинской фразеологии.

Влиянием отмеченных внеязыковых факторов объясняются и некоторые 
различия во фразеологической активности сербских и белорусских зоони- 
мов: cp. 3Muja ‘змея’ (16 ФО, ранг 3) и змяя (3 ФО, ранг 13); магарац ‘осел’ 
(11 ФО, ранг 8) и асёл (2 ФО, ранг 14), а также представленность отдельных 
зоонимов только во фразеологии одного из языков (например, названий 
ящерицы, сони, хомяка в сербских ФО или названий аиста, бобра, зубра, 
совы в белорусских ФО).

Анализ языковых характеристик зоонимов, используемых в ФО, показал, 
что высокочастотные в ФО названия животных в большинстве случаев об
ладают несколькими или всеми признаками активной лексики. Так, данные 
зоонимы отличаются длительностью существования в сербском и белорус
ском языках. Заимствованные зоонимы, как правило, редки в ФО, что объ
ясняется также внеязыковыми причинами (заимствования обычно обозна
чают экзотических животных). Лексема магарац активна в сербских ФО, не
смотря на заимствованный характер, так как обозначает животное, распро
страненное на территории южных славян. Другими свойствами зоонимов, 
представленных в большом количестве ФО, являются стилистическая ней
тральность и активность в рамках иных направлений активности слов.

4. Взаимосвязь аспектов активности сербских и белорусских зоо
нимов

4.1. Состав наиболее активных зоонимов обнаруживает значительную 
близость в каждом из рассматриваемых языков, а также между языками, 
однако имеется и ряд расхождений (табл. 2 и 3).

Т а б л и ц а  2
Н а и б о л е е  а к т и в н ы е  з о о н и м ы  в с е р б с к о м  я зы к е

Фразеология Частота Полисемия Деривационная активность
1. Пас 'собака' 

(29 ФО)
1. Птица ‘птица’ (час

тота 3656)
1. Kohb (6 значений), 

овчица 'овечка' (6)
1 . Kohb 'конь'

(45 дериватов)
2. Коя, 'конь' (24) 2. Пас 'собака' (1416) 2 Вук 'волк' (5), 

кобипа 'кобыла’ (5), 
мачка 'кошка' (5)

2. Пас 'собака' (41)
3. Птица 'птица' (18) 3. Риба 'рыба' (1111) 3 D u 6 a  'рыба' (39)
4, Myeа 'муха' (17) 4. Koi-ь 'конь' (1097) 4. Кола 'коза' (35)
5. Зми/а ‘змея’ (16), 

мачка 'кошка' (16)
5 Жйвопюіьа живот

ное' (958)
5. JMUja змея' (34)

Т а б л и ц а  3
Н а и б о л е е  а к т и в н ы е  з о о н и м ы  в б е л о р у с с к о м  я зы к е

Фразеология Частота Полисемия Деривационная активность
1. Сабака (28 ФО) 1. Конь { 1180) 1. Казел (8 значений) 1. Рыба (49 дериватов)
2. Кот (21) 2. Карова (581) 2. Бычок (5) 2 Конь (43)
3. Муха (18) 3. Воўк (525) 3. Баран, баранчык,

змей, канёк, кошка, 
сабака, чарвяк (4)

3. Звер (34)
4. Воўк (14), 

конь (14)
4. Сабака (405)
5. Кот (377) '

4. Сабака (32)
5. Свіння (31)

4.2. Ф разеологическая активность и частота употребления. Коэффи
циент корреляции между фразеологической активностью и общеязыковой 
частотой зоонимов составляет 0,62 в сербском и 0,67 в белорусском языке, 
что позволяет констатировать положительную корреляцию двух свойств
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лексем. Зоонимы, активные в ФО, обычно имеют и высокую частоту (в рам
ках исследуемой группы лексем), неактивные лексемы (представленные в 
1-2 ФО) имеют низкую частоту. Например, лексема птица характеризуется 
высокой степенью активности только в сербской фразеологии. Вероятно, 
это связано и с тем, что данный зооним является самым частотным в серб
ском языке. Влиянием частоты можно объяснить употребление названий 
кота в ФО: в сербской фразеологии активной является лексема женского 
рода мачка 'кошка', в белорусской -  лексема мужского рода кот. Сравним 
иерархию по частоте зоонимов: серб, мачка ‘кошка’ (ранг 15) и мачак 'кот' 
(ранг 77); бел. кот (ранг 5) и кошка (ранг 37).

C другой стороны, имеются примеры отсутствия корреляции двух явле
ний. Так, лексемы серб, мува ‘муха’ и бел. муха относятся к наиболее ак
тивным в ФО, однако имеют относительно низкую частоту (ранги 52 и 21). 
Отдельные частотные зоонимы (в соответствии с рангом в частотном сло
варе зоонимов) не представлены во фразеологии (серб, веверица ’белка', 
птичица ‘птичка’ и др.).

4.3. Фразеологическая активность и полисемия. Активность зоонимов 
в ФО была соотнесена со следующими характеристиками лексем: а) на
личием у лексем полисемии; б) развитостью полисемии. В обоих языках на
блюдается связь фразеологической активности зоонимов и наличия у них 
переносного значения, при этом данная связь больше выражена в сербском 
языке. Практически все высокочастотные в ФО сербские и белорусские зоо
нимы (за исключением лексем серб, мува -  бел. муха) являются многознач
ными. Большинство моносемичных лексем употребляются только в 1-2 ФО. 
В целом полисемия свойственна большей части названий животных, вхо
дящих в состав ФО: 66 % рассматриваемых сербских лексем и 54 % бело
русских зоонимов, при этом доминирующим направлением семантической 
деривации является ‘животное -  человек’.

Развитость полисемии (количество и разнообразие семантических дери
ватов) в рассматриваемом материале не оказывает существенного влияния 
на степень фразеологической активности лексем. Коэффициент корреляции 
в данном случае составляет менее 0,5 в каждом языке, т. е. связь двух яв
лений слабо выражена. Самый частотный во фразеологии двух языков зоо
ним (серб, пас -  бел. сабака) имеет два значения, тогда как серб, кобила 
‘кобыла’ или бел. бычок, представленные только в 1-2 ФО, имеют соответ
ственно 5 и 6 значений. Деминутивы в обоих языках отличаются особой ак
тивностью семантической деривации, однако обладают относительно низ
кой фразеологической активностью. Возможно, отсутствие связи двух явле
ний объясняется тем, что зоонимы, как правило, участвуют в образовании 
ФО своими прямыми значениями, а также актуализируют антропоцентриче
ские семы значения, тогда как те семы названий животных, которые обу
словливают разнообразие семантической деривации (формирование на ба
зе зоонимов, наряду с обозначениями человека, названий артефактов, рас
тений, природных явлений, игр и т. д.), являются менее существенными для 
фразеологической номинации. Кроме того, отсутствие корреляции между 
активностью зоонимов в ФО и развитостью их полисемии указывает на кон
курирующую способность лексической и фразеологической номинации в 
рассматриваемой сфере.

4.4. Фразеологическая и деривационная активность. Коэффициент 
корреляции для фразеологической и деривационной активности зоонимов 
составляет 0,72 в сербском и 0,62 в белорусском языке. Лексемы, активные 
в ФО, обычно отличаются простотой фономорфологической структуры и 
имеют развитые словообразовательные гнезда. Гнезда зоонимов, входя
щих в состав 1-2 ФО, наоборот, содержат малое количество слов (напри
мер, серб, крешталица ‘сойка’, могъац ‘моль’, бел. ластаўка, акунь и др ).
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Члены словообразовательных гнезд зоонимов чаще образованы аффик
сальным способом, чем путем словосложения. Наибольшее количество 
сложных слов мотивировано прежде всего названиями тех животных, кото
рые имеют высокую хозяйственную ценность. Во фразеологии влияние 
данного фактора меньше (ср. активность в ФО лексем серб, з/ии/а ‘змея’, 
бел. кот и т. д.). В связи с этим гнезда самых активных в ФО зоонимов не 
всегда включают и наибольшее число дериватов -  сложных слов.

5. Заклю чение. Таким образом, в кругу рассматриваемых зоонимов на
блюдаются как прямые, так и непрямые корреляции между фразеологиче
ской активностью и другими аспектами активности слова. Одни лексемы 
(названия собаки, коня и другие) в обоих языках проявляют высокую актив
ность практически по всем направлениям. Для других лексем (серб, мува -  
бел. муха) представленность в большом количестве ФО является своего 
рода языковой компенсацией их достаточно низкой активности в рамках 
других аспектов. Количественные показатели характера и тесноты корреля
ции направлений активности зоонимов практически совпадают в родствен
ных сербском и белорусском языках, однако сопоставление полученных ре
зультатов с данными других исследователей показывает, что эти показате
ли варьируются в зависимости от исследуемых лексико-семантических 
групп и языков. Фразеологическая активность сербских и белорусских зоо
нимов тесно связана с их общеязыковой частотой, наличием у слов поли
семии и словообразованием. Не отмечается взаимозависимости активности 
рассматриваемых зоонимов в ФО и степени развитости их полисемии.
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О. В. ВИКТОРЧИК

О НЕКОТОРЫ Х РАЗЛИЧИЯХ В ОЦЕНКЕ МУЖСКОГО И Ж ЕНСКОГО  
РУССКИМИ И БЕЛОРУСАМИ (НА МАТЕРИАЛЕ ПАРЕМИОЛОГИИ)

В ходе семантического анализа русских и 
белорусских пословиц доказывается, что оп
позиция мужского и женского в паремийном 
материале русских и белорусов представле
на по-разному: белорусские паремии фикси
руют более уважителоное, в большей мере 
паритетное отношение к женщине, тогда как 
в русских женщина -  существо бесправное, 
находящееся в подчинении у мужчины.

The semantic anaiysis of Russian and Bela
rusian proverbs proves that the opposition of 
masculine and feminine is displayed differently 
in the paremiologic material of the Russians and 
Belarusians. Belarusian proverbs register more 
respectful and equal attitude towards Woman 
while Russian proverbs expose Woman as a 
creature, who is deprived of any rights and en
tirely subordinated to Man.
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В нашем восприятии мира одним из первых, наряду с различением сво
его и чужого, единственного и множественного, большого и малого, являет
ся различие мужского и женского начал, что проявляется практически во 
всем, даже в языке (или особенно в языке): «...в определенном смысле оп
позиция мужской -  женский “диктует" членение мира, действует весьма ак
тивно, подчиняет (производит перекодировку) других оппозиций, причем ис
ходное значение (“сексуализация”) и операционное (основной механизм по
рождения) затушевывается чисто классификационным» (Цивьян 1991, 87).

Пословицы, обладающие «способностью к накоплению внеязыковой ин
формации» (цит. по: Верещагин 1980, 303), весьма достоверно передают 
культурную специфику того или иного народа: «Ни в каком употреблении 
речи столько не обнаруживает себя характер и образ мыслей народа, или 
лучше сказать, весь народ, как в своих пословицах, в коих он обличает се
бя» (Снегирев 1996, 152). Сравнение же семантических особенностей па
ремий разных народов (в нашем случае -  русского и белорусского) позво
ляет выявить национально-культурную специфику традиционных стереоти
пов, бытовых норм поведения в языковой картине мира.

В настоящей работе рассматриваются некоторые сходства и различия в 
представлениях и оценке членов оппозиции мужской -  женский в языке 
русских и белорусских пословиц в их соотношении с семейно-бытовыми 
нормами, неписаными правилами и установками, регламентирующими от
ношения между полами.

В основе ритуально-обрядовых комплексов восточных славян лежит 
наиважнейший принцип организации их модели мира -  принцип улучшения 
и продолжения рода (см. Крук 2001, 32-39). Брачный союз мужчины и жен
щины -  не только ответственный шаг человека в его личной жизни, но и 
очередная ступень родовой лестницы, морально-этическое обязательство 
перед супругом, будущими детьми, родителями, своим родом. Важность 
этого шага подтверждается и количеством пословиц, связанных с семьей и 
браком.

В рассматриваемой нами группе пословиц количество «женских» паре
мий значительно превосходит число «мужских». Прочие тематические бло
ки, не имеющие столь тесного отношения к семейно-бытовой сфере, по
священы в основном мужчине, что объясняется его более широким соци
альным пространством, выходящим за пределы «своего» и включающим 
определенный круг «чужих» людей, тогда как главный, едва ли не единст
венный аспект жизни женщины -  семейный.

В наивной картине мира русских и белорусов замужество -  необходимая 
и единственно возможная реализация женщины: только выходя замуж и 
становясь матерью, девушка приобретает социальную значимость. Тради
ции патрилинейности и патрилокальности, установившиеся в патриархаль
ном обществе, и связанное с ними предпочтение, отдаваемое младенцам 
мужского пола, вместе с тем не делают мужчину менее зависимым от необ
ходимости заключения брачного союза. Семья -  единственно признанный 
Богом и людьми способ продолжения рода, на что и указывают пословицы: 
И в раю жить тошно одному (Даль, I, 297); Холостой -  полчеловека (Даль, 
I, 297); Хужы няма кары, якжыць без пары (Гр., II, 24).

Для русского народного сознания имеет большое значение понятие 
судьбы по отношению к индивиду, осмысляемое чаще всего как доля 
(см. Никитина 1994, 130-131). Доля содержит в себе ряд стержневых для 
человеческой жизни событий, которых невозможно избежать. Главные из 
них -  брак и смерть, называемые в фольклоре судом: Смерть да жена -  
богом суждена (Даль, I, 298); Суженого и на кривых оглоблях не объедешь 
(Даль, I, 297). Согласно славянским дохристианским воззрениям долей че
ловека наделяет божество -  Род и Рожаницы (Кому что на роду написано 
(Даль, I, 44)), в христианстве долю дает Бог (Что будет, то будет; а бу
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дет то, что Бог даст (Даль, I, 44)). Таким образом, будущая семейная 
жизнь в наивной картине мира русских полностоЮ зависит от чужой воли, 
поэтому Не у всякого жена Марья -  кому Бог даст (Даль, I, 44). Доля слу
чайна (Одному с женою радость, другому горе (Даль, I, 303)), но не может 
быть изменена в лучшую сторону (Бился, колотился, а доброй жены не до
бился (Даль, I, 302)). Доля может и не соответствовать задаткам и достоин
ствам человека, причем человеком этим является исключительно мужчина 
(Счастлив игрой, да несчастлив женой (Даль, I, 43)), а женщина, лишенная 
права выбора, выступает в роли подарка (Клад да жена -  на счастливого 
(Даль, I. 58)) либо наказания (Худая жена -  кара господня (Даль, I, 310)). Ее 
судьбу определяет не Бог, а родители (отец) -  до замужества и муж -  по
сле: Не та счастлива, которая у отца, а та счастлива, которая у мужа 
(Даль, II, 221). В отличие от пассивной доли русского, которая дается, ко
торой наделяются и которую можно потерять, персонифицированные во
площения злой доли белоруса -  бяда, гора, ліха -  очень активны: каждое 
из них шукае, спаткае, знайдзе, прыйдзе, скача, плача, пішчыць, однако 
они не предопределяют будущую семейную жизнь. В белорусском народ
ном сознании также присутствует мотив предназначения одного человека 
другому (Суджанага i канем не аб'едзеш (Гр., II, 31); Калі бог судзіць, то i 
чорт не разгудзіць (Гр., II, 31)), но у человека всегда остается возможность 
что-либо изменить: Не суджана, калі разгуджана (Гр., II, 31). Брак в бело
русских пословицах -  один из способов найти свое счастье: Не век дзеўкай 
дзеваваць, трэба шчасця папытаць (Гр., II, 18), причем мужчина и женщи
на в этой попытке равны, поэтому каждый из них одинаково ответствен за 
сделанный выбор: Бачылі вочы, што бралі, а цяпер плачце, хоць павылаз- 
це (Гр., II, 50). О разнице в социальном положении женщин России и Бела
руси можно судить и по тому факту, что все русские пословицы, содержа
щие рекомендации относительно важнейших качеств будущего супруга, 
предназначены мужчине (см. Даль, I, 299-301), тогда как в пословицах бе
лорусского народа наряду с портретом идеальной избранницы, главным ка
чеством которой является трудолюбие (Не выбірай дзеўку ў карагодзе, а 
шукай у агародзе (Гр., II, 27); Не глядзі на мяне, у касцёл ідучы, а глядзі на 
мяне, лён тручы (Гр., II, 28)), предстает образ желательного либо нежела
тельного спутника жизни: Не той харош, хто тварам прыгож, а той ха- 
рош, што на справу гож (Гр., II, 28); 3 гультаём пажаніцца -  лепей за- 
давіцца (Гр., II, 21); Xmo п 'яніцу палюбіць -  жыццё сабе загубіць (Гр., II, 21). 
В русском патриархальном обществе установилась строгая соподчинен
ность в отношениях между полами: мужчина -  субъект истории, а женщина 
-  лишь объект его власти. Белорусские же пословицы фиксируют гораздо 
более высокий уровень правовой свободы женщины, а содержащаяся в них 
информация позволяет заключить, что если русский мужчина берет себе 
жену, то белорусская женщина выходит замуж.

Перспективы предстоящего брака в народной психологии напрямую за
висят от личных качеств супругов, но пословицы русского и белорусского 
народов фиксируют некоторые отличия. Так, для русских значимо противо
поставление добрая -  злая жена, а мужчина практически однозначно вос
принимается как существо нейтрально-положительное, все недостатки ко
торого (глупость, пьянство, жадность и т. п.) проявляются вне дома. Посло
виц, напрямую соотносящих личностные качества супругов, где характери
стика одного зависит от объективно оцениваемых свойств другого, немного 
(У умного мужа и глупая жена досужа (Даль, I, 304); У плохого мужа жена 
всегда дура (Даль, I, 304)), причем только в одной из них критерием оценки 
мужчины является женщина: У плохой бабы муж на печи лежит, а хорошая 
сгонит (Даль, I, 306).

От того, какая жена достанется мужчине, зависит его дальнейшее благо
получие (Добрую жену взять -  ни скуки, ни горя не знать (Даль, I, 306);
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Лучше жить со змеею, чем со злою женою (Даль, I, 310)); благополучие же 
брака для белорусов, в частности для женщины вне зависимости от ее дос
тоинств и недостатков, определяется свойствами мужа: За добрым мужам i 
варонка жонка, а за дурным і княгіня загіне (Гр., II, 62), а жизнь с ним сулит 
дальнейшие изменения в лучшую или худшую сторону: За добрым кустом 
трава зелянее, за добрым мужам жонка маладзее (Гр., II, 62); За добрым 
мужыком трасе баба кумпяком, а за якім брыдам ходзіць грыбам (Гр., II, 62). 
Для социальной психологии русских, отраженной в языке посредством паре
мий, показательно утверждение Жена виновата искони бе (Даль, I, 291), то
гда как у белорусов За ўсё мужык у адказе (Гр., II, 59).

Показательно, что у обоих народов сформировалось различие женщины 
как жены (в отношении к мужу) и женщины вообще с присущим ей психоло
гическим своеобразием (в отношении к мужчине). Выделению этих ипоста
сей соответствует употребление разных лексем: в первом случае -  рус. же
на, бел. жонка, гаспадыня, во втором -  рус. баба, бел. баба, кабета. Во 
внешней жизни женщина проявляет себя как жена, социальная роль кото
рой ограничивается рамками дома и семьи, где она находится в неравном 
положении с мужем: у русских это -  полная зависимость, у белорусов же -  
частичное равноправие. Так, например, семейное насилие по отношению к 
женщине в наивной картине мира русского человека -  норма: Бабий быт -  
завсе бит (Даль, I, 291). В собрании В.И. Даля нами выявлено 25 пословиц, 
оправдывающих необходимость и даже предписывающих периодически из
бивать жену: Любить жену -  держать грозу (Даль, I, 308), и 19 -  фикси
рующих этот факт как данность: Обошел муженек женушку дубинным ко
решком (Даль, I, 308). Насилие является показателем нормальной семей
ной жизни (Кто вина не пьет, пьян не живет; кто жены не бьет -  мил не 
живет (Даль, I, 308)), а побои -  не наказанием за некое преступление или 
ослушание, а пропедевтической мерой: Чем больше жену бьешь, тем на
варней щи (Даль, I, 308); Шубу бей -  теплее, жену бей -  милее (Даль, I, 308). 
Белорусские пословицы, зародившиеся в правовом и моральном климате 
Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, позволяют говорить об 
особом характере отношений в семье. Для белорусского мужчины побои -  
скорее вынужденная, единичная, а никак не постоянная мера, применяемая 
исключительно «оправданно» (То дубцом, то лазінаю, каб была гаспады- 
няю (Гр., II, 51); Карову б'юць за зык, а бабу -  за язык (Гр., II, 51)), так как в 
случае насилия и жестокости со стороны мужа предусматривался уход же
ны, что, по сути, означало развод (см Ракава 1997, 179). Использование же 
в текстах пословиц императивных форм усиливает перлокутивные возмож
ности данного вида паремий, а значение отрицания, придаваемое белорус
ским пословицам частицей не, делает «направления воздействия» у рус
ских и белорусов противоположными: Бей жену к обеду, а к ужину опять 
(без боя за стол не сядь) (Даль, I, 308); Бей жену обухом, припади, да по
нюхай: дышит да морочит, еще хочет (Даль, I, 308) -  Людзей слухай, а 
свой розум мей і жонкі не бей (Гр., II, 52); Ты не бі жонку: часам яна разум
ней (Гр., II, 52).

Согласно древним представлениям, выраженным в пословицах, в пуб
личной жизни женщина определяется лишь по занимаемому ею семейному 
положению как жена, мать, дочь, сестра. Внутренний мир, природные склон
ности и способности женщины проявляет баба -  именно так в большинстве 
случаев называется женщина вне социального статуса. В русских послови
цах баба представлена как носитель многочисленных недостатков: она болт
лива (Бабий кадык не заткнешь ни пирогом, ни рукавицей (Даль, I, 289)), 
лжива (Бабья вранья и на свинье не объедешь (Даль, I, 290)), слезлива (Без 
плачу у бабы дело не спорится (Даль, I, 290)), сварлива (Собака умней ба
бы: на хозяина не лает (Даль, I, 289)), глупа (Волос долог, ум короток 
(Даль, I, 289)), непостоянна (Бабий ум -  бабье коромысло: и криво, и зару-
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бисто, и на оба конца (Даль, I, 290)), изворотлива (Нет в лесу столько по- 
верток, сколько у бабы уверток (Даль, I, 308)), хвастлива (За очи и баба 
князя перетяжегп (Даль, I, 217)), упряма (Стели бабе вдоль, она меряет 
поперек (Даль, I, 289)), своенравна (Женское свойство (норов) и на свинье 
не объедешь (Даль, I, 291)), суетлива (Скачет баба задом и передом, а де
ло идет своим чередом (Даль, I, 171)), льстива (Женская лесть без зубов, а 
с костьми сгложет (Даль, I, 290)). Женщина в народном сознании -  суще
ство амбивалентное, поэтому наряду с отрицательными качествами в ней 
присутствуют и положительные свойства: баба правдива (И баба видит, 
что неправда идет (Даль, I, 153)), терпелива (Баба, что мешок: что поло
жишь, то и несет (Даль, I, 290)), отважна (У нас и баба зауряд в рекруты 
идет (Даль, I, 290)), способна к сильным чувствам (Женское сердце, что 
котел кипит (Даль, I, 290)). Вместе с тем ее оценка в русских пословицах 
весьма категорична: Рак не рыба, кожан не птица, баба не человек (Даль, 
II, 305); Курица не птица, а баба не человек (Даль, I, 290). Подобное заяв
ление нельзя считать отказом женщинам в праве «людзьмі звацца», но оно 
служит доказательством того, что по отношению к ней в массовом сознании 
русских преобладает «феномен негативности». В белорусских пословицах, 
посвященных бабе, также утверждается наличие у нее вышеперечисленных 
качеств (см. Гр., Il1 74-79), но особое внимание уделено сопоставлению ба
бы и черта (дьявола, сатаны, беса), значимому для народной психологии. 
Баба представлена не только как исполнитель придуманного чертом дейст
вия или равная ему по силе, что свойственно и русским паремиям (см. Даль, 
I, 291), но оказывается сильнее: Бабе i сам чорт з дарогі уступав (Гр., II, 75); 
I чорт бабы баіцца (Гр., II, 75). Пословицы, утверждающие способность 
женщины быть выше зла, персонифицированного в образе черта, демонст
рируют качества, с которыми не в силах справиться злая сила: несговорчи
вость (3 бабаю i сам чорт рады не дасць (Гр., II, 75)), привередливость 
(Д 'ябап солад саладзіў i то бабе не дарадзіў (Гр., II, 75)), настойчивость (Як 
баба схоча, дык i сам чорт зарагоча (Гр , II, 77)), непобедимость (Бабы i 
сам чорт не пераможа (Гр., II, 75)). Баба превосходит злого духа даже в 
хитрости, несмотря на то, что коварство является определяющим качест
вом черта (лукавого): Баба й чорта абманець (Гр., II, 77). Данная особен
ность белорусских пословиц позволяет предположить, что в народном соз
нании превосходство женщины над чертом, реализуемое на личностном, 
характерном уровне, неким образом связано и с превосходством ее в пси
хологическом плане над мужчиной и является своеобразной компенсацией 
за зависимое от него положение в социальной сфере.

Различия в семейных нормах поведения русских и белорусов, выявлен
ные в ходе сопоставления пословиц этих народов, подтверждаются истори
ческими данными о правовом положении женщины на Руси и в Великом 
княжестве Литовском (см. Жанчыны... 1997, 14-15; Костомаров 1993, 
138-145; Русские 1997, 456-465; Сліж 1996, 57-66), что представляет собой 
не только факт социальной психологии, но и свидетельствует об объектив
ности выводов, которые могут быть получены в результате семантического 
анализа паремий.
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М.В. ЗОЛАТАВА

CЛ OBАЎТВAPА Л ЬНAE ЗНАЧЭННЕ ЦЭЛАСНАГА АХОПУ А Б ’ЕКТА  
ДЗЕЯННЕМ У БАЛГАРСКАЙ I БЕЛАРУСКАЙ MOBAX

Анализируются болгарские и белорусские 
глаголы со значением целостного охвата 
объекта действием, образованные при по
мощи приставки пре-/пера-, и определяются 
основные различия в функционировании это
го словообразовательного значения.

The author analyzes Bulgarian and Belaru
sian verbs with the object completely enveloped 
by the action derivative semantics, formed with 
prefix npe-/nepa-, and tries to determine the ba
sic distinctions in functioning of the derivative 
semantics in question.

Супастаўляльныя даследаванні ў галіне славянскай дзеяслоўнай прэфік- 
сацыі сведчаць пра тое, што словаўтваральная семантыка прыставак “амаль 
цалкам супадае ва ўсіх славянскіх мовах" (Леков 1958, 15). Адрозненні пра- 
яўляюцца галоўным чынам на ўзроўні функцыянавання словаўтваральных 
фармантаў (гл. Нещименко 1983, 32). Гэтыя факты, а таксама фармальнае 
супадзенне прэфіксаў і іх вельмі абмежаваная колькасць -  I. Лекаў (гл. Ле
ков 1958, 11) называв ўсяго 22 славянскія прэфіксы -  вызначаюць спецы- 
фіку задач даследчыка, які займаецца вывучэннем дзеяслоўнай прэфікса- 
цыі ў славянскіх мовах. 3 аднаго боку, тэта павінна быць устанаўленне фак- 
таў разыходжанняў у функцыянаванні прэфіксаў у супастаўляемых мовах, а 
з другога -  вызначэнне тыпалогіі славянскай дзеяслоўнай прэфіксацыі.

У дадзеным артыкуле разглядаюцца балгарскія і беларускія дзеясловы, 
утвораныя пры дапамозе прыстаўкі пре-/пера-, якія абазначаюць цэласны 
ахоп аб'екта дзеяннем. Паспрабуем вызначыць асноўныя адрозненні ў функ- 
цыянаванні дадзенага словаўтваральнага значэння прыстаўкі. Матэрыял 
для даследавання адбіраўся з аднатомных тлумачальных слоўнікаў балгар- 
скай і беларускай моў (“Български тълковен речник” і “Тлумачальны слоўнік 
беларускай літаратурнай мовы”; далей -  БТР і ТСБЛМ).

Засяродзім увагу на словаўтваральнай семантыцы прыстаўкі пре-/пера-. 
Мы адштурхоўваемся ад меркавання, што словаўтваральная семантыка прэ- 
фіксаў заснавана на выражэнні прасторавых адносін, уласцівых адпавед- 
ным прыназоўнікам (гл. Граматйка... 1998, 253; Кабакчйев 1986, 48-49; Сте
фанов 1960, 67). “Першасныя значэнні прыставак прасторавыя і супадаюць 
з адпаведнымі значэннямі прыназоўнікаў” (Спасова-Мйхайлова 1976, 117). 
У дадзеным выпадку тэта балгарскі през і беларускі праз. “Семантычны ін- 
варыянт у відочна досыць разнастайных тылах ужывання балгарскага пре- 
можна, бадай, вызначыць наступным чынам: рух, які дасягае ўзроўню вы- 
шэй за верхнюю граніцу рэчы; рух скрозь (праз) нешта, з перасячэннем мя- 
жы рэчы” (Котова 2001, 473). Такім чынам, базавым словаўтваральным 
значэннем пре-/пера- мы лічым выражэнне ажыццяўлення дзеяння праз 
нешта, праз пэўны прамежак ці перашкоду, скіраванасць дзеяння на пера- 
адоленне гэтага прамежку ці перашкоды. Семантычны кампанент пераадо- 
лення пэўнага прамежку ўласцівы ўсім без выключэння словаўтваральным 
значэнням прыстаўкі пре-/пера-. Напрыклад, пераадоленне прамежку прас-
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торы (балг. пребягам -  бел. перабегчы), пераадоленне прамежку часу 
(балг. преживея -  бел. перажыць), пераадоленне дзеяння, або паўтарэнне 
дзеяння (балг. Препиша -  бел. перапісаць = ‘напісаць праз напісанае’), 
пераадоленне мяжь: пры выкананні дзеяння, або перавышэнне меры (балг. 
пресоля -  бел. перасаліць) i г. д. Цэласны axon аб’екта дзеяннем праду- 
гледжвае ажыццяўленне дзеяння праз увесь аб’ект, або пераадоленне 
дзеяннем аб’екта: балг. прекопая градината -  бел. перакапаць сад, балг. 
преброя тетрадките -  бел. пералічыць сшыткі, балг. прережа въже -  
бел. перарэзаць вяроўку, балг. престарея 'вельмі састарэць’, бел. перабіць 
увесь посуд.

Трэба адзначыць, што лексічная семантыка вытворных, якія ўтрымліва- 
юць сему ‘пераадоленне аб’екта’, не раўназначная i не аднастайная ў су- 
пастаўляемых мовах. Балгарскім дзеясловам з пре- з разглядаемай слова- 
ўтваральнай семантыкай вельмі часта ў беларускай мове адпавядаюць 
словы, утвораныя пры дапамозе іншых марфемных сродкаў (балг. преблед- 
нея -  бел. збляднець), і наадварот: беларускім дзеясловам з пера- адпавя
даюць балгарскія з іншымі прыстаўкамі (бел. перабіць усе талеркі -  балг. 
изпочупя всички чинийки). Тым не менш наяўнасць у абедзвюх мовах дзея- 
словаў, утвораных пры дапамозе суадносных фармантаў, якія маюць тое- 
снае ці падобнае словаўтваральнае значэнне, дае нам усе падставы для 
супастаўлення. Задача даследчыка заключаецца ў тым, каб выявіць усе 
пункты супадзення і разыходжання ў семантыцы адпаведных вытворных 
адзінак.

Сярод вытворных са словаўтваральным значэннем цэласнага ахопу 
аб’екта дзеяннем вылучаецца некалькі семантычных разнавіднасцей. Трупа 
дзеясловаў, тоесных ці вельмі блізкіх паводле формы (істотна захаванне 
прыстаўкі) і значэння, невялікая. У такіх выпадках прыстаўка далучаецца да 
дзеясловаў, семантыка якіх прадугледжвае фізічнае ўздзеянне на фізічны 
аб’ект. У выніку вытворнае слова набывае значэнне фізічнага пераадолення 
гэтага аб’екта, ажыццяўлення дзеяння скрозь увесь аб’ём аб’екта: балг. 
прекопая -  бел. перакапаць, балг. прекривя -  бел. перакрывіць, балг. 
премеся -  бел. перамясіць і інш. Супадзенне невыпадковае: тут прыстаўка 
не адыходзіць ад сваей зыходнай прасторавай семантыкі, агульнай для 
балгарскай i беларускай моў.

Супадаюць у балгарскай i беларускай мовах дзеясловы са значэннем 
раздзялення аб’екта на дзве часткі (балг. прережа -  бел. перарэзаць, балг. 
пресека -  бел. перасячы). Прыстаўка ў іх таксама абазначае фізічнае пера
адоленне аб’екта, парушэнне цэласнасці якога прадугледжана семантыкай 
матывавальнага дзеяслова (балг. режа, сека -  бел. рэзаць, сячы), а пры- 
стаўка абазначае, што дзеянне прасякае прадмет наскрозь, цапкам. Мена- 
віта вынікам узаемадзеяння семантыкі асновы і прыстаўкі з’яўляецца зна
чэнне раздзялення прадмета на дзве часткі. Пры рэалізацыі гэтага значэння 
становяцца відавочнымі некаторыя адрозненні паміж балгарскай i беларус
кай прыстаўкамі на ўзроўні семантыкі. Для выражэння значэння раздзялен
ня дзеяннем прадмета на дзве часткі ў супастаўляемых мовах выкарыс- 
тоўваецца, акрамя пре-/пера-, таксама прыстаўка раз-/рас-. Пры супастаў- 
ленні беларускіх дзеясловаў з прыстаўкай пера- і аднакаранёвых вытворных 
з прэфіксам раз-/рас- надзвычай выразна праяўляюцца адрозненні ў асаб- 
лівасцях пранікнення дзеяння скрозь аб’ект: перарэзаць і разрэзаць; разрэ- 
заць тканіну, перарэзаць вяроўку, стужку. У балгарскай мове такое семан- 
тычнае супрацьпасгаўленне захоўваецца не заўжды, аб чым сведчыць ад- 
сутнасць фармальна суадносных адгіаведнікаў да некаторых беларускіх 
дзеясловаў з прэфіксам раз-/рас- (разгрызці, распілаваць перакладаюцца 
на балгарскую пры дапамозе дзеясловаў з пре- -  прегриза, препиля). Для 
беларускай прыстаўкі ў большай ступені, чым для балгарскай, актуальна 
прымета ‘ўздоўж/упоперак’ пры ажыццяўленні дзеяння праз прамежак. Ад-
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нак, нягледзячы на адрозненні ў семантыцы прыстаўкі, дзеясловы, утвора- 
ныя ад дзеясловаў са значэннем парушэння цэласнасці аб’екта пры дапа- 
мозе прыстаўкі пре-/пера-, маюць тоеснае значэнне ў абедзвюх мовах. Яны 
ў прыблізна аднолькавай ступені прадстаўлены ў супастаўляемых мовах; ім 
рэгулярна адпавядаюць суадносныя па форме адпаведнікі: балг. прегрйза -  
бел. перагрызці, балг. прережа -  бел. перарэзаць.

Сярод балгарскіх дзеясловаў са значэннем цэласнага ахопу аб’екта 
дзеяннем асабліва вылучаюцца дзеясловы, утварэнне якіх можна разгля- 
даць і як дэад’ектыўнае і як дэвербальнае: престарея 'вельмі састарэць’, 
прежаднея 'моцна захацець піць’, претъня ‘зрабіць вельмі тонкім’. Acab- 
лівасці семантыкі дзеяслова престарея яскрава праяўляюцца пры супа- 
стаўленні з дзеясловам остарея. Остарея/остарявам у балгарскім слоў- 
ніку (БТР) тлумачыцца парафразай 'ставам стар1 ('стаць старым1); преста- 
рея/престарявам -  ’остарея/остарявам много' ('вельмі састарэць’). Адсюль 
вынікае, што значэнне пре- тут роўна ‘вельмі'. Такая семантыка ўласціва 
іменнай прыстаўцы пре-: преблаг, предсбър, предоволен, прескът, у спалу- 
чэнні з прыметнікамі яна выражае высокую ці найвышэйшую ступень якасці. 
Прыметнікі з такім значэннем зрэдку ўжываюцца і ў рускай мове: премуд
рый, премилый ці часцей у размоўным стылі, у складаных словах кшталту 
добрый-предобрый, злой-презпой. У балгарскай мове існуе прыметнік пре
стар ’вельмі стары', які і можа разглядацца як непасрэдны ўтваральны да 
дзеяслова престарея. Працэс словаўтварэння ў дадзеным выпадку мог ад- 
бывацца паводле схемы стар -> старея 'ставам стар': стар -> престар 
'много стар' -> престарея/престарявам 'ставам престар (много стар)'. Пры- 
ведзены прыклад сведчыць пра тое, што пры спалучэнні з дзеясловамі, лек- 
січнае значэнне якіх утрымлівае якую-небудзь якасную прымету, пре- паво- 
дзіць сябе так, як i пры спалучэнні з самімі якаснымі прыметнікамі, а 
менавіта выражае высокую ступень гэтай прыметы. Такія дзеясловы маюць 
аднакаранёвыя сінонімы з іншымі прыстаўкамі: пребледнея -  побледнея, 
прекривя -  изкривя, прегладнея -  огладнея, пресуша -  изсуша. Пры гэтым 
дзеясловы з прыстаўкай пре- заўсёды выражаюць большую інтэнсіўнасць 
пры выкананні дзеяння. У беларускай мове такім дзеясловам часта адпавя
даюць дзеясловы з прыстаўкай з-/са-\ збляднець, састарэць, зжаўцець, 
скрывіць, пры гэтым губляецца семантычны кампанент ‘вельмі'. Такім чы- 
нам, пры далучэнні да дзеясловаў, семантыка якіх утрымлівае якасную пры
мету, балгарская прыстаўка пре- таксама рэалізуе значэнне цэласнага ахо
пу аб'екта дзеяннем i адначасова абазначае яго высокую інтэнсіўнасць. У бе
ларускай мове тут выкарыстоўваюцца іншыя марфемныя і лексічныя сродкі. 
Словаўтваральнае значэнне дзеясловаў тыпу престарея займае прамеж- 
кавае становішча паміж значэннем цэласнага ахопу аб’екта дзеяннем i 
значэннем празмернасці дзеяння. Падкрэслім, аднак, што поўнага змяшэн- 
ня не адбываецца. Абазначаючы дзеянне, якое цапкам ахоплівае аб’ект, 
такія дзеясловы паказваюць менавіта высокую інтэнсіўнасць дзеяння, але 
(яшчэ) не даведзеную да празмернасці: престарея -  тэта 'састарэць зусім’, 
або ‘стаць вельмі старым’, але не ‘занадта старым’. Такое ж прамежкавае 
становішча паміж гэтымі двума значэннямі займаюць некаторыя беларускія 
дзеясловы з прыстаўкай пера-: перапалохаць, ператрывожыць, якія такса
ма абазначаюць высокую інтэнсіўнасць дзеяння: перапужаць 'моцна спу- 
жаць’, але не празмернасць. Ix адрозненне ад балгарскіх у тым, што ў ас- 
нове іх лексічнай семантыкі ляжыць не якасная прымета, а, як правіла, не- 
пераўтваральнае ўздзеянне, дзеянне, не накіраванае на пераадоленне мя- 
жы (негранічныя дзеясловы), таму значэнне празмернасці дзеяння тут прос
та не можа развіцца.

Значную колькасць беларускіх дзеясловаў са словаўтваральнай семан- 
тыкай цэласнага ахопу аб'екта дзеяннем можна апісаць парафразай ‘аха- 
піць дзеяннем усё, многае або ўсіх, многіх' (перабіць увесь посуд, перакаш-
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таваць усе стравы). Такія дзеясловы выражаюць панкурсіўна-дыстрыбутыў- 
ны (гл. Деянова 1987, 20-22), або размеркавальны, спосаб дзеяння (гл. Бон- 
дарко 1967, 20). Яны, як правіла, не ўтвараюць форм незакончанага тры- 
вання -  нельга ахапіць дзеяннем нешта большае за “ўсё, многае або ўсіх, 
многіх”; дзеянне не можа развівацца пасля таго, як пераадолена гэтае “ўсё, 
многае”. Аб’ект дзеяння ўяўляе сукупнасць аднародных прадметаў, дзеянне 
паслядоўна ахоплівае ўсе гэтыя прадметы. Такім беларускім дзеясловам у 
балгарскай мове, як правіла, адпавядаюць дзеясловы ca складаным прэфік- 
сам изло- (бел. перакрэсліць -балг. изподраскам, бел. Перабрудзіць -балг. 
изпокалям). Акрамя таго, у беларускай мове існуюць іншыя марфемныя 
сродкі для перадачы разглядаемага значэння, напрыклад, па-выкрэсліваць, 
павывозіць, павыносіць', у фармальным і семантычным плане іх можна лі- 
чыць суадноснымі з балгарскім шло-, хаця шло- -  тэта самастойны слова- 
ўтваральны фармант у балгарскай мове (гл. Деянова 1987, 21; Граматика... 
1998, 25), у той час як беларускае павы- -  тэта спалучэнне дзвюх прыста- 
вак, а словаўтваральнае значэнне ахопу дзеяннем вялікай колькасці прад- 
метаў рэалізуецца ў выніку далучэння па- ці нават конфікса па-...-ва- да 
дзеяслова з прэфіксам вы-: выкрэсліць -  павыкрэсліваць, вывозіць -  павы- 
возіць, выносіць -  павыносіць (вы- ў такіх выпадках захоўвае экскурсіўнае 
значэнне); балгарскае ж шло- далучаецца непасрэдна да ўтваральнага 
дзеяслова (ладам -  изпопадам(е), кърша -  изпокърша). Поруч з дзеясловамі 
з кампанентам павы- разглядаемае словаўтваральнае значэнне ў беларускай 
мове рэалізуецца пры далучэнні прэфікса па- да дзеясловаў з іншымі 
прыстаўкамі: пазбіваць, паразграбаць i г. д., прычым першы ад кораня 
прэфікс у беларускай мове заўсёды захоўвае свае ўласнае словаўтваральнае 
значэнне: пазаклейваць сцены малюнкамі, паўлазіць у даўгі.

Складаная структура аб'екта (тэта значыць ён складаецца з мноства ад
народных кампанентаў) з’яўляецца неабходнай умовай рэалізацыі семан- 
тычнага варыянта ‘ахапіць дзеяннем усе, многае’ як разнавіднасці значэння 
‘ахапіць дзеяннем аб’ект цалкам’. Такая якасць аб’екта, як правіла, пад- 
крэсліваецца квантыфікатарамі ўсё, усе або шмат, многа, багата i т. п. 
Менавіта квантыфікатар сведчыць пра тое, што прыставачны дзеяслоў у да- 
дзеным выпадку рэалізуе значэнне ‘ахаліць дзеяннем усё, многае’: пера- 
бяліць печ i за сезон перабяліў сотні пакояў.

Для балгарскіх дзеясловаў актуальнымі з'яўляюцца іншыя абставіны ўзае- 
маўплыву дзеяння і аб’екта. Семантыка прыстаўкі пре- тут часта ўтрым- 
лівае кампанент ‘вакол, каля’: прегледам ‘агледзець’, преръся ‘апырскаць’ 
(гл. Иванова 1974, 52). Многія балгарскія дзеясловы маюць аднакаранёвыя 
сінонімы з прыстаўкай о-: прекадя -  окадя, премачкам -  омачкам, препаша 
-  опаша, препържа -  опържа (препържа таксама мае значэнне празмер- 
насці дзеяння), преценя -оценя. У беларускай мове балгарскім дзеясловам 
з такім значэннем часта адпавядаюць дзеясловы з прыстаўкай а-/аб-: 
пресуша -  асушыць, прегледам -  агледзець, премисля -  абдумаць, препсу- 
вам -  аблаяць. Семантыка балгарскіх дзеясловаў з прыстаўкай пре- ў да- 
дзеным выпадку не прадугледжвае пранікнення дзеяння ўнутр аб'екта, а 
ахоплівае цалкам толькі яго паверхню (гл. Иванова 1974, 52). Зазначым, 
што ўжыванне прыстаўкі пре- ў сучаснай балгарскай мове ў значэнні ‘вакол, 
каля’ можа быць абумоўлена ўплывам грэчаскай мовы. Самае распаўсю- 
джанае значэнне грэчаскай дзеяслоўнай гірыстаўкі ncpi- -  ‘каля, вакол’: 
ncpißoAÄoj ‘абкружаць, аблямоўваць; абіваць'; лгрфМто ‘глядзець вакол, 
азірацца’; mpi&va) ’абвязваць’; лі'ршуш ‘вадзіць, абводзіць вакол’ (“Ново
греческо-русский словарь").

Адрозненні ў значэнні вытворных са словаўтваральнай семантыкай цэлас- 
нага ахопу аб'екта дзеяннем у балгарскай i беларускай мовах выкпіканы 
актуалізацыяй розных акалічнасцей пры ўзаемасувязі дзеяння i аб’екта: у 
балгарскай мове дзеянне можа ахолліваць перашкоду (аб’ект) вакол, з усіх
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бакоў, у беларускай -  дзеянне заўсёды пранікае ўнутр аб'екта. Акрамя таго, 
для беларускага прэфікса больш актуальнай, чым для балгарскага, з’яўля- 
ецца прымета 'ўздоўж/упоперак’ пры ажыццяўленні дзеяння. Аднак на зна- 
чэнне вытворных з семантычным кампанентам ‘пераадоленне аб’екта' гэты 
факт не ўплывае.

Такім чынам, група дзеясловаў з прыстаўкай пре-/пера- з агульным сло- 
ваўтваральным значэннем цэласнага ахопу аб’екта дзеяннем у балгарскай і 
беларускай мовах не з’яўляецца аднастайнай у семантычным плане. У ме
жах гэтай трупы можна выдзеліць некалькі семантычных варыянтаў як 
агульных для супастаўляемых моў: ажыццяўленне дзеяння праз аб’ект 
наскрозь (балг. премеля -  бел. перамалоць), раздзяленне аб'екта дзеяннем 
на дзве часткі (балг. прережа -  бел. перарэзаць), так i адрозных: для бал
гарскай мовы -  ахоп дзеяннем усёй паверхні аб’екта вакол, з усіх бакоў 
(,прегледам, препържа)\ высокая інтэнсіўнасць дынамічнай прыметы (пре
старел, пребледнея)\ для беларускай мовы -  ахоп дзеяннем усіх або многіх 
аднародных прадметаў (перацягаць, перамыць)\ высокая інтэнсіўнасць дзе
яння (перапужаць, перахваляваць).

Акрамя адрозненняў у змесце вытворных лексем з разглядаемай слова- 
ўтваральнай семантыкай у балгарскай i беларускай мовах, сабраны намі 
матэрыял дазваляе гаварыць i пра розную колькасць такіх дзеясловаў у су- 
пастаўляемых мовах (табліца).

Д з е я с л о ў н а я  п р ы с т а ў к а  п р е -/п е р а -: с л о в а ў тв а р а л ь н а я  с е м а н ты к а  
ц э л а с н а га  а х о п у  а б ’е кта  д з е я н н е м *

Дзеянне ахоплівае аб’ект Балгарская мова Беларуская мова
Ўсяго 93 Усяго 132

праз увесь аб'ём,
наскрозь,
цапкам

1) преброя, пребьркам, 
премрьзна, превея, 
преровя (45)

2) пребия, прегьна, прекося, 
преломя, прехапя (31)

1) пералічыць, перамалоць, 
перапрэць, перагатаваць, 
перагарэць (26)

2) перагнуць, перагрызці, 
пераламаць, перасячы, 
пераржавець (25)

праз увесь аб’ём, 
вельмі моцна

пребледнея, пресуша, 
претъпя, прежаднея (12)

перапалохаць,
ператрывожыць, перасохнуць
13___________________

праз увесь аб'ём,
закранаючы ўсё,
многае ў межах гэтага аб'екта

перабяліць, перавазіць, 
перагледзець, перакаштаваць, 
пералавіць (88)

па ўсёй лаверхнІ, 
вакол, 
з усіх бакоў

премета, пепържа, преръся, 
препсувам, премисля (13)

* З а ў в а г а .  Паколькі адзін дзеяслоў можа рэалізоўваць некалькі словаўтваральных 
значэнняў, то колькасць дзеясловаў з пре-/пера- будзе заўсёды меншай, чым колькасць 
лексіка-семантычных варыянгаў. Напрыклад: перарэзаць вяроўку і перарэзаць усё, многае.

Падрабязны аналіз семантыкі вытворных з прыстаўкай пре-/пера- дапа- 
магае вызначыць іх спецыфіку ў параўнанні з аднакаранёвымі прыставач- 
нымі дзеясловамі з блізкай семантыкай. Вядома, што ў шэрагу выпадкаў 
досыць цяжка апісаць словаўтваральную ролю прыстаўкі, што часам адна- 
каранёвыя дзеясловы з рознымі прэфіксамі маюць амаль тоеснае значэнне, 
так што ўстанавіць, паводле якой семантычнай прыметы адрозніваюцца 
гэтыя прыставачныя дзеясловы, а таксама паводле якой семантычнай пры
меты яны адрозніваюцца ад утваральнага слова, бывав вельмі складана. 
Таму даследчыкі часта прыпісваюць вытворным дзеясловам занадта абс- 
трактнае значэнне агульнай выніковасці, што пасля выклікае шматлікія 
дыскусіі аб тым, чым жа адрозніваецца тэта словаўтваральнае значэнне ад 
граматычнага значэння закончанага трывання, якое амаль заўсёды набывае 
прэфіксант, утвараючыся ад дзеяслова незакончанага трывання. Каб па- 
збегнуць такіх “лінгвістычных непаразуменняў”, верагодна, пры аналізе се- 
мантыкі вытворнага мае сэнс больш увагі надаваць зыходнаму (прастора- 
ваму) значэнню прэфікса. У залежнасці ад семантыкі дзеяслоўнай асновы
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камгіанент 'пераадоленне прамежку’, які ляжыць у аснове словаўтваральнай 
семантыкі прыстаўкі ripe-Znepa-, можа па-рознаму рэалізоўвацца ў вытвор- 
ных дзеясловах. Для словаўтваралынага значэння цэласнага ахопу аб’екта 
дзеяннем такім прамежкам з’яўляецца менавіта аб’ект; дзеянне пранікае 
праз увесь аб’ём прамежку (аб’екта), натуральным вынікам чаго часта з’яў- 
ляецца яго высокая інтэнсіўнасць. Калі мы будзем кіравацца гэтым пала- 
жэннем пры вызначэнні словаўтваральнай семантыкі вытворнага, то ў нас 
не будзе ўзнікаць пытання, паводле якой семантычнай прыметы адрозні- 
ваюцца, напрыклад, дзеясловы: бел. перамалоць і змалоць, бел. Перамя- 
шаць і змяшаць, балг. пребледнея і побледнея і г. д. Магчыма, семантыка 
некаторых іншых прыставак (г/а-. на- з высокім узроўнем граматыкалізацыі) 
не дазваляе так катэгарычна прымяняць метад структурна-семантычнага 
аналізу пры словаўтваральным аналізе вытворных, але ў дачыненні да 
прыстаўкі пре-/пера- такі падыход пакуль цалкам сябе апраўдвае. Неаб- 
ходны далейшыя супастаўляльныя даследаванні ў галіне дзеяслоўнай прэ- 
фіксацыі для сістэматызацыі словаўтваральнай семантыкі генетычна род- 
насных фармантаў у сучасных славянскіх мовах.
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А.В. ВОРОНКОВ

СЛОЖНЫЕ СЛОВА C ЭЛЕМЕНТОМ BCE- 
B РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ

Рассматриваются и анализируются фор
мально-семантические взаимоотношения 
между группой русских сложных слов с пер
вым компонентом старославянского проис
хождения все- и группой белорусских эквива
лентов-композитов, их семантические, струк
турные и морфологические особенности в 
синхронном и диахронном аспектах.

This article deals with a group of the Rus
sian complex words with the first oldslavonic 
component vse-. Attention is drawn to the analy
sis of its semantic, structural and morphological 
peculiarities in the synchronic and diachronic 
aspects. In short a group of the Belarusian 
equivalent-composites is analyzed in the same 
way. Also analyzed are formal and semantic in
terrelations between the Russian group of com
plex words with the first component vse- and 
their Belarusian equivalents.
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Современные восточнославянские литературные языки -  русский, бело
русский и украинский -  прошли неодинаковый путь в своем развитии. 
В силу исторических обстоятельств современный русский литературный 
язык в его основных чертах начал складываться в XVII-XVI11 вв., сущест
венно обогащая лексический состав и совершенствуя грамматический строй 
на протяжении последующих периодов развития за счет как общенародных 
средств, так и церковнославянских и западноевропейских элементов 
(см. Филин 1981, 86). При этом становление фонетической системы, грам
матического строя и основного лексического состава национального русско
го литературного языка происходило в тесной взаимосвязи устно-народной 
и книжно-литературной его разновидностей благодаря творческому освое
нию общенародных средств речи лучшими мастерами слова (писателями, 
деятелями науки и культуры). Русский язык в своем развитии продолжал 
традиции предыдущих эпох (особенно старославянскую), оставаясь при 
этом общенародным средством коммуникации.

Современный белорусский национальный язык относится к группе на
циональных славянских языков, возникших сравнительно поздно и не 
имевших прямых связей с древней письменной традицией; он, как известно, 
формировался непосредственно на основе живой народной речи.

Таким образом, влияние старославянской языковой традиции на систе
мы русского и белорусского языков было неравнозначным. C одной сторо
ны, адаптированный к восточнославянскому ареалу старославянский язык 
(церковнославянский язык) в донациональный период (до середины XVII в.) 
выполнял функции литературного языка. На лексическом уровне церковно
славянский язык (старославянский язык древнерусского извода) дал много
численные заимствования, которые остались без семантических измене
ний. За счет элементов церковнославянского языка образовывалась абст
рактная книжная лексика, в том числе и терминологическая. C другой сто
роны, как уже отмечалось ранее, белорусский язык, оторвавшись от старо
славянской традиции, формировался на основе живых народных говоров. 
В этой связи для нас представляет интерес анализ всевозможных отноше
ний между русскими лексическими микросистемами, имеющими в своем со
ставе старославянские по происхождению элементы, и их белорусскими эк
вивалентами.

Сложные слова составляют значительную группу в лексическом составе 
современных восточнославянских языков. Используя 17-томный «Словарь 
современного русского литературного языка» (ССРЛЯ-1950-1965) и некото
рые другие лексикографические источники XX в., Б.З. Букчина и Л.П. Кала
куцкая выявили 10 100 таких слов. Картотека К.Л. Ряшенцева фиксирует 
более 20 тыс. композитов. В пятитомном «Толковом словаре белорусского 
языка» И.Г. Пригодич отмечает почти 5200 сложных слов (см. Пригодич 
2000, 16). Таким образом, если ориентироваться на самые крупные словари 
современных восточнославянских языков, то окажется, что пять -  восемь 
процентов составляют композиты. Следует отметить, что примерно такой 
же процент наблюдается и в старославянском языке, исследователи кото
рого каждое 16-е слово определяют как двукорневое. Если же обратиться к 
специальной терминологии и лексическому богатству диалектов, то про
центный состав сложных слов существенно увеличится.

Одной из древнейших словообразовательных моделей, сохраняющих 
продуктивность в современном литературном языке, являются сложные 
слова с первым компонентом все-. Развитие и функционирование слов этой 
словообразовательной модели от первых памятников русской письменно
сти до настоящего времени неизменно происходили и происходят в книж
ной письменной речи. Первоначально эти слова с доминирующими в се
мантике «идеями» высшей степени качества, исчерпанности, распростра
ненности признака или действия, обозначаемого вторым компонентом сло
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жения, использовались преимущественно для обозначения и характеристи
ки религиозных понятий и «были особенно широко употребительны в цер
ковно-богослужебной литературе» (Мальцева 1978, 106).

Многие из письменных памятников были известны в переводах с грече
ского, и вполне вероятно, что толчком к росту продуктивности сложных слов 
с первым компонентом все- в русском языке первоначально послужили со
держащиеся в этих переводах многочисленные кальки сложных греческих 
слов с первой частью, восходящей к местоимениям со значением ‘весь, це
лый, всякий’, которые соответственно передавались компонентом все-, об
разованным от местоимения весь (см. Мальцева 1978, 106). Тогда же сло
жился и структурно-семантический тип этих слов, реализующийся в одной 
из трех частей речи -  прилагательном, существительном или наречии, ко
торые могли образовываться как путем словосложения (все + существи
тельное, все + прилагательное или причастие, все + наречие), так и путем 
аффиксации (существительные, наречия). Глаголы на протяжении всей ис
тории существования этой словообразовательной модели представлены 
лишь единичными примерами: всеутвердити, всесожагати, -ся, всепозна- 
вати. Самыми многочисленными в языке той поры (XI—XVlI вв.) были сло
жения все- с прилагательными (всебогатый, всегнусный, всеизрядный и т. п.), 
наиболее малочисленными -  все- с причастиями. Начиная же с XVIII в. раз
витие рассматриваемой словообразовательной модели характеризуется 
ростом продуктивности сложений со вторым компонентом причастием.

В процессе развития письменного языка, дифференциации сфер языко
вого употребления, формирования национального и литературного русского 
языка слова с первым компонентом все-, как и сама словообразовательная 
модель, претерпели существенные изменения: «...из слов, известных по 
письменным источникам XI-XVII вв., в словарном составе языка остались 
лишь немногие, произошли изменения в общей структурно-семантической 
характеристике словообразовательного типа, существенно изменилась 
сфера употребления этих слов» (Мальцева 1978, 107).

На разных этапах развития языка слова с первым компонентом все- со
ставляют сравнительно ограниченную в общем словарном составе языка 
группу, характеризующуюся своими особенностями. По данным толковых 
словарей, состав этой группы в современном языке колеблется от 40 до 113 
слов. В ССРЛЯ-1950-1965 таких слов насчитывается 76 единиц, а в пере
издании этого же словаря (ССРЛЯ-1991) таких единиц уже 113, что еще раз 
подтверждает продуктивность данной словообразовательной модели 
(37 новых словарных статей за 40 лет). Как и в древнерусском языке, слова 
этой группы представлены тремя частями речи -  прилагательными, суще
ствительными и наречиями. В словарном составе наряду со словами акту
альными продолжает оставаться ряд устарелых слов, выполняющих в язы
ке ограниченную стилистическую функцию (всеблаженный, всемилости
вый, всеподданнейший), и ряд слов, характеризующихся в словаре пометой 
«устаревающее» (всеведение, всевидящий, всезнание). Наблюдаемая ис
торическая динамика в составе группы сложных слов с первым компонен
том все- является лишь частью многовековой истории рассматриваемой 
группы композитов.

Слов с первым компонентом все- в современном языке фактически зна
чительно больше. Так, в последние десятилетия в современные толковые 
словари вошли слова всеармейский, всеисцеляющий, всепланетный, все
союзный, всесословный и др. В то же время довольно существенную часть 
подобного рода сложений составляют слова редкоупотребительные. 
«Правда, многие из них, образуемые по существующим моделям в преде
лах словообразовательного типа, не воспринимаются как новообразования, 
хотя в связи с их редкой употребительностью всякий раз создаются как бы 
заново... Такие новообразования широко представлены в языке художест
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венной литературы XIX в.» (Мальцева 1978, 109). Несмотря на то что эти 
слова находятся как бы на периферии словарного состава языка, они сви
детельствуют о больших реальных и потенциальных возможностях данной 
словообразовательной модели.

Образование новых слов с первым компонентом все- продолжается в 
языке и в настоящее время. Наиболее традиционны в кругу новообразова
ний существительные и наречия. Существительные с первым компонентом 
все-, как и ранее, образуются в современном языке двумя путями -  слово
сложения и аффиксации. К первым будем относить образования, имеющие 
в качестве второго компонента самостоятельно функционирующее в языке 
слово*. Слова, возникшие в последние десятилетия путем словосложения, 
часто представлены во второй части сложения отглагольными существи
тельными (вседозволение, всеисцеление, всепрощение). C существитель
ными отыменного образования во второй части сложения отмечено лишь 
слово вседоброта. В ряде дериватов преобладают сложения с глагольны
ми именами. В их числе всезнайство, всепрощенец. C именами отсубстан- 
тивного происхождения встретилось лишь несколько слов -  всесоюзность, 
всесторонность. Более употребительны из указанных слов -  вседозволен
ность, всезнайство, всеядность. Возникновение и использование этих 
существительных с общим значением ‘распространение действия, состоя
ния, признака, свойства, указанного во второй части сложения, на все, всех’ 
или близким к усилительному происходят в языке художественной литера
туры (особенно в поэзии) и  периодической печати.

Наиболее малочисленную группу новых слов с первым компонентом все- 
составляют наречия (в основном редкоупотребительные, преимущественно 
деривационные образования, типа всевластно, всеконечно, всеминутно, 
всепрощающе, всеусердно).

Напротив, наиболее многочисленны в ряду композитов с первым компо
нентом все- прилагательные, в особенности сращения с причастиями. По
лучив высокую продуктивность в языке еще с XVIII в., они продолжают ос
таваться наиболее частотными по образованию и в настоящее время. 
В большинстве своем эти слова имеют сложные значения, указывающие на 
распространенность действия или глагольного признака на все, всех и вме
сте с тем близкие к усилительному, что определяется как семантикой обоих 
компонентов слова, так и степенью адъективации причастия. Например, 
всеведущий, всевидящий, всезнающий, всеисцеляющий, всеобъемлющий, 
всепоглощающий, всепожирающий, всепрощающий, всесокрушающий.

Единичными примерами представлены такого рода образования с пер
вым компонентом все- со значением постоянно’: всевозрастающий, все
прогрессирующий. Подобные слова являются редкоупотребительными и 
встречаются, как правило, в периодике и поэтической речи.

Самые существенные изменения, определяющие характер развития 
всей рассматриваемой словообразовательной модели, происходят в со
временном языке в кругу сложных слов со вторым компонентом прилага
тельным. Основная тенденция в развитии этого разряда композитов прояв
ляется в увеличении сложений с прилагательными, образованными от кон
кретных существительных.

В течение длительного времени одной из самых продуктивных моделей 
сложных слов с первым компонентом все- в русском языке были прилага
тельные со вторым компонентом сложения прилагательным, образованным 
от отвлеченного существительного, типа всесильный, всемогущий, всеми
лостивый. «Но постепенно они начали утрачивать свою продуктивность и к 
настоящему времени почти полностью ее утратили» (Мальцева 1978, 112).

* Слова на -ость, для которых возможны два пути образования, рассматриваются по ана- 
лотии с другими, им подобными, как производные от прилагательных.
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Образующиеся в современном языке прилагательные со вторым компо
нентом отглагольным прилагательным немногочисленны (всеохватный, 
всеспасительный). Они близки к сращениям с причастиями и подобно сра
щениям имеют сложные значения, близкие к усилительным и вместе с тем 
указывающие на распространенность действия, глагольного признака на 
всё и на всех.

Гораздо более продуктивны в современном языке сложения со вторым 
компонентом прилагательным, образованные от конкретного существи
тельного. Такие слова образуются и по издавна существующим, и по новым 
моделям. В последние десятилетия, например, существенно возросла про
дуктивность сравнительно недавно возникшей в языке модели со вторым 
компонентом прилагательным, образованным от топонима. Сложные слова 
со вторым компонентом прилагательным, образованным от названий стра
ны, континента, географического или административного района, города и 
т. п., стали возникать в языке с 30-х гг. XX в. (до этого отмечалось лишь 
слово всероссийский, известное с XVII в.). Во второй половине XX в. появ
ляются такие слова, как всебелорусский, всегерманский, всеафриканский, 
всемосковский и другие, особенно широкое распространение получившие в 
периодической печати.

В языке появились сложные прилагательные со вторым компонентом от- 
субстантивным прилагательным, имеющие значение ‘охватывающий всю 
территорию' (которая указывается во второй части сложения): всегород
ской, всесоюзный, всепланетный. К этой же группе слов может быть отне
сено и слово типа всеарабский -  ‘относящийся ко всем арабским странам, 
ко всем арабам'.

Во второй половине XX в. оформляется новая словообразовательная 
модель сложных прилагательных со вторым компонентом отсубстантивным 
прилагательным и значением 'пригодный для использования при любых ус
ловиях’: всеволновый (-ой) ‘пригодный для работы на волнах всех диапазо
нов’, всережимный ‘работающий при всех режимах’, всепогодный ‘пригодный 
для использования при любой погоде’. C развитием данной модели опреде
лилась новая сфера распространения сложных слов с первым старославян
ским по происхождению компонентом все- -  сфера технической лексики.

Книжный характер сложений с первым компонентом все- явился препят
ствием на пути проникновения таких композитов в народные говоры, кото
рым известны лишь наиболее употребительные и трафаретные для цер
ковного богослужения единицы (см. Пригодич 2000, 102). Учитывая тот 
факт, что современный белорусский язык формировался именно на базе 
народных говоров при минимальном влиянии старославянской языковой 
традиции, следует признать закономерным наличие в белорусском языке 
меньшего числа композитов с первым компонентом усе- (усё-). Например, 
в «Толковом словаре белорусского языка» таких слов около 50 
(ср.: в ССРЛЯ-1991 -  более 100 единиц с первым компонентом все-). Сле
дует отметить, что в двуязычных словарях число сложных слов с рассмат
риваемым первым компонентом также меньше, чем в толковых словарях 
(в «Русско-белорусском словаре» -  57, в белорусско-русском -  47 единиц). 
Этот факт можно объяснить фиксированием в переводных словарях, как 
правило, типичных представителей определенных словообразовательных 
типов и моделей.

Перейдем к рассмотрению соответствующей ситуации в белорусском 
языке. В белорусском языке, как и в русском, наиболее широко представле
ны прилагательные и существительные, в меньшей степени сложные наре
чия. Большинство сложных прилагательных с первым компонентом усе- 
(усё-) выполняют функцию определения духовных и физических качеств и

Первый компонент усе- (усё-) в белорусских сложных словах является эквивалентным 
компоненту все- в русских композитах.
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возможностей людей, некоторые используются для характеристики предме
тов и явлений по месту, времени и т. д. Как и в русском языке, многие из 
слов данной группы использовались главным образом для обозначения и 
характеристики религиозных понятий.

Наиболее многочисленны в белорусском языке композиты, в которых 
первый компонент усе- (усё-) соединяется с именными основами. Несколько 
реже встречаются сложные слова, образованные в результате объедине
ния усе- (усё-) с отглагольными основами.

В формальном плане русским сложным словам с первым компонентом 
все- в белорусском языке могут соответствовать:

1) сложные слова с первыми компонентами усе- (уся-, усё-): всеармей
ский -  усеармейскі, всеволновый -  усяхвалевы, вседозволенность -  усё- 
дазвопенасць. На уровне частиречной принадлежности второго компонента, 
как правило, наблюдается полное соответствие (всеохватность -  усёахоп- 
насць, всеобъемлемость -  усёабдымнасць, всесторонне -  усебакова, все
ядный -  усёедны). Исключение составляют сращения с причастиями, кото
рым в белорусском языке соответствуют модели со вторым компонентом 
прилагательным (всезнающий - усёведны\ всеобъемлющий -  усеабдымны, 
всепоглощающий -  усёпаглынальны). В соответствиях всепобеждающий -  
усёпераможны, усёперамагаючы и всепрощающий -  усёдаравальны, усё- 
даруючы второй белорусский эквивалент является нехарактерным для рас
сматриваемой словообразовательной модели и объясняется, видимо, 
влиянием русского языка. Подобного рода соответствие отмечается еще 
только в паре всеподданнейший -  усёпадданнейшы, что, учитывая пометы 
«книжное» и «устарелое», можно объяснить экстралингвистическими факто
рами (в частности, длительным периодом вхождения Беларуси в состав Рос
сийской империи, в делопроизводстве которой и встречалось слово всепод
даннейший);

2) простые слова (всевозможный -  усялякг, разнастайны, всемирный -  
сусветны, всецело-цалкам, всепокорнейший -  найпакорлівейшы):

3) словосочетание (всеоруж//ие: во ~ии -  у поўным узбраенні). Как ви
дим, русскому цельнооформленному номинанту, который выступает только 
в связанном виде с предлогом во, в белорусском языке соответствует раз
дельнооформленный номинант, выступающий также в связанном виде. При 
этом белорусское прилагательное передает семантику первого компонента 
русского сложного слова. В отношении данной пары эквивалентов речь мо
жет идти о лексической лакуне;

4) синонимический ряд, в котором могут присутствовать и простые 
слова, и композиты, и сочетания слов (всемерно -  усяляк; як мага', усімі 
сіламі, усімі спосабамі: усямерна). По замечанию Н.Г. Пригодича, «как и в 
современном белорусском языке, в древности сложные наречия образовы
вались ограниченно» (Пригодич 2000, 100), чем и можно объяснить наличие 
в качестве эквивалентов русским сложным наречиям синонимических рядов 
в белорусском языке. Присутствие в ряду синонимов композитов с первым 
компонентом усе- объясняется калькированием с русского языка". Бело- * **

* В значении субстантива эквивалентами являются прилагательное усёведны и существи
тельное усёвед.

** В случае с прилагательным всечасный (устар.) -  штогадзінньг, заўсёдны, безупынны 
белорусский эквивалент-композит передает объем значения русского сложного слова ('проис
ходящий каждый час, ежечасный; постоянный'). При обратном переводе эквивалентом бел. 
штогадзінны в русском языке выступает композит ежечасный, являющийся абсолютным 
формально-семантическим соответствием белорусского сложного слова (еже- -  што-, -часный 
-  -гадз'тны). Отсутствие возврата к исходному слову всечасный при обратном переводе можно 
объяснить его устарелостью, а также наличием в лексической системе русского языка сино
нимичного современного (хотя и с первым компонентом старославянского происхождения) 
композита ежечасный.
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русские эквиваленты в виде синонимического ряда, кроме того, можно на
блюдать в случаях, когда: а) русскому композиту в белорусском языке соот
ветствуют абсолютные синонимы (всевластие -  усеўладдзе, усеўладства; 
всеведение -  усёведанне, усёведнасць); б) русский композит-прилагатель
ное выступает в роли существительного (всеведущий -  сущ. усёвед, усё- 
ведны; усёзнайка); в) русский композит-существительное употребляется в 
связанном виде и выступает в роли наречия (всеуслышание: во в. -  голас- 
на, уголас; (гласно, публично) публічна, пры народзе\ (для всеобщего све
дения) для агульнага ведама; (открыто) адкрыта). Последний пример 
свидетельствует об отсутствии в белорусском языке эквивалента, полно
стью передающего весь объем значения русского композита, что является 
еще одной причиной появления синонимических рядов в белорусском языке 
при подборе соответствий русским сложным словам.

Таковы в общем виде формальные и семантические взаимоотношения 
между русскими сложными словами с первым компонентом все-, старо
славянским по происхождению, и их белорусскими соответствиями.
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М.С. ГУТОВСКАЯ

СВОЕОБРАЗИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ, ВКЛЮ ЧАЮ Щ ЕЙ МЕТАЯЗЫ КОВУЮ  
ЛЕКСИКУ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ  

ФРАЗЕОЛОГИЗМ ОВ C ЛЕКСЕМАМИ С Л О В О , Б У К В А , W O R D , L E T T E R )

Предлагается трехчленная классифика
ция идиом с метаязыковыми компонентами в 
качестве модификации традиционной клас
сификации фразеологизмов В.В. Виноградо
ва. Нечеткость противопоставления образ
ных и необразных фразеологизмов, вклю
чающих метаязыковые слова, объясняется с 
учетом своеобразия денотативной семантики 
метаязыковых компонентов.

The article offers a trinomial classification of 
idiomatic expressions with metalinguistic com
ponents as a modification of the traditional clas
sification of phraseological units by V.V. Vinog
radov. The impossibility to distinguish precisely 
figurative and non-figurative phraseological units 
that contain metalinguistic words is explained by 
particularity of denotative semantics of metalin
guistic components.

1. М етаязы ковы е средства языка и фразеология с метаязыковой  
лексикой. Рефлективность языка (т. е. возможность мысли и речи о языке с 
использованием его речемыслительных механизмов и лексико-граммати
ческих средств) -  это одна из тех семиотических универсалий, которая от
личает язык людей от языка животных. Ч. Хоккет, сопоставляя язык людей и 
“язык” пчел (значимое кружение пчелы-разведчицы, ее “танца”), писал: 
“В языке предметом сообщения может быть само сообщение. Предметом 
танцев пчел является местонахождение добычи, но сами танцы не могут 
быть предметом их танцев” (Хоккет 1970, 58).

Рефлексия говорящих над процессами языковой коммуникации привела 
к сложению в каждом языке метаязыковых средств, т. е. лексики, фразеоло
гии (в том числе фразеологизированных вводных конструкций), с помощью
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которых можно говорить о языке и речи. Говорящий прибегает к метаязыко
вым средствам, предупреждая возможные неясности, слушающий -  когда 
все же факт неясности, недоразумения, недостаточного понимания имеет 
место. Вопросы формирования и функционирования метаязыковых слов и 
выражений в русском и других языках систематически разработаны в кол
лективной монографии “Язык о языке” под общим руководством и редак
цией Н.Д. Арутюновой (см. Язык о языке 2000).

Метаязыковая лексика разнообразна по составу. Она включает: а) назва
ния адресанта и адресата: выступающий, оратор, слушатель, читатель, 
диктор...', б) названия актов и процессов коммуникации: спрашивать, от
вечать, говорить, интервьюировать, вещать...', в) названия языков и 
подъязыков, их элементов и характеристик: язык, стиль, говор...', слово, 
фраза выражение...', польский язык, социальный диалект, косноязычие...',
г) названия видов сообщений и их элементов: вопрос, ответ, рассказ...’,
д) лексико-синтаксические средства “текущей” характеристики речи, вклю
чаемые говорящими вовнутрь структуры основного высказывания: вообще 
говоря, выражаясь высоким штилем, мло, де... (см. Мечковская 1992, 61).

Нами исследуются русские и английские фразеологизмы, в состав кото
рых входят лишь некоторые слова из весьма представительной группы ме
таязыковой лексики -  метаязыковые имена, называющие язык и его эле
менты, такие как буква, слово, речь, язык, письмо, грамота. Слова, состав
ляющие ядро современного метаязыка, имеют индоевропейские истоки: 
в них отразились сложившиеся в обыденном сознании представления че
ловека о языке и речевой практике -  знания, относящиеся к донаучной фа
зе истории человеческого познания. Древнейший опыт рефлексии человека 
над языком запечатлен в значениях слов и фразеологизмов, образующих 
метаязык “естественной (народной) лингвистики ”.

2. Размытая образность фразеологии с метаязыковой лексикой. 
Образность является распространенным и важным, но при этом необяза
тельным (факультативным) свойством фразеологических оборотов (впро
чем, некоторые исследователи и особенно составители фразеологических 
словарей ограничивают фразеологию только образными оборотами). Тра
диционно под образностью понимается способность языковых единиц соз
давать наглядно-чувственные представления о предметах и явлениях дей
ствительности.

Фразеологический образ создается обычно посредством различных тро
пов. Переосмысление значения фразеологических оборотов (ФО) осущест
вляется, как правило, в соответствии с моделями индуктивных умозаключе
ний: от конкретного явления -  к возможным (вероятным) его проявлениям 
или последствиям. Сила образа -  в конкретности, и поэтому представляет
ся естественным, что не все компоненты фразеологизмов демонстрируют 
одинаковую способность к формированию отражающего реальность образа 
(ср.: яркую образность ФО держать камень за пазухой ‘таить злобу против 
кого-либо; быть готовым причинить зло кому-либо’ и отсутствие наглядно
образной основы ФО переменить свое слово ‘отказаться от сказанного, 
обещанного’).

Образность, картинность легко и естественно возникают там, где есть 
метафора, уподобление: при переносе с конкретного на абстрактное, с рода 
на вид, с живого на неживое и т. д. Теория образов/тропов лучше всего ра
ботает на материале существительных, называющих конкретные явления 
материальной действительности; при переносе ее в другие группы -  глаго
лов, прилагательных, абстрактных слов -  возникают трудности.

Многие исследователи придают образности категориальное значение, 
что находит отражение в определениях фразеологических единиц и много
численных классификациях. Однако возникают трудности классификации 
ФО, в состав которых входят компоненты, мало способные к созданию кар
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тинности (такие, к примеру, как анализируемые нами лексемы, относящиеся 
к метаязыковой лексике): в составе ФО с подобным конституентным соста
вом не удается противопоставить фразеологические сращения и единства в 
соответствии с традиционной классификацией ФО.

3. Нейтрализация противопоставления сращений и единств во ф ра
зеологии с метаязыковы ми словами. В соответствии с общепринятой 
семантической классификацией, которая была предложена В.В. Виноградо
вым (1947), творчески переработавшим (с учетом специфических особенно
стей русского языка) фразеологическую схему Ш. Балли (1909), и дополне
на Н.М. Шанским (1957), фразеологизмы делят на четыре группы: фразео
логические сращения и фразеологические единства (семантически нечле
нимые образования, или идиомы) и фразеологические сочетания и фразео
логические выражения (неидиоматичные обороты).

Наивысшая степень семантической слитности характерна для фразеоло
гических сращений, компонентам которых свойственна полная деактуали
зация (потеря денотативной отнесенности). В.В. Виноградов указывал, что 
“фразеологические сращения... немотивированы и непроизводны", а “ос
новным признаком сращения является его семантическая неделимость, аб
солютная невыводимость значения целого из компонентов” (Виноградов 
1977, 145-147).

Фразеологические единства также относятся к семантически неделимым 
оборотам, выражающим целостное значение ФО, но в единствах, в отличие 
от сращений, это целостное значение мотивировано, являясь произведени
ем, возникающим из слияния значений лексических компонентов. Фразео
логическим единствам свойственна образность. “В русском языке, -  отме
чает Н.М. Шанский, -  все весьма многочисленные фразеологические един
ства являются образными выражениями, понимание смысла которых обя
зательно связано с пониманием той внутренней образности, на которой они 
строятся. Свойство реально существующей образности -  это основное 
свойство фразеологических единств" (Шанский 1996, 67-68). Выделенный 
авторами данной классификации в качестве основного (категориального) 
признак образности затруднял отнесение ФО с компонентами слово, буква 
и word, letter к разряду единств.

Как представляется, анализируемые рус. лексемы буква, слово и англ. 
letter, word сочетают в себе значения и признаки конкретности и собира
тельности, материальности и идеальности. Данные лексемы являются но
минативными знаками с двойственным характером денотата: с одной сто
роны, они обозначают определенные предметы и являются конкретными по 
грамматическим показателям (изменяются по числам, сочетаются с количе
ственными числительными), а с другой -  называют множество предметов 
как целое, близки по значению к собирательным существительным (выра
жают родовые понятия по отношению к лексемам, называющим видовые 
понятия). Так, например, сингулятивами (названиями единиц, из которых 
состоит множество) к лексеме слово, семантика которого содержит значе
ние абстрактности и собирательности, будут лексемы прилагательное, 
глагол, наречие и т. п. Двуплановость семантики названных слов объясня
ется двусторонностью, материально-идеальным характером их денотата.

Метаязыковые средства языка называют феномены идеальные, относя
щиеся к сфере сознания. Ввиду отсутствия во фразеологических оборотах с 
метаязыковыми компонентами собственно наглядности, картинности, обыч
но присущих фразеологическим единствам, во многих случаях такие оборо
ты трудно рассматривать как образные и соответственно невозможно вы
делить среди них группу единств как особого класса ФО. В силу перечис
ленных фактов представляется целесообразным критерий образности/не- 
образности при анализе ФО с метаязыковой лексикой заменить признаком 
мотивированности/немотивированности значения ФО.

75



Веснік БДУ. Сер. 4. Ns 1. 2003

В ходе анализа семантически неразложимых фразеологизмов предста
вилось целесообразным разделить идиомы на три класса: 1) идиомы с вы
сокой степенью идиоматичности, значение которых полностью не мотиви
ровано и соответственно не зависит от значений компонентов; 2) идиомы со 
средней степенью идиоматичности, значение которых мотивировано значе
нием одного из конституирующих ФО слов-компонентов; 3) идиомы с низкой 
степенью идиоматичности, значение которых мотивировано семантикой 
конституентов.

Классифицируя неидиоматичные ФО, мы придерживались традиционно
го их деления на фразеологические сочетания, в составе которых один из 
компонентов характеризуется фразеологически связанным значением и об
ладает свойством семантически однозначно предсказывать другой (другие) 
номинативно самостоятельный компонент фразеологического сочетания, и 
фразеологические выражения -  семантически членимые, но при этом вос
производимые как готовые единицы.

4. Метод вы явления идиоматичности ФО. Об идиоматичности оборо
тов обычно судят по тому, каким образом и в какой мере фразеологическое 
значение соотносится с синхронной системой исходных значений компонен
тов. ФО следует признать идиоматичным, если в его составе хотя бы одно
му слову-компоненту присуще неузуальное, не свойственное ему вне дан
ного сочетания значение.

Следовательно, метод выявления идиоматичности состоит в том, чтобы: 
1) соотнести дословное и узуальное (словарное) значение ФО и приписать 
условное значение каждому словному компоненту ФО; 2) рассмотреть каж
дый компонент ФО: употребляется ли он вне ФО и в каких значениях; 
3) соотнести условное значение каждого компонента и его узуальные зна
чения (см. Мельчук 1960, 75-80).

Так, в сочетании слов крепкое слово ‘бранное или неприличное выраже
ние’ (Фед. II, 248) компонент слово употребляется в одном из своих узуаль
ных значений ‘выражение’, а компоненту крепкое приписывается особое, 
отличное от словарного значение 'бранное или неприличное’, следователь
но, ФО является идиоматичным по компоненту крепкое.

5. Ступени идиоматичности в метаязыковой фразеологии. Идиомы с 
высокой степенью идиоматичности характеризуются абсолютной невыво
димостью значения ФО в целом из значений его частей. К таким единицам с 
семантически опустошенными компонентами были отнесены обороты, 
имеющие в своем составе лексические и семантические архаизмы. Так, в 
формировании семантики ФО положить на слове (устар.) ‘договориться о 
бракосочетании’ (Фед. II, 120) потенциально могло бы участвовать зафик
сированное в словаре с пометой “устарелое” (семантический архаизм) зна
чение слова положить ‘решить, постановить' (MAC III, 267) (компонент сло
во употребляется в значении ‘бракосочетание’, не присущем данному слову 
в его свободном употреблении). Представляется, однако, что целостное 
значение фразеологизма положить на слове не может быть выведено из 
значения ‘решить, постановить’ слова положить, так как данное значение 
вышло из активного употребления.

К единицам с высокой степенью идиоматичности отнесен и ФО сказать 
свое слово (раза, экспрес.) ‘проявить себя в чем-либо, сыграть свою роль’ 
(MAC IV, 56), представляющий собой такое слитное семантическое единст
во, что лексические значения компонентов вовсе безразличны для понима
ния целого. В составе данного ФО компоненты сказать и слово имеют не
узуальные значения ‘сыграть’ и ‘роль’ соответственно, тогда как компонент 
свое явно проявляет свои семантические свойства. Остаточные семантиче
ские свойства компонентов, восходящих к местоимениям, числительным, 
предлогам и другим служебным словам, определяются их высокой степенью
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абстрактности. В составе фразеологизмов такие компоненты десемантизи- 
руются редко, но это, как правило, не понижает степени идиоматичности ФО.

Семантически абсолютно неразложимыми и немотивированными следу
ет признать и такие англ. ФО, как from the word до (амер. раза.) ‘с самого на
чала; с начала до конца; основательно’ (Кун. II, 1037) и a French letter ‘пре
зерватив’ (Кун., 449), значения компонентов которых не способствуют выве
дению целостного значения ФО.

Значение ФО со средней степенью идиоматичности формируется на ба
зе одного из слов-компонентов, подсказывается его семантикой. Внутри 
данного типа идиом представляется возможным выделить две подгруппы. 
В первой -  факт семантической соотнесенности семантики ФО и смысловой 
структуры исходного слова обнаруживается на уровне самого слова. Так, 
целостное значение устойчивых сочетаний живое слово (экспрес.) (1) ‘уст
ная речь в отличие от письменной’ (Фед. II, 248) и the dog’s letter'старое на
звание буквы R [этим, звук “г’’ напоминает ворчание собаки]’ (Кун. I, 544) 
подсказывается семантикой слов слово (2) ‘речь, язык’ (MAC IV, 139) и letter 
(5) ‘буква’ (Web., 1298) (вторые компоненты в перечисленных ФО употреб
ляются в неузуальных, присущих им только в составе данных оборотов зна
чениях).

В оборотах, относящихся ко второй подгруппе, семантическое соотно
шение ФО и исходного слова имеет место не на уровне самого слова, а на 
уровне его деривата. Примерами таких ФО могут служить сочетания пере
менить свое слово (устар.) ‘отказаться от сказанного, обещанного’ (Фед. II, 83) 
и первое слово в чем ‘самое существенное, главное’ (Фед. II, 249).

ФО с низкой степенью идиоматичности характеризуются мотивированно
стью значения -  потенциальной, опосредованной выводимостью общего 
содержания из значений слов-компонентов. Неразложимое значение таких 
рус. и англ, оборотов, как слова не идут на язык у кого (прост, экспрес.) 
‘у кого-либо не хватает решимости, умения сказать что-либо’ (Фед. II, 247), 
буква в букву ‘очень точно, буквально’ (Фед. I, 56), go behind somebody’s 
words ‘искать скрытый смысл в чьих-либо словах’ (Кун. II, 1037), lick the letter 
(устар.) ‘упражняться в аллитерации; питать пристрастие к аллитерации’ 
(Кун. I, 544) и др., возникает в результате слияния в единое обобщенно
переносное значение значений исходных слов.

6. Неидиоматичны е ФО (фразеологические сочетания и вы раже
ния). Идиомам противопоставляются фразеологические сочетания и выра
жения, представляющие собой семантически членимые (неидиоматичные) 
ФО, значения которых соответствуют значению образующих их слов.

Во фразеологических сочетаниях один из компонентов обладает фра
зеологически связанным значением, однако это не лишает оборот структур
но-семантической расчленимости. В русском материале к сочетаниям отне
сен оборот замолвить словечко за кого, о ком (раза.) ‘сказать кому-либо что- 
либо в пользу кого-либо’ (Фед. I, 250), в английском -  a poison-pen letter 
'анонимное оскорбительное письмо’ (Млр., 554), a red-letter day ‘красный 
день в календаре’ (Млр., 604) и др. Лексемы замолвить, poison-pen и red
fetter узуализированы только как компоненты приведенных фразеологизмов.

Наиболее многочисленным является класс фразеологических выраже
ний -  устойчивых в своем составе и употреблении ФО, которые не только 
являются семантически членимыми, но и состоят целиком из слов со сво
бодными значениями. От свободных сочетаний слов фразеологические вы
ражения отличает только то, что они воспроизводятся как готовые единицы 
с постоянным значением и составом. Среди них: перекинуться словом 
(словами) с кем (раза, фамильяр.) ‘поговорить с кем-либо недолго’ (Фед. II, 82), 
взять слово ‘по своей инициативе выступать на собрании, митинге’ 
(Фед. I, 50); буква закона 'точное, не допускающее отклонений толкование;
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формальное толкование закона’ (MAC I, 122), not to breathe a word'и словом 
не обмолвиться, держать в секрете’ (Кун. I, 119), suit the action to the word 
(лит.) 'подкреплять слова делами; смотреть, чтобы слова не расходились с 
делом’ (Lgmn/dic., 3), coin a word ‘придумывать новые слова, фразы; вкла
дывать новый смысл в знакомое слово, фразу’ (Oxfd/dic., 108), letter of attor
ney ’доверенность’ (Кун. I, 52), the Ietterand the spirit of smth ‘дух и буква че
го-либо’ (Кун., 449), an open letter ‘открытое письмо (в печати)’ (Кун., 449) и 
др. Все конституирующие фразеологические выражения компоненты упот
ребляются в своих узуальных значениях.

7. Устойчивы е сравнения. К неидиоматичным отнесены и устойчивые 
сравнения, принадлежащие к особому, компаративному, пласту фразеоло
гии; точно разжевывая каждое слово (раза, ирон.) ‘произнося слова мед
ленно, с паузами' (Фед. II, 181), one’s word is as good as one’s bond ‘его (ее и 
т. д.) слово лучшая гарантия; на его (ее и т. д.) слово можно положиться, он 
хозяин своего слова’ (Кун. II, 1041), be as good as one’s word’сдержать сло
во, быть хозяином своего слова’ (Кун. II, 1041) и др.

8. Заклю чение. Опыт классификации ФО с метаязыковыми лексемами 
показал, что в идиомах, в состав которых входят слова с идеально-ма
териальным денотативным компонентом, оппозиция образность/необраз- 
ность является стертой. При классификации ФО с подобным лексическим 
составом предлагается использовать оппозицию мотивированности/немоти- 
вированности, которая носит градуальный характер и позволяет различать 
идиомы с разной степенью идиоматичное™.

Автор признательна доктору филологических наук, профессору Б.Ю. Нор
ману, прочитавшему рукопись статьи, за ценные советы и критические за
мечания.
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Е.Е. МАТВЕЕВА

ПРИДАТОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ  
ИРРЕАЛЬНОГО СРАВНЕНИЯ

Рассматриваются сложноподчиненные 
предложения ирреального сравнения в не
мецком языке; исследуются частотность 
употребления синонимичных союзов, накло
нения и положение придаточного предложе
ния, распределение функции выражения ир
реальности между союзом и наклонением.

The complex sentences of the unreal 
comparison in the German language are 
considered; the frequency of using synonymous 
conjunctions, the moods and the position of the 
subordinate clause, the distribution of the 
function of expressing unreality between the 
conjunction and the mood are analyzed.

Предметом данной статьи является одно из многочисленных средств 
выражения сравнения в немецком языке, а именно сложноподчиненные 
предложения ирреального сравнения, которые вводятся союзами als, als ob, 
als wenn (все союзы переводятся ‘как будто бы’), wie wenn (‘как будто’). 
Цель работы -  установить их структурные и семантические особенности, а 
также определить их функции, для чего был проведен анализ предложений, 
взятых из произведений немецкой и швейцарской литературы. Общее чис
ло примеров различных средств выражения сравнения составляет 1012.

Работа состоит из двух частей: в теоретической -  речь идет о понятии 
"сравнения", о компаративном поле и об одном из его составляющих -  
сложноподчиненных предложениях ирреального сравнения, об их семанти
ке, во второй части анализируется структурно-семантическая характеристи
ка сравнений.

О пределение понятия "сравнение". Сложноподчиненны е предложе
ния ирреального сравнения как составляю щие компаративного поля.
При сравнении предметов друг с другом по их качествам мы открываем яв
ления объективной реальности. Е.В. Гулыга и Е.И. Шендельс утверждают, 
что "суть сравнения заключается в уподоблении одного предмета (явления, 
действия) другому, у которого предполагается наличие признака, общего с 
первым" (Гулыга 1969, 115). Существуют многочисленные средства выра
жения сравнения, взаимодействующие друг с другом и образующие компа
ративное поле. Сложноподчиненные предложения ирреального сравнения 
являются его составляющими вместе с другими средствами выражения 
сравнения.

Два или более понятий (явлений, действий) сравниваются по одному или 
нескольким признакам. При этом обязательным условием является несов
падение другого признака, иначе конструкция будет представлять не срав
нение, а тождество.

Е.В. Гулыга и Е.И. Шендельс называют объектом сравнения то, что 
сравнивается, а то, с чем сравнивается, -  эталоном сравнения. Общий 
признак, который объединяет оба компонента сравнения друг с другом, на
зывается базой для сравнения.

Е.В. Гулыга и Е.И. Шендельс делят компаративное поле на два микро
поля: микрополе равенства и микрополе неравенства. Доминанту микро
поля равенства представляют сравнительные конструкции с союзом wie. 
Другими конституентами являются сложные прилагательные, сложноподчи
ненные предложения реального сравнения с союзом wie, сложноподчинен
ные предложения ирреального сравнения с союзами als, als ob, als wenn, 
wie wenn. К данной группе можно отнести глаголы, указывающие на сравне
ние, и сложные существительные со значением сравнения.

Составляющими микрополя неравенства являются степени сравнения 
прилагательных, сравнительные конструкции с союзом als (реже с союзом 
wie), сложноподчиненные предложения реального сравнения, которые вво
дятся союзами als, als dass, и сложноподчиненные предложения пропорцио
нального сравнения, которые вводятся союзами je...desto, je ...umso, je...je.
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Только в рамках сложноподчиненного предложения возникает противо
поставление модальности реального/ирреального сравнения.

В сложноподчиненных предложениях ирреального сравнения выражают
ся компаративные отношения другого рода. Реальное главное предложение 
сравнивается с ирреальным действием. Возникает контраст, обладающий 
особенным стилистическим эффектом. "Контрастность действий, проте
кающих как бы независимо друг от друга, и обуславливает ирреальность 
сравнения" (Гулыга 1969, 128-129). Данные придаточные предложения 
вводятся союзами als, als ob, als wenn и wie wenn.

Главное предложение часто содержит глагол aussehen ‘выглядеть’, ко
торый раскрывается ирреальным придаточным предложением. Значение 
сравнения сохраняется.

В сложноподчиненном предложении, в котором придаточное вводится 
союзами als (als ob), главное предложение может быть построено иначе. 
Тогда в его структуре есть безличное местоимение es, глагол-связка sein 
‘быть’ (scheinen ‘казаться’) и факультативное название лица в дательном 
падеже. В этом случае сравнение относится к предыдущему предложению: 
Doch der Vater zoegert einen Augenblick. Es ist, als sei er von Jeannes Starrheit 
angesteckt 'Однако, отец медлит некоторое время. Как будто бы Жанна за
разила его своим оцепенением’ (Joho, пример цит. по: Гулыга 1969, 130).

Е.В. Гулыга и Е.И. Шендельс утверждают, что при наличии лица-объекта 
сравнение может исчезнуть совсем. На его месте возникает значение ирре
ального состояния, которое приписывается этому лицу: Die Front grellte. Die 
Kraehen flogen. Ihm war ploetzlich, als waere er gar nicht fort gewesen ‘Фронт 
гремел. Вороны летали. Ему вдруг показалось, как будто бы он и не уезжал’ 
(Remarque, пример цит. по: Гулыга 1969, 130).

Конституенты компаративного поля выполняют логически-интеллекту- 
альную (сравнение объектов расширяет наше познание) и экспрессивную 
(сравнение создает образность речи) функции.

Коннотативный и денотативный аспекты сравнения. Долгое время 
лингвисты придерживались мнения, что номинативная функция присуща 
только слову, прежде всего имени, чьим денотатом являются "предмет", 
"вещь", "абстрактное понятие". Теперь же предложение рассматривается не 
только как единица коммуникации, но и как единица с номинативной функ
цией, чьим денотатом является ситуация, фрагмент действительности. 
Предложение предоставляет информацию не только о действующих лицах 
ситуации, но и об отношениях, их объединяющих. Все это вместе и состав
ляет общую номинацию события. Как пример М.С. Бубнова рассматривает 
сложноподчиненные предложения с придаточными сравнения, которые 
вводятся союзами als, als ob, als wenn, wie wenn. Событие главного предло
жения, как правило, реально, а событие придаточного происходит только 
лишь благодаря воображению автора (Бубнова 1977, 19).

В качестве подлежащего обычно выступают обозначения лица в роли 
агенса (деятеля). Подлежащим в главном предложении могут быть сущест
вительные, которые обозначают зверей, предметы, явления, процессы, аб
страктные понятия, а также безличное местоимение es и др.

Семантический анализ, как утверждает М.С. Бубнова, показал, что в 
предложении, где в роли подлежащего выступает неодушевленное сущест
вительное, все же чувствуется наличие лица. Речь идет о существитель
ных, обозначающих части тела, предметы одежды (часто наблюдаются 
случаи метонимии), мысли, чувства, переживания. Нередко в качестве под
лежащего выступают субстантивированные инфинитивы, обозначающие 
действия, поведение и эмоциональные реакции человека: Die Gesichter... 
wandten sich von Singrid ab, als haetten sie sie schon lange betrachtet ‘Лица... 
отвернулись от Зингрид, как будто бы они рассматривали её уже давно’ 
(Himmel, пример цит. по: Бубнова 1977, 22).
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Главное предложение обычно является повествовательным, редко 
встречаются вопросительные и восклицательные: Wer latscht, als wenn er 
ein Bein nach dem anderen aus dem dicken Lehm zieht? Also, erinnere dich und 
erzaehl so, als ob niemand von ihm wuesste... ‘Кто шлёпает, как будто бы он 
тянет одну ногу за другой из вязкой глины? Итак, вспомни и расскажи так, 
как будто бы никто о нём не знает...’ (пример цит. по: Бубнова 1977, 22).

Чаще употребляется изъявительное наклонение, индикатив, отрицание 
встречается довольно редко: “Bleib bei unsГ -  der Vater schwieg gleich. Auch 
die Mutter konnte nicht weitersprechen. Als waere den beiden die Kehle innen 
wund, ‘«Оставайся у нас!» -  отец сразу замолчал. И мать не могла дальше 
говорить. Как будто бы у них у двоих заболело горло’ (пример цит. по: Буб
нова 1977, 23).

Иногда событие в главном предложении является ирреальным, несмот
ря на то, что содержание кажется реальным: это могут быть мечты, фанта
зии: Die Athleten stemmten den Sarg, als sei er federleicht... 'Атлеты подняли 
гроб, как будто бы он был лёгок как пушинка...’ (пример цит. по: Бубнова 
1977, 23). В этих случаях нужен более широкий контекст, чтобы устранить 
все недоразумения.

В придаточных, вводимых союзами als, als ob, als wenn, wie wenn, веду
щим наклонением является сослагательное, конъюнктив. События, описы
ваемые в придаточном предложении, обладают различной степенью ирре
альности, как считает М.С. Бубнова. Содержание большинства придаточ
ных реально. Грамматическая ирреальность достигается структурой пред
ложения, союзами и конъюнктивом, которому характерно значение импли
цитного отрицания. Если рядом с имплицитным появляется эксплицитное 
отрицание, то возникает значение подтверждения: Die Leute starrten in die 
Luft oder zur Seite, als sei er nicht da, der da schwer atmend steht... ‘Люди ус
тавились в небо или в сторону, как будто бы его там не было, кто там стоял 
тяжело дыша...’ (пример цит. по: Бубнова 1977, 25).

В рамках сложноподчиненного предложения обе его части, называющие 
события, являются составляющими сравнения. К главному значению при
соединяется значение ирреальности. В качестве эталона выступает собы
тие в придаточном, которое дополняет событие в главном предложении и 
несет в себе обобщенный характер.

Очень интересным представляется изучение коннотативных значений 
предложений. Коннотации обладают высокой стилистической ценностью. 
Они изучаются в области грамматической стилистики. Стилистическая кон
нотация есть совокупность мыслей, чувств, настроений, представлений, ко
торые говорящий хочет в скрытой форме передать слушателю благодаря 
стилистической организации всего контекста.

При анализе коннотаций учитываются лексический материал придаточ
ного предложения, сочетаемость названных событий, текст, перспектива 
рассказа.

Чем слабее является общий признак, база для сравнения, тем сильнее 
выразительность, экспрессивность, как утверждает М.С. Бубнова. Стили
стический эффект зависит от сочетаемости событий в обеих частях слож
ноподчиненного предложения. Часто, чтобы понять сравнение, нужными 
оказываются контекст и кругозор, основные знания слушателя или читателя 
(Бубнова 1977, 27-28).

Структурно-семантическая характеристика сравнений. Среди иссле
дованных примеров придаточные ирреального сравнения составляют 
130 ед. (12,8 %). Данные придаточные предложения вводятся союзами als, 
als ob, als wenn и wie wenn. Чаще всего употребляется союз als (105 ед. 
(80,7 %)), далее следует союз als ob (22 ед. (16,9 %)), совсем редко упот
ребляются союзы als wenn (1 ед. (0,7 %)) и wie wenn (1 ед. (0,7 %)): Oft
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komme es ihm vor, als sei er in dieser Stadi im Exil... 'Часто ему кажется, как 
будто бы он в этом городе в ссылке...’ (Duerrenmatt 1962, 30); Studer schnitt 
ein Gesicht, als ob er Zahnweh habe ‘Штудер скривил лицо. Как будто бы у 
него заболел зуб’ (Glauser 1991, 154); Und verrueckt sein, das war in den 
Augen der Menge genau so kompromittierend, als wenn man der kommunis
tischen Partei angehoerte... ‘Быть сумасшедшим было в глазах толпы столь 
же компрометирующим, как и членство в коммунистической партии' (Glau- 
ser 1991, 122); Es toente, wie wenn jemand vertraeumt immer den gleichen 
tiefen Ton auf einem Xylophon anschluege ‘Звук был такой, как будто бы кто 
замечтавшись брал один и тот же низкий тон на ксилофоне’ (Glauser 1991, 75).

В данных придаточных предложениях возможны оба наклонения: конъ
юнктив и индикатив. Индикатив встречается в придаточных предложениях 
ирреального сравнения крайне редко (3 ед. (2,3 %)): Es klang, als ob ein 
Major der versammelten Mannschaft verkuendet: “Das Bataillon -  hoert-auf- 
mein-Kommando\" ‘Звучало так, как будто бы майор приказывал собравшим
ся рядовым: «Батальон, слушай мою команду!»’ (Glauser 1991,75).

Таким образом, союз als ob допускает употребление изъявительного на
клонения, оставаясь единственным и главным средством выражения ирре
альности. что не всегда находит свое отражение в теоретической литературе.

В большинстве случаев же употребляется конъюнктив (127 ед. 
(97,6 %)). При этом встречаются как конъюнктив I (конъюнктив опосредо
ванной передачи восприятия или чужого высказывания), так и конъюнктив Il 
(конъюнктив ирреальности): Es hatte ihm geschienen, als seien von einem 
Nebenraum her leichte Schritte zu hoeren gewesen, doch fand er niemanden 
‘Ему показалось, как будто бы он слышит тихие шаги из соседней комнаты, 
но он никого не нашёл’ (Duerrenmatt 1962, 96); Das Direktionsbuero sieht aus, 
als ob dort ein Kampf stattgefunden haette... ‘Кабинет выглядит так, как будто 
бы там была борьба...’ (Glauser 1991, 65).

Исследованные примеры не показали причину употребления той или 
иной формы конъюнктива. Обе формы равноправны.

Обычно новое -  рема -  располагается в конце предложения, поэтому 
можно ожидать, что будут преобладать придаточные, расположенны е  
после и внутри главного. Эталон, новое, называется после объекта, после 
известного: ... und trank feierlich und gemessen Perrier, als sei es Champagner 
‘...и пил торжественно и степенно воду, как будто бы это было шампанское’ 
(Duerrenmatt 1962, 7).

Семантический аспект сравнения. Отношения равенства и неравен
ства. В любой группе сравнения можно установить наличие отношений ра
венства или неравенства. Причем различные средства выражения сравне
ния ведут себя по-разному.

Синтаксические конструкции (сравнительные конструкции и придаточные 
предложения) могут выражать оба отношения (равенства и неравенства), 
их главный структурный признак -  союз, -  как правило, эти отношения пред
определяет. Союзы ирреального сравнения передают отношение неравенства.

Реальность/ирреальность. Придаточные ирреального сравнения вы
ражают исключительно ирреальное сравнение, на что указывает название 
придаточных, при этом не играет никакой роли, употребляется ли индикатив 
или конъюнктив. Сравнение остается ирреальным, даже если используется 
индикатив. В этом случае главным средством выражения ирреальности яв
ляется союз: Ueberhaupt war es, als ob alle Begebenheiten in diesem Falle, die 
zuerst lustig schienen, bei genauerem Hinhoeren falsch klangen... ‘Вообще, 
впечатление было такое, как будто бы все события в этом случае, которые 
сначала казались забавными, при более точном рассмотрении звучали 
фальшиво’ (Glauser 1991,62).

82



Мовазнаўства

Заклю чение. Сравнение соединяет два различных понятия и вызывает 
посредством их расположения рядом друг с другом (с целью языковой эко
номии) множество образных ассоциаций. C помощью сравнения люди могут 
судить об общем и различном между объектами действительности. Немец
кий язык располагает разнообразными средствами для выражения сравне
ния: от лексем, сравнительных конструкций до сложноподчиненных пред
ложений. Группа сравнения состоит из трех конституентов: объекта, этало
на сравнения и базы для сравнения. Для общей семантики сравнения реле
вантны характеристики отношения равенства/неравенства, наличие/отсут- 
ствие выраженной базы для сравнения, реальность/ирреальность сравне
ния.

Отношение равенства соотносится со следующими средствами выраже
ния: со сравнительной конструкцией с wie, с придаточными реального срав
нения, вводимыми союзом wie, с придаточными ирреального сравнения, со 
сложными прилагательными и существительными со значением сравнения, 
с производными словами на haft, artig, foermig, со сложными словами 
(Zusammenbildung). Отношение неравенства находит свое выражение в 
сравнительных конструкциях с als, придаточных реального сравнения, вво
димых союзами als и als dass.

Модальность ирреальности выражается особой моделью ирреального 
сравнения -  ирреальным компаративом. Эту же функцию исполняет и 
конъюнктив в придаточном реального сравнения, группах с эталоном, вы
раженным первым и вторым причастиями, а также соответствующее семан
тическое наполнение конституентов.
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Журналістыка

B I. ІЎЧАНКАЎ

ІНТЭГРАТЫ ЎНЫ  ПАДЫ ХОД ДА Ж УРНАЛІСЦКІХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ  
(лінгвістыка публіцыстычнага тэксту -  дыскурсны аналіз СМІ)

Показывается становление нового на
правления -  лингвистики публицистического 
текста, основанного на интегрированном 
подходе к исследованию явлений и процес
сов лингвистики и журналистики, очерчивает
ся круг проблем, связанных с дискурсным 
анализом средств массовой информации.

The formation of a new trend -  linguistics of 
a publicists text based on the integrated ap
proach to the study of phenomena and pro
cesses of linguistics and journalism - is shown, a 
range of problems connected with the discourse 
analysis of mass media is outlined.

Маўленне журналіста, зафіксаванае на пісьме або ў аўдыёвізуальных 
сродках, -  шматаспектнае і разнажанравае ў сваім праяўленні, спароджа- 
нае ў канкрэтных грамадска-палітычных і сацыяльна-культурных умовах, у 
гістарычным часе, у анталогіі сваёй вызначаецца глыбіннымі структурамі, 
якія і канвенцыйна (арбітрарна), і гнасеалагічна, і прагматычна, і кагнітыўна 
рэпрэзентуюць мадэлі, стратэгіі, “вобразы“ планавання, вытворчасці і праек- 
тавання на масавую аўдыторыю публіцыстычнага тэксту. Журналісцкі тэкст 
выступае ў якасці своеасаблівага барометра змен жыццёвага ўладкавання 
грамадства, дапамагае вызначыць іх характар, люструе эвалюцыйныя зрухі 
ў сінтагматыцы моўных знакаў, аператыўна рэалізуе парадыгматычныя маг- 
чымасці мовы.

Станаўленне такой міждысцыплінарнай навукі, як лінгвістыка публіцыс- 
гычнага тэксту, мае лад сабой трывалы грунт -  дыскурсны аналіз CMI. 
Вылучэнне на першы план сфер навуковага пазнання, якія вынікаюць з су- 
купнасці даследчых намаганняў тэарэтыкаў журналістыкі, лінгвістаў, антра- 
полагаў, кагнітолагаў, філосафаў, засведчвае новы падыход да прадукту 
разумовай дзейнасці чалавека -  тэксту, заснаваны не на структурным рас- 
пазнаванні яго элементаў, кампаноўкі, а на сістэмным узаемадзеянні вер- 
бальнага знака з іншымі знакамі натуральнага свету і вызначэнні прыроды 
такога ўзаемадзеяння.

Айчынная журналісцкая і мовазнаўчая навукі амаль не зведалі спроб да- 
лучэння да набыткаў лінгвістыкі высноў тэорыі і практыкі журналістыкі, тэо- 
рыі камунікацыі. Замкнёная ў рамках спецыфічнага інтралінгвістычнага 
аб'екта вывучэння, лінгвістыка ўвогуле толькі з другой паловы XX ст. рас- 
паўсюджвае навуковыя цікавасці на “сумежнае існаванне“ тэкставых аргані- 
зацый. Так, у 1960-х гг. мінулага стагоддзя нараджаецца напрамак лінгвіс- 
тычных даследаванняў, аб'ектам якога становяцца заканамернасці і пры- 
ёмы пабудовы звязанага тэксту, яго сэнсавыя катэгорыі, што выражаюцца 
тэтымі правіламі, -  лінгвістыка тэксту. Першы этап яе фарміравання харак- 
тарызуецца ўвагай да спосабаў захавання звязанасці, моўнай спаянасці 
тэксту, разумения, метадаў перадачы карэферэнцыі асобы і іншых фар-
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мальных канструктаў тэкставай арганізацыі. 3 цягам часу лінгвістыка тэксту 
(70-я гг. XX ст.) набывае расплывістасць свайго анталагічнага статуса і пры- 
мяняецца ўжо як аператыўны інструмент няўласна лінгвістычных даследа- 
ванняў. У ракурсе выяўлення фона ведаў, агульнага для адрасата і адра- 
санта, агульнай карціны свету, без адзінства якой текст будзе незразуме- 
лым, яна набліжаецца да прагматыкі, псіхалінгвістыкі, тэорыі рыторыкі, тэо- 
рыі прэсупазіцый, цесна змыкаецца са стылістыкай. Пры ўвазе да глыбінных 
сэнсаў, якія маюцца ў адным пэўным замкнёным тэксце, лінгвістыка тэксту 
мяжуе з герменеўтыкай, паэтыкай, тэорыяй камунікацыі.

Навукі, аб’ектам якіх з'яўляецца публіцыстычны текст, набываюць ціка- 
васць, што вынікае з цеснай арганічнай сувязі моўнага факта з сацыяльнымі 
дзеяннямі чалавека. Яна (цікавасць) звязвае ў адзін даследчы ланцужок 
журналістыку, лінгвістыку і антрапалогію. Варта дадаць, што шматлікія вучо- 
ныя інтуітыўна адчувалі і адчуваюць патребу ў міждысцыплінарным дасле- 
даванні маўлення як прадуктыўнага выразніка журналісцкай дзейнасці. Пра 
гета яскрава сведчаць працы прафесара М. Цікоцкага, які стаіць ля вытокаў 
айчыннай стылістыкі (гл. Цікоцкі 1981, Цікоцкі 1995), стылістыкі, скіраванай 
на моўную прастору публіцыстычнага маўлення (гл. Цікоцкі 1971).

Беручы свой пачатак з рыторыкі, прайшоўшы складаны шлях суіснаван- 
ня, стылістыка атрымала шмат навуковых інтэрпретацый і практычных ува- 
сабленняў. Терміналагічнае прызнанне прыйшло да яе ў пачатку XIX ст. у 
сувязі з аналізам індывідуальнасці творчай асобы. У сяредзіне таго ж ста- 
годдзя стылістыка навукова абгрунтоўваецца Г. Спенсерам (1852) і 
X. ІІІтэйнталем (1866); вытокі гістарычнай стылістыкі закладваюцца акадэмі- 
кам А. Весялоўскім (1895). Сучасны етап развіцця гетай навукі як лінгвістыч- 
най дысцыпліны пачынаецца з прац ІІІ. Балі (1909), стылістыка ўкараняецца 
ў навуковую практыку як самастойнае адгалінаванне ў даследаваннях 
удзельнікаў Пражскага лінгвістычнага гуртка (1926-1950) В. Матезіуса, 
Б. Трнка, Б. Гаўранека, Й. Вахека, Я. Мукаржоўскага, У. Скалічкі, Й. Коржы- 
нека, П. Троста і інш. Ba ўсходнеславянскім мовазнаўстве фундаменталь
ную распрацоўку і вызначэнне перспектыў стылістыкі падаў акадэмік 
В. Вінаградаў (1940-1969).

3 пункта гледжання сучасных уяўленняў пра ўладкаванне навукі аб мове 
стылістыка магла б уключыцца ў лінгвістычную семіётыку, лінгвістычную 
прагматыку, у теорыю маўленчага ўздзеяння, а таксама ў теорыю моўнага 
вар'іравання. Аднак яна, з інструментарыем естэтычна адзначанага маўлен- 
ня, не магла не знайсці выйсце на даследаванне супрацьпастаўленых ва- 
рыянтаў моўнага выражения, дзе акресліваецца той самы пазамоўны змест, 
але пры гетым дадаткова паведамляецца пра адносіны гаворачага да ка- 
мунікатыўнай сітуацыі, да зместу выказвання, да адрасата і самога сябе. 
Стылістычныя варыянты разглядаюцца з пункта гледжання іх утварення, 
сферы ўжывання і прынцыпаў адбору ў залежнасці ад мет і сітуацыі маўлен- 
чага кантактавання.

Стыліст вывучае целасныя маўленчыя ўтварэнні і, канешне, выходзіць на 
ўзровень тэксту. Такім чынам фарміруецца новы навуковы напрамак -  сты- 
лістыка тексту, якая ў сваю чаргу экстрапалюецца ў лінгвістыцы тэксту.

Беларускай мовазнаўчай навуцы XX ст., асабліва акадэмічнай, уласціва 
традыцыя дэскрыптыўнай лінгвістыкі. Прычынай таму з'явілася метадалогія 
дыялекталагічнай школы: даследаванні беларускіх вычоных-дыялектолагаў 
трывала ўвайшлі ў скарбонку славянскага мовазнаўства. Моцнымі былі лек- 
сікалагічны і лексікаграфічны напрамкі. Назіральнік за моўнымі працэсамі і 
па сёння мае ўдзячную глебу для вывучэння -  беларускую мову ў яе гіс- 
тарычным праяўленні.

На фоне агульнага савецкага (ідэйна уніфікаванага) мовазнаўства, дзе 
панавалі рускамоўныя працы пра рускую мову, у нетрадыцыйным для таго
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часу напрамку пачала фарміравацца стылістыка публіцыстычных жанраў -  
сімбіёз філалагічнай навукі, у якой арганічна спалучыліся набыткі лінгвісты- 
кі, літаратуразнаўства і журналістыкі (гл. Цікоцкі 1971). Менавіта яна перакі- 
дае масток у вывучэнні тэксту як дыскурса.

Паступова ў беларускай філалогіі фарміруецца новы напрамак, які выні- 
кае з наступнага пастулата: тэкст -- тэта не простая лінгвістычная адзінка, а 
з'ява чалавечай дзейнасці, камунікацыі і пазнання. Адсюль важна паказаць 
механізмы дзейснай інтэрпрэтацыі яго ў сістэме рэальных сітуацый. У сярэ- 
дзіне 1970-х гг. тэкст у сусветнай лінгвістыцы і журналістыцы пераасэнсоўва- 
ецца як камунікатыўны працэс, таму лінгвістыка тэксту ад статычнага пера- 
ходзіць на так званы дынамічны, працэдурны падыход. Важную ролю ў гэтым 
пераходзе адыгралі працы па мадэляванню разумения і вытворчасці звяза- 
нага тэксту, выкананыя ў рамках штучнага інтэлекту (Р. Шэнк, Т.А. ван Дэйк). 
Журналісцкі тэкст у такім набліжэнні займае асаблівае месца і мае даслед- 
чыя прыярытэты ў рэчышчы дыскурснага аналізу СМІ.

Вядомая польская даследчыца прафесар Кажэнеўска-Берчынска (Joanna 
Korzeniewska-Berczyńska) сваю кнігу “Вобраз чалавека ў кантынууме публі- 
цыстыкі” пачынае характарыстычнымі словамі: “Чалавек на мяжы стагод- 
дзяў апынуўся ў сітуацыі разгубленасці і поўнага недаўмення” (Korzeniew
ska-Berczyńska 2001, 9). Прыведзены выраз можна лічыць партрэтным накі- 
дам на сучасніка постсавецкай прасторы, чалавека, каштоўнасныя намеры 
якога саступаюць дарогу іншым вартасцям, сягаюць у іншую тэкставую па- 
літру жыцця. Адсюль праектуецца роля журналіста новага часу і акрэслі- 
ваецца прызначэнне самой публіцыстыкі як найвышэйшага “віду грамадска- 
палітычнай літаратуры, галоўным прызначэннем якой з'яўляецца палітыч- 
нае асэнсаванне і адлюстраванне рэчаіснасці шляхам спалучэння рацыя- 
нальна-аналітычнага і эмацыянальна-вобразнага спосабаў літаратурнай рас- 
працоўкі жыццёвых сітуацый з мэтай дасягнення канкрэтнага выніку” (Страль- 
цоў 1999, 124). Заснавальнік тэорыі беларускай журналістыкі прафесар 
Б. Стральцоў, гаворачы пра сённяшнія тэндэнцыі развіцця журналісцкай на- 
вукі, заўважае: “У апошнія гады адбыліся значныя змены ў функцыянаванні 
журналістыкі, у тым ліку і па тэкставых фактарах. Мы пачалі пазбаўляцца ад 
зашоранасці ў вызначэнні абсягаў і мадэляў журналісцкай творчасці” (Страль- 
цоў 2000, 192). Украінскія калегі слушна падкрэсліваюць новую ўласцівасць: 
“Журналісцкі тэкст, які прзтэндуе на грунтоўнасць, павінен быць прынцыпо- 
ва дыялагічным, адкрытым, такім адкрытым, як сучасная культура і, нарэш- 
це, як сам сучасны свет” (Гриценко, Шкляр 2002, 288).

Тэкст, створаны журналістам, дынамічна зменлівы, экстралінгвістычна 
структурыраваны, лрыцягвае ўвагу сваёй складанасцю і рознабаковасцю, 
што вымушае ўлічваць і размытасць, і няпэўнасць, і стахастычнасць у пра- 
цэсе вызначэння тых ці іншых яго сістэмных, анталагічных і функцыя- 
нальных уласцівасцей.

Дэтэрмінізм, на думку I. Гальперына, «у пабудове лінгвістычнай тэорыі на- 
доўга затрымаў паступовы рух нашай навукі. Тэта стала асабліва відавоч- 
ным, калі лінгвісты звярнуліся да тэксту, які па самой сваёй сутнасці адна- 
часова і дэтэрмініраваны і “размыты”» (Гальперин 1981, 4). Цытаваная пра- 
ца вядомага расійскага вучонага яшчэ раз паказвае на неабходнасць і пер- 
спектыўнасць даследавання тэксту ў якасці фрагмента рэчаіснасці, вербаль- 
нага эпізоду жыцця, “маўлення, “пагружанага ўжыццё” (Аруцюнава 1990,137).

У рускамоўных працах беларускіх вучоных на зыходзе XX ст. становіцца 
відавочнай цікавасць да праблем змястоўнага аналізу грамадска-палітыч- 
ных тэкстаў. Гэта вылілася ў выданне выпускаў “Метадалогіі даследаванняў 
палітычнага дыскурса” пад агульнай рэдакцыяй доктара філалагічных навук 
I. Ухванавай-Шмыгавай (Методология 1998, Методология 2000) і, можна лі- 
чыць, стала вынікам разумения неабходнасці інтэгратыўнасці навук. Так, ва
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ўводзінах да другога выпуску названага выдання “Лінгвістыка і сацыяльныя 
навукі ў аспекце інтэгравання” канстатуецца: “Кожная навука мае свой прад- 
мет і аб’ект ведаў. Прадмет ведаў забяспечвае яе самастойнасць, ідэнты- 
фікуе яе сярод іншых навук, у той час як аб'ект ведаў непазбежна выводзіць 
на інтэгратыўныя тэндэнцыі, бо вызначае поле, якое тэта галіна ведаў апра- 
цоўвае” (Методология 2000, 7). Вывядзенне вучонымі, якія належаць да роз
ных даследчых напрамкаў, шэрага тэарэтычных парадыгм, метадалагічных 
праграм і канкрэтных методык, маўленчых практык у палітычнай, рэлігійнай, 
педагагічнай сферах, у галіне міжнацыянальнай камунікацыі прывяло да 
вылучэння сінкрэтычнага вывучэння фактаў мовы. Выпускі “Метадалогіі...” 
грунтуюцца на інтэрпрэтацыях навуковых набыткаў еўрапейскай і амеры- 
канскай школ розных часоў (Ралан Барт (Францыя), Тэун А. ван Дэйк 
(Нідэрланды), Эдмунд Гусерль (Германія), Дэніс Мак-Куэйл (Нідэрланды), 
Огюст Конт (Францыя), Клод Леві-Строс (Францыя), Эдуард Cenip (ЗША), 
Бенджамін Лі Уорф (ЗША) і інш.), уключаюць у поле даследчага зроку 
дыскурсіўныя практыкі субстанцыянальнага парадку, акрэсліваюць парамет
ры і прыярытэты развіцця лінгвістыкі публіцыстычнага тэксту як сумежнай 
сферы “дыскурс-пазнання”, прагна ўбіраюць у сябе напрацаванае беларус- 
кім і славянскім мовазнаўствам. Шырокі спектр камунікатыўна-функцыяналь- 
нага аналізу, лінгвістычнай семіётыкі, этналінгвістыкі, прагматыкі, метадало- 
гіі (парадыгмалістыкі) дазволіў у пэўнай ступені раскрыць заяўлены пасту- 
лат: «Інтэгратыўнасць -  тэта натуральны працэс “сталення” навукі» (Мето
дология 2000, 7). Зразумела, што разнастайнасць у падыходах спараджае ў 
поліаўтарскім даследаванні рознадэфініраванасць і кантамінаванасць нека- 
торых кпючавых паняццяў. Такіх, напрыклад, як тэкст, дыскурс. Несупастаў- 
ляльнымі выглядаюць аналагічныя методыкі дыскурс-аналізу ў працах 
айчынных мовазнаўцаў і перакладных, напрыклад Т.А. ван Дэйка, Дэніса 
Мак-Куэйла і інш. У “Метадалогіі...” наглядаюцца пэўная эклектычнасць, не- 
паслядоўнасць і тэрміналагічная неўпарадкаванасць. Аднак зварот шырока- 
га кола спецыялістаў да вывучэння палітычнага дыскурса, які выкпіканы ў 
першую чаргу ўплывам англамоўных вучоных, дае добры плён -  нарастание 
ўвагі да новых інтэгратыўных падыходаў у вывучэнні палітычных тэкстаў, і ў 
прыватнасці тэкстаў CMI.

Камунікатыўная функцыя мовы як першакрыніца інфармацыйнай і паня- 
ційнай дзейнасці чалавека грунтоўна сцвярджае сваё прыярытэтнае месца 
ў лінгвістычнай сферы, пераканаўча засведчвае магчымасці падачы думкі, 
становіцца аптымальным перадатчыкам сацыяльнага багажу пазнання на- 
вуковага асяроддзя, з'яўляецца арганізуючым канструктам журналісцкай 
творчасці.

Арганічным працягам навуковага пазнання стала ўзвядзенне кагнітыў- 
нага аспекту даследавання мовы ў ранг галоўнага кампанента агульнай 
тэорыі камунікатыўна-моўнага ўзаемадзеяння. Вывучэнне мовы ў гэтым ас
пекце не толькі адкрывае доступ да працэсаў і структур, што забяспечваюць 
прадуцыраванне, разумение, запамінанне, але і дае магчымасць тлума- 
чыць, як адбываюцца планаванне, вытворчасць і разумение маўленчых ак- 
таў. Такім чынам, прадукт разумовай чалавечай дзейнасці -  пэўная тэкста- 
вая арганізацыя -  уяўляе сабой складаную камунікатыўную з’яву, якая ўклю- 
чае не толькі інтралінгвістычныя фактары пабудовы, а падае даволі разна- 
стайную карціну свету, адлюстроўвае працэс устанаўлення неабходнай су- 
вяз і паміж выказваннямі як лінгвістычнымі аб’ектамі і сацыяльнымі дзеян- 
нямі носьбіта мовы.

Умацаваны ў навуковую практыку этап лінгвістычнага вывучэння свету 
засноўваецца на семіялагічнай прыродзе слова, якое інфарматыўна пера- 
дае відавочныя і непрыкметныя сацыяльна-эканамічныя, грамадска-палітыч- 
ныя пераўладкаванні носьбітаў мовы (лексіка-семантычныя зрухі), дыягна-
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зуе тып мыслення, рэалізуе камунікатыўныя макра- і мікрастратэгіі (фармі- 
раванне і трансфармацыя мадэлей камунікатыўных сітуацый у залежнасці 
ад сацыяльнага вопыту), арганізуе прагматычны кантэкст (валоданне не 
толькі агульнымі ведамі, але і ўласнымі ўстаноўкамі, уяўленнямі, эмоцыямі).

Дыскурсны падыход да вывучэння публіцыстычных матэрыялаў дазва- 
ляе ўсебакова ахапіць арыенціры на прасвятленне характару сувязей паміж 
рознымі кагнітыўнымі сістэмамі і ўмовамі паспяховасці маўлення ў канкрэт- 
ных сітуацыях. Па-за такіх кагнітыўных фактараў, як жаданне, норма і ацэн- 
ка, вялікая роля належыць канвенцыяльным ведам, якія вызначаюць функ- 
цыянаванне іншых сістэм, што забяспечваюць камунікацыю. Рэалізацыя 
названага падыходу да вывучэння тзкстаў CMI дазволіць зрабіць аналітыч- 
нае апісанне матывацыі інфармацыйнага забеспячэння, якое ў гіпатэтыч- 
ным ракурсе грунтуецца на спосабах (па ван Дэйку, маўленчых стратэгіях) 
абагульнення і ацэнкі (спосаб падачы негатыўнай/ пазітыўнай інфарма- 
цыі), “прывядзення прыкладу" (канверсны спосаб падачы інфармацыі, ты- 
повыя выразы), папраўкі (формульная або рытарычная стратэгія), узмац- 
нення (верагодныя ўступкі, спосаб умоўнага абагульнення, тыповыя вы
разы), лексічных паўтораў (прыцягненне ўвагі і актуалізацыя інфармацыі, 
падкрэсліванне суб’ектыўных ацэнак, больш значных тэм), кантрасту (каг- 
нітыўныя функцыі: рытарычная, семантычная), “змягчэння" інфармацыі 
(стратэгія самапрэзентацыі/блакіроўка адмоўных вывадаў, расстаноўка 
акцэнтаў), зруху (пазітыўная самапрэзентацыя), ухілення (рэлевант- 
ная/нерэлевантная інфармацыя), прэсупазіцый, імплікацый, меркаванняў, 
пабочных маўленчых актаў (семантычныя і прагматычныя спосабы).
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Н.А. ФЯДОТАВА

АНЕКДОТ I А Ф А РЫ С ТЫ КА Ў СУЧАСНАЙ ГАЗЕТНАЙ ПЕРЫЁДЫ ЦЬІ

Рассмотрены функциональные и жанро
вые свойства анекдота и афоризма как лите
ратурных произведений, способствующих ре
лаксации; проанализированы цели опублико
вания материалов развлекательного харак
тера в печатных изданиях.

The article considers functional and genre 
properties of a joke and aphorism as the prod
ucts intended for relaxation in contemporary 
mass-media.
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Журналістыка -

Разважаючы пра анекдот на газетнай паласе, некаторыя тэарэтыкі жур- 
налістыкі не спяшаюцца сцвярджаць, што мы маем справу з журналісцкім 
жанрам. Журналісты рэдка самі прыдумваюць анекдоты, якія публікуюцца ў 
выданні, часцей за ўсё яны перадрукоўваюцца з адпаведных выданняў, да- 
сылаюцца чытачамі.

У параўнанні з іншымі тэкстамі анекдот мае шмат спецыфічных асаблі- 
васцей. Па-першае, як і традыцыйны фальклор, ён -  прадукт калектыўнай 
(масавай) творчасці і таму мае пераважна ананімны характар. Па-другое, 
важнай функцыянальнай асаблівасцю анекдота з’яўляецца вуснае існаван- 
не. Дзякуючы гэтаму ён знаходзіцца па-за многімі афіцыйнымі нормамі, што 
дазваляе яму мець больш аб’ектыўны характар, які ў іншых тэкстах можа і 
не праявіцца. Трэцяя асаблівасць -  тэта ярка выражаная маргінальнасць, 
сумежнае функцыянаванне афіцыйнай і неафіцыйнай культуры. Анекдот -  
жанр-“перакладчык”, які перакладае інфармацыю з мовы афіцыйнай на 
неафіцыйную, таму што ён не ўводзіць у абарачэнне інфармацыю, а пера- 
асэнсоўвае, пераацэньвае тую, якая ўжо прайшла па іншых каналах CMI. 
Па-чацвёртае, анекдот у сваёй аснове варыятыўны. Прычым сярод магчы- 
мых варыяцый бывае цяжка назваць першапачатковы тэкст i другасныя вер- 
cii. Па-пятае, большасці анекдотаў уласцівы лексічная ненармаванасць, вы- 
карыстанне нецэнзурнай лексікі, пры гэтым адлюстроўваецца парушэнне 
якіх-небудзь агульнапрынятых норм паводзін і маўлення. “Анекдот словно 
хочет, чтобы его на этом самом месте, запретили, ликвидировали, и на этом 
самом предположении и ожидании -  живёт” (Терц 1999, 255).

Мноства анекдотаў бесцырымонна парушаюць прынцып “табу”, што i 
становіцца “соллю” аповеду. Невыпадкова ў савецкі час, калі забароны пры- 
малі характар норм быцця, у анекдотах адлюстроўвалася мадэль існавання 
грамадства. “Он выполнял роль микрокосма в макрокосме и являлся своего 
рода монадой миропорядка” (Терц 1999, 255). Вядома, забароны сталі асно- 
вай, стымулам развіцця савецкага анекдота і надалі тую жанравую лакаль- 
насць, замкнёнасць, якія і дазволілі яму развівацца, пераадольваючы роз- 
ныя абмежаванні. У адрозненне ад вуснай формы анекдот на старонках 
друку павінен адпавядаць нормам этыкі, быць адносна новым для большай 
часткі аўдыторыі чытачоў.

Анекдоты ствараюцца таксама i на скрыжаванні ці на стыку будзённага i 
звышнатуральнага, трывіяльнага i неверагоднага, свайго i чужога. Магчыма, 
гэтым і тлумачыцца асаблівы характар анекдатычных гіпербал -  гіпербалізм 
дробнага і нікчэмнага, рознабаковая тэматыка: спаборніцтва ў нацыяналь- 
ным вынаходніцтве, смеласць, трываласць, жаночая прыгажосць, голад i г. д.

Адпаведна і героямі анекдота, яго ўстойлівымі тыпажамі, становяцца ка- 
тэгорыі асоб ці слаёў, якія займаюць якое-небудзь выключнае i пры ўсім тым 
блізкае, роднаснае да нас палажэнне, адначасова нізкае i высокае, аддзе- 
ленае ад нас i разам з тым цесным чынам з намі звязанае. Адсюль -  вялікія 
серыі анекдотаў пра генералаў, пра п’яных, пра вар'ятаў, пра яўрэяў, пра 
цешчаў, пра жонак, якія здраджваюць свайму мужу (І наадварот), пра дзя- 
цей і іх узаемаадносіны з дарослымі. Тэматыка актыўна функцыянуючых 
анекдотаў знаходзіцца ў працэсе пастаяннага аднаўлення, паколькі, як было 
сказана вышэй, анекдот -  жанр рухомы, што тлумачыцца яго выключнай 
кантэкстуальнасцю. Без адпаведнага гісторыка-побытавага абрамлення 
цяжка зразумець прыцягальнасць літаратурнай мініяцюры.

Анекдот, калі б ён ні з’явіўся ўпершыню (а вызначыць гэта даволі цяжка), 
уваходзіць у сучаснасць, становіцца яго скпаданай часткай. Больш таго, ён 
дае магчымасць “увидеть в ней нечто большее, чем цепь случайностей, по
могает открыть через парадокс, через нелепое, странное, но по-своему 
примечательное происшествие некоторые структурные особенности чело
веческого бытия -  исторические тенденции, национальные традиции, пси
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хологические типы” (Курганов 1997, 61). Пасля таго як анекдот быў “легалі- 
заваны”, тэты жанр масавай камунікацыі стаў часта з’яўляцца на старонках 
розных газет. Выдаўцы пры гэтым вырашалі пэўныя заданы -  ад спадзя- 
вання на павелічэнне тыражу да жадання проста пацешыць чытача.

Улічваючы вызначаныя вышэй асаблівасці анекдота, многія даследчыкі 
феномена жанра лічаць, што ён так і застаўся чужародным у друкаваных 
CMI. Галоўная прычына ў тым, што анекдот спецыфічны як вусная форма 
масавай творчасці (“anekdotos” па-грэчаску значыць “не выданы, не апублі- 
каваны"). Такім чынам, калі выдаём тое, што не прынята друкаваць, расказ- 
ваючы мільённай аўдыторыі тое, што звычайна абмяркоўваецца ў вузкім 
коле, ствараецца сітуацыя, пры якой друкаваныя CMI нібы разбураюць ка- 
мунікатыўную сітуацыю анекдота. Тэксты становяцца маналагічнымі, губля- 
юць адно са сваіх вымярэнняў, дыстанцыруюцца, адчужаюцца і ўжо не вы- 
конваюць папярэдніх сацыяльных функцый. Ёсць меркаванні іншага ладу. 
Зместавая палітра анекдотаў надзвычай шырокая i часцей мае дзейсную 
сацыяльную скіраванасць.

3 “нежурналісцкіх” тэкстаў на газетнай паласе, акрамя анекдотаў, заслу- 
гоўвае ўвагі афарыстыка. Сціслыя, адточаныя, удала выказаныя думкі здаў- 
на бытавалі ў розных сацыяльных пластах грамадства. Афарыстыка ўзнікла 
як дыдактычны жанр, які фармулюе правілы жыццёвых паводзін. Згодна з 
ёй чалавек прызвычайваўся да культуры, станавіўся больш дасведчаным. 
“Далейшае яго развіццё пайшло па шляху філасофскага асэнсавання раз- 
настайных жыццёвых з'яў, іранічнага раскрыцця сутнасці чалавечай прыро- 
ды, людскіх недахопаў” (Стральцоў 2003, 31).

У сучаснай афарыстыцы праглядаецца пераважна сатырычная i сатыры- 
ка-гумарыстычная інтэрпрэтацыя з’яў рэчаіснасці. У XX ст. вырасла масавая 
цікавасць да афарыстыкі як “гатовай", “упарадкаванай", “сістэматызаванай” 
мудрасці, якая паддаецца лёгкаму інфарматыўнаму засваенню i перапра- 
цоўцы. Сярод астатніх пітаратурных відаў яна выдзяляецца асаблівай ска- 
рочанасцю выказвання думкі, Афарыстычная мініяцюра складаецца з чаты- 
рох-васьмі слоў, часам -  з двух-трох, рэдка -  з некалькіх радкоў. 3 улікам 
выключнай лаканічнасці твораў афарыстыкі ў газетах і часопісах яны пуб- 
лікуюцца, як правіла, блокамі. У расійскім грамадска-палітычным выданні 
“Известия”, напрыклад, дзейнічае пастаянная рубрыка афарыстыкі “Цитата 
дня”. Яна заўсёды размяшчаецца на першай паласе і з’яўляецца звычайна 
квінтэсенцыяй галоўнага газетнага матэрыялу, апублікаванага тут жа. Tpan- 
насць, вобразнасць, час ад часу іранічнасць прыведзенага афарызму пры- 
мушаюць звярнуць на сябе ўвагу і прасачыць, наколькі дакладна ў ім ад- 
люстравана сутнасць агіісанай падзеі грамадскага жыцця. Напрыклад, з ар- 
тыкулам пра цэнзуру стасуецца фраза ананімнага амерыканскага цэнзара: 
“Я бы не допускал в прессу ничего, пока война не кончится, а потом со
общил бы, кто победил” (01.11.2001).

Афарыстыка “Известий" заўсёды дакладная і падпарадкавана пэўнаму 
тэматычнаму прынцыпу. Да артыкула пра Кабул адносяцца словы чэшска- 
аўстрыйскага пісьменніка Эгона Эрвіна Кіша: “Побеждает не обязательно 
правое дело -  но дело, за которое лучше боролись” (14.11.2001). Матэрыял 
пра суд над Салманам Радуевым суправаджаўся фразай Джавахарлала 
Неру: “Правда слишком многогранна для того, чтобы кто-либо позволял 
себе думать, что он знает всю правду” (16.11.2001). Публікацыя пра стан 
здароўя першага расійскага прэзідэнта адзначана словам! Міхаіла Жванец- 
кага: “Болезнь принимает здоровые формы” (18.12.2001). Перадавы арты- 
кул “Основной закон”, прысвечаны Дню Канстытуцыі, суправаджаецца вы- 
казвэннем лольскага пісьменніка Мечыслава Шаргана: “Чтобы она была 
ещё хуже, Конституцию постоянно следует улучшать” (11.12.2001). На ас- 
нове прыведзеных прыкладаў можна прасачыць пэўную сістэмнасць у
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выкарыстанні афарыстыкі на старонках “Известий”. Па-першае, “Цитата 
дня” -  рубрыка толькі першай паласы, што падкрэслівае яе функцыяналь- 
ную нацэленасць і выключную важнасць. Па-другое, яе сэнсавая напоўне- 
насць абумоўлівае не столькі забаўляльны характар, колькі інфармацыйна- 
тлумачальны змест. Выбар вернага афарызма ўплывае на расстаноўку 
акцэнтаў пры асвятленні галоўнай падзеі дня, а іншым разам і замяняе 
тэкставае акцэнтаванне. Па-трэцяе, дакладнасць і скарочанасць фармулёў- 
кі, уласцівыя афарызму, звяртаюць увагу нават незацікаўленага чытача, 
тым самым выконваючы свайго роду рэкламную функцыю.

Яшчэ адно расійскае штотыднёвае інфармацыйнае выданне “Аргументы 
и факты" (далей -  “АиФ”) выпрацавала ўласныя прынцыпы размяшчэння 
твораў афарыстыкі і іншых матэрыялаў забаўляльнага характару. Першая 
паласа, як правіла, змяшчае фотакалаж і калаж-ілюстрацыю, анонс публі- 
кацый нумара і афарызм. Напрыклад: “Чаще всего побеждает тот, кого не 
принимают всерьёз” (Эразм Роттердамский, № 28, 2000); “Азарт -  это 
состояние, в которое мы входим, выходя из себя” (Вл. Жемчужников, № 37, 
2000); “Государственные финансы -  это искусство передавать деньги из рук 
в руки до тех пор, пока они не исчезнут” (Роберт Сарнофф, № 32, 2000).

Выданне регулярна змяшчае афарызмы, якія дасылаюць чытачы: 
“Джентльмен -  это идеал для женщины, возомнившей себя леди" (Г. Мала
ховский, Московская обл.); “У нас в стране свобода совести: хочешь -  имей 
её, хочешь -  нет” (Л. И., Волгоград); «Раньше дружили домами, а теперь 
всё больше “крышами”» (Ю. Ходус, Владимирская обл.).

На другой паласе замацэвалася пастаянная рубрыка С. Рэпава i М. Вал- 
дырына “Жизнеспособность политических субъектов”. У ёй прыводзяцца 
прыклады двухсэнсоўных выказванняў сучасных дзеячаў палітыкі, а вяду- 
чыя рубрыкі тут жа раскрываюць чытачу іх другі сэнс. Напрыклад, фраза 
Уладзіміра Пуціна: “Мы продолжаем жить в стране прогрессирующего эко
номического отставания" -  каменціруецца так: “Ну, господин президент, 
успокоили: хоть что-то в России прогрессирует” (№ 28, 2000).

На апошняй паласе газеты пад рубрыкай “Вопросы без ответов” дру- 
куюцца рытарычныя пытанні анекдатычнага зместу з лістоў чытачоў: “Поче
му 'раньше нам на всё хватало, только всего не хватало, а теперь на
оборот?” (В. А., Москва, №31, 2000); “Почему, когда мы нарушаем закон, 
нас штрафуют, а когда поступаем правильно, с нас берут налоги?” (Т. За- 
рембо, Новосибирская обл., № 11, 2002). Існуе рубрыка з ідэнтычным 
зместам “Строки из писем”, дзе таксама публікуюцца анекдатычныя вы- 
казванні чытачоў: “Правда ли, что постоянное ношение армейского противо
газа полностью избавляет от морщин на лице?” (В. Чхан, Самара, № 12, 
2002). Тут жа змяшчаецца падборка анекдотаў пад рубрыкай “Анекдоты от 
читателей".

Акрамя таго, газета стымулюе актыўнасць чытачоў, арганізуючы разна- 
стайныя конкурсы для ўсталявання трывалай двухбаковай сувязі з аўдыто- 
рыяй. Напрыклад, у №12 за 2002 г. рэдакцыя звяртаецца да чыгачоў з 
просьбай прыдумаць “аіфарызм" (чытай -  афарызм для “АиФ”) на тэму 
шлюбу і сям’і і даслаць яго ў газету. Лепшае выказванне будзе апублікава- 
на, а фіналісты атрымаюць каштоўныя прызы. Падобная акцыя паспрыяе не 
толькі павелічэнню пошты чытачоў, але і значна аптымізуе рост тыражу 
газеты.

Прыведзеныя прыклады забаўляльных і афарыстычных матэрыялаў да- 
зваляюць зрабіць некаторыя вывады адносна мастацкай палітыкі “АиФ". Як 
папулярнае масавае выданне гэтая газета не заўсёды можа дазволіць сабе 
дапаўняць сэнсавую нагрузку публікацый інтэлектуальнымі выказваннямі 
вядомых людзей. Таму афарыстыка “АиФ” хутчэй спарадычная, чым сістэм- 
ная, без непасрэднай тэматычнай “прывязкі” да газетных тэкстаў, пры гэтым
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перавага аддаецца “мудрасці чытачоў". Частая апеляцыя да выказванняў 
чытачоў з’яўляецца дэманстрацыяй “зваротнай сувязі” з аўдыторыяй, а 
значыць, веданнем яе інтарэсаў і запытаў. Такім чынам “АиФ” падтрымлівае 
нязменны статус “народнай газеты” і ўмацоўвае свае пазіцыі на выдавецкім 
рынку за лік гіганцкіх тыражоў.

У адрозненне ад расійскіх CMI беларускія выданні часцей выкарыстоў- 
ваюць на сваіх старонках традыцыйны забаўляльны жанр анекдот. Грамад- 
ска-палітычнае выданне “Рэспубліка” (далей -  “Р") на апошняй паласе рэгу- 
лярна друкуе адзін анекдот ад чытача, які змяшчаецца ў раздзеле “Под 
занавес” нароўні з прагнозам надвор'я, народным календаром, анонсам 
наступнага нумара, цікавымі гістарычнымі фактамі. Пры гэтым знойдзена 
арыгінальнае рашэнне афармлення рубрыкі, якая суадносіцца з назвай бя- 
гучага года па усходнім календары. Напрыклад, 1997 год быў годам Быка, i 
анекдот у “Р” выходзіў лад рубрыкай «За “Зубр”ынкі»; 1998 -  год Тыгра даў 
анекдотам новую назву “Тыг-рык”; 1999 -  год Ката -  “Катавасія”; 2000 -  год 
Дракона -  “Раздракончык”; 2001 -  год Змяі -  “Змеявік”; 2002 -  год Каня -  
“Спатыкач!” У раздзеле “Дамашняя акадэмія “Р” анекдоты змяшчаюцца лад 
рубрыкай “На фазендзе, ля завалінкі”. Анекдот у “Р” мае няхітрую, бяс- 
крыўдную побытавую тэматыку.

Рэспубліканскае грамадска-палітычнае выданне “Звязда”, як правіла, раз 
у тыдзень у суботніх нумарах размяшчае матэрыялы забаўляльнага харак- 
тару. На апошняй паласе ў пастаяннай рубрыцы “Post factum” публікуюцца 
цікавыя звесткі з гісторыі, разнастайныя жыццёвыя выпадкі, неардынарныя 
сітуацыі. Акрамя таго, анекдоты публікуюцца пад рубрыкамі “Смехатэрапія”, 
“Проста анекдот” , “Анекдот ад...”:

Сын пытаецца ў бацькі:
-  Тата, тэта праўда, што ў некаторых краінах Усходу жаніх не ведае, хто 

яго жонка, пакуль ён не жэніцца?
-  Тэта ў любой краіне так, сынок... (12.03.2001);

Ведаеш, чаму я заплакала? -  пытаецца жонка ў мужа, выйшаўшы з 
універмага.

-  Ведаю, але ў мяне такіх грошай няма (26.06.2001).
На аснове прыведзеных прыкпадаў можна меркаваць пра тыповыя пера- 

вагі і недахопы гэтых грамадска-палітычных газет, арыентаваных на маса- 
вага чытача. Па-першае, абодва выданы часта выкарыстоўваюць анекдоты 
“з барадою”, даўно вядомыя многім чытачам, якія наўрад ці звернуць на 
сябе ўвагу. Яны згубяцца сярод іншых, больш інфарматыўных публікацый, 
не запомняцца, а значыць, не выканаюць сваю асноўную функцыю -  
функцыю рэкрэацыі. Такім чынам, страчваецца сэнс змяшчэння на газетнай 
паласе падобнага тылу забаўляльных матэрыялаў.

Па-другое, было б нялішне звярнуць увагу на практыку расійскіх CMI, якія 
паспяхова ўводзяць у структуру грамадска-палітычных газет творы афарыс- 
тыкі. Беларускія выданы значна выйгралі б, калі б замянілі тыповыя шмат- 
слоўныя каментарыі, якія суправаджаюць інфармацыйны текст, трапнымі 
афарызмамі.

Існуюць выданні, якія ў сваім старанні задаволіць запыты аўдыторыі пра- 
яўляюць залішне намаганняў і забаўляюць сваіх чытачоў анекдотамі сумніў- 
нага зместу. Напрыклад, расійская газета “Комсомольская правда" (далей -  
“КП”) з гатоўнасцю адгукаецца на “асноўныя” густы непераборлівага чытача: 
тэматыка публікуемых анекдотаў датычыцца ў асноўным пытанняў секса i 
праблемы п’янства.

-  Не нравится мне твоя новая шляпка, дорогая!
-  Не могу же я надеть на голову бутылку водки! (17.01.2002);
Інтеллйгент разговаривает с алкашом:
-  Любовь, она такая многогранная. И вроде она горька на вкус, но мы к 

ней тянемся всю жизнь. Нам от неё иногда бывает плохо.
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-  Нуты, прям, как про водку в стакане (03.10.2001);
Выходит мужик из избы, потягивается: -  У-ух, как поработать хочется. 

Пойду полежу, может, пройдёт; Пешеход всегда прав, пока жив; Рецепт 
коктейля “Три поросёнка”: ящик водки и два друга (04.01.2002).

Характар і тэматыка забаўляльных твораў звязаны з тылам таго выдан- 
ня, дзе яны публікуюцца. Пры гэтым кожная газета дасягае пэўных мэт: за- 
давальнення разнастайных інтарэсаў чытача ці падладжвання пад яго, да- 
лучэння аўдыторыі да дыялога ці “частавання” яе суб’ектыўнымі поглядамі. 
Публікуемыя афарыстыка i анекдоты з’яўляюцца і сродкам гутаркі з паста- 
янным чытачом, і індыкатарам “на пошласць” для чалавека, які ўпершыню 
зазірнуў у тое ці іншае выданне.

Паказальная ў гэтых адносінах практыка “Детективной газеты”. Выданне 
складаецца з дванаццаці палос, пры гэтым апошнія паўтары паласы адво- 
дзяцца пад рубрыку “Конкурс анекдотаў”. Тут узнікае пытанне і пра куль
турны ўзровень анекдотаў, і пра іх індыкацыю на адкрытую пошласць. Але ці 
можа звычайны чытач “праглынуць” і “пераварыць” такі вялікі блок анекдо- 
таў і ці трэба друкаваць у кожным нумары матэрыялы такога тыпу. Ha- 
прыклад, у № 6 за 2002 г. надрукавана 46 (!) анекдотаў, і тэта тыловая лічба 
для гэтага выдання.

У спецыялізаваных літаратурных выданнях забаўляльныя творы звычай- 
на маюць вузкі тэматычны накірунак. Яны павінны адпавядаць пэўным лі- 
таратурным крытэрыям, задавальняць дастаткова патрабавальны густ пад- 
рыхтаванага чытача. Па гэтай прычыне забаўляльныя палосы ў такіх вы
даннях, як “Литературная газета”, “Літаратура і мастацтва”, нагадваюць ім- 
правізаваныя “літаратурныя вечары" для дасведчанай аўдыторыі.

Размяшчэнне на газетнай паласе твораў для рэлаксацыі можа віда- 
змяняць “твар” выдання ў цэлым, можа правацыраваць ці зніжаць цікавасць 
чытача да публікуемых артыкулаў, можа павышаць яго інтэлектуальны 
ўзровень, спрыяючы выхаванню, або зводзіць усе намаганні на нішто.
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Педагогіка

З.М. ХАДАСЕВІч

ПРАБЛЕМА ПАЗНАВАЛЬНАГА ІНТАРЭСУ
У ГІСТОРЫІ ЗАМЕЖНАИ

Исследуется проблема развития познава
тельного процесса в истории зарубежной пе
дагогической мысли. Прослеживается тенден
ция гуманного отношения ко всей детской при
роде, которая проявляется в учете познава
тельных интересов и склонностей учащихся.

ПЕДАГАГ1ЧНАИ ДУМКІ

The problem of the development of the cog
nitive process in history of foreign pedagogical 
theories has been studied. The tendency for 
humane respect of a child's nature has been re
vealed as allowance for cognitive interests and 
aptitudes of the instructed.

Актуальнасць праблемы інтарэсу да ведаў не змяншаецца і сёння, бо ў 
многіх вучняў няма цікавасці да працэсу ix атрымання, а шмат педагогаў не 
вельмі заклапочаны ў мэтанакіраваным фарміраванні пазнавальнага інтарэ- 
су. Вытокі ўзнікнення гэтай праблемы мы знаходзім у гісторыі замежнай пе- 
дагагічнай думкі, дзе адбывалася эвалюцыя поглядаў вядомых філосафаў і 
педагогаў ад старажытнасці да новага часу на феномен пазнавальнага інта- 
рэсу дзіцячай асобы. З’яўленне ў педагогіцы праблемы інтарэсу галоўным 
чынам звязана з развіццём грамадскай думкі і культуры, якія адлюстроўва- 
юць этапы станаўлення чалавечага грамадства.

Ha працягу многіх стагоддзяў для выхавання інтарэсу да ведаў, або па
знавальнага інтарэсу, не было неабходнай падставы. Так, у Старажытнай 
Грэцыі агульнае выхаванне знаходзілася ў руках рабаўладальнікаў і мела 
задачу рыхтаваць з дзяцей спартанцаў-воінаў, трывалых і загартаваных, бу- 
дучых рабаўладальнікаў і правіцеляў краіны. Асаблівая ўвага ў Спарце на- 
давалася фізічнаму выхаванню: хлопчыкаў-падлеткаў вучылі пераносіць хо- 
лад і голад, вытрымліваць боль. Маральнае і палітычнае выхаванне адбы
валася ў час спецыяльных гутарак грамадскіх кіраўнікоў з падлеткамі, якім 
яны расказвалі пра стойкасць і мужнасць продкаў у барацьбе з ворагамі 
краіны, пра нацыянальных герояў. “Што датычыць чытання і пісьма, -  пісаў 
грэчаскі гісторык Плутарх, -  то дзеці вучыліся толькі самаму неабходнаму, 
астатняе выхаванне праследавала мэту: беспярэчнае паслуханне, трыва- 
ласць і навуку перамагаць” (цит. по: Очерки 1988, 13). (Тут і далей -  пера- 
клад аўтара. -  3. X.)

Іншым чынам было арганізавана афінскае выхаванне. Афіняне лічылі ідэ- 
альным чалавекам таго, хто прыгожы ў фізічным і маральным сэнсе, і ім- 
кнуліся да спалучэння ў выхаванні разумовага і маральнага, эстэтычнага і фі- 
зічнага. У навуковых працах грэчаскага філосафа Арыстоцеля (384-322 гг. 
да н. э.) мы знаходзім наступныя радкі: “Клопат аб целе павінен папярэд- 
нічаць клопату аб душы, а затым, пасля цела, трэба пакпапаціцца аб выха- 
ванні схільнасцей, каб выхаванне іх пасадзейнічала выхаванню розуму, а 
выхаванне цела -  выхаванню душы” (цит. по: Очерки 1988, 43). Нягледзячы
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на тое што аўтар ставіць на першы план фізічнае выхаванне, ён праду- 
гледжвае ўсебаковае развіццё асобы з улікам схільнасцей дзіцяці.

У Старажытным Рыме вучыліся сыны прывілеяваных бацькоў лацінскай і 
грэчаскай мовам, рыторыцы (мастацтву краснамоўя з некаторымі звесткамі 
па літаратуры і гісторыі). 3 часоў узнікнення Рымскай імперыі ўрад пера- 
тварыў граматычныя школы і школы аратараў у дзяржаўныя, мэтай якіх ста
ла падрыхтоўка чыноўнікаў, верных імператарскаму ўраду. Найбольш вядо- 
мым з рымскіх педагогаў быў Марк Фабій Квінціліян (42-118 гг. н. э.). Ён вы
сока ацэньваў прыроджаныя здольнасці дзяцей. На яго думку, тупасць і ня- 
здольнасць -  рэдкія з’явы. Дзіця павінна выхоўвацца ў школе, а настаўнік- 
падыходзіць да кожнага вучня вельмі асцярожна і ўважліва, каб не пашко- 
дзіць дзіцячую душу і не адвярнуць яго ад школы. Значная ўвага надавала- 
ся таму, каб асновы ведаў закладваліся трывала і з улікам інтарэсаў дзяцей. 
Асноўным сродкам развіцця інтарэсу, на думку Квінціліяна, было слова пе
дагога, яго аратарскія здольнасці і ўменне валодаць увагай слухачоў.

У перыяд феадалізму ў манастырскіх і саборных школах Заходняй Еўро- 
пы настаўнікі не шкадавалі сваіх вучняў за памылкі, былі распаўсюджаны 
цяжкія цялесныя пакаранні. Іншым чынам выхоўваліся сыны рыцараў -  Tac- 
под зямлі і сялян”. У іх выпрацоўвалі ваенна-фізічныя ўменні, прыгонную 
мараль і набожнасць. Змест рыцарскага выхавання складалі “сем рыцарскіх 
дабрадзейнасцей”: язда вярхом, плавание, валоданне кап’ём, мячом і шчы- 
том, фехтаванне, паляванне, гульня ў шахматы, умение складаць і “пець 
вершы”. Чытанне і пісьмо не ўваходзілі ў абавязковую вучобу рыцара, таму 
многія іх прадстаўнікі былі непісьменнымі. Такім чынам, схаластычная шко
ла сярэдневякоўя адлюстроўвала дух свайго часу, засноўвалася на падаў- 
ленні асобы, рыхтавала пакорлівых выканаўцаў чужой волі і не магла, вя- 
дома, прапанаваць ідэю актыўнага развіцця пазнавальнага інтарэсу. У rani- 
не навучання яна прывяла да завучвання гатовых азначэнняў, што, вядома, 
не магло садзейнічаць развіццю асобы. У тэты, па нашаму меркаванню, да- 
навуковы перыяд інтарэс раглядваецца як прыроджаны i не ўсім дадзены, а 
вучэнне лічыцца цяжкай працай, у якой па самой сутнасці не можа быць 
нічога прыемнага i радаснага. На гэтым першы этап развіцця пазнавальнага 
інтарэсу заканчваецца.

Новыя гістарычныя ўмовы эпохі Адраджэння, калі адбываўся распад 
феадалізму і пачыналася развіццё буржуазнага грамадства, вызначылі но
выя шляхі станаўлення педагагічнай думкі. Педагогіка, заснаваная на дасяг- 
неннях антычнай філасофіі, атрымала статус навукі. Пазнавальны інтарэс 
таксама пачынае атрымліваць навуковае забеспячэнне і цікавіць тых ці ін- 
шых педагогаў. Так, у Італіі вядомы знаток антычнай філасофіі гуманіст Віта- 
рына дэ Фельтрэ (1378-1446) арганізаваў школу пад назвай “Дом радасці”, у 
аснову якой пакпаў прынцыпы гуманістычнай педагогікі. Вялікая ўвага нада- 
валася гульням, што станоўча ўздзейнічалі на развіццё фізічных і духоўных 
сіл чалавека. Настаўнікі з дапамогай гульняў, якія развіваюць дзіця, імкну- 
ліся зацікавіць, узбудзіць у іх інтарэс да ведаў. Другі вядомы прадстаўнік 
педагагічнай думкі эпохі Адраджэння французскі пісьменнік Франсуа Рабле 
(1494-1553) у сваім знакамітым рамане “Гарганцюа і Пантагруэль” даў бліс- 
кучую сатыру на сярэдневяковае выхаванне і супрацьпаставіў яму гумані- 
стычнае са шматбаковай адукацыяй, якая прадугледжвае развіццё мыслен- 
ня, творчасць і пазнавальную актыўнасць. Засваенне ведаў у яго тэорыі но- 
сіць свядомы характар, што забяспечвае развіццё цікаўнасці і дапытлівасці. 
Інакш кажучы, свядомы характар засваення ведаў -  важкі сродак развіцця 
пазнавальнага інтарэсу.

У гэтых умовах жорсткай барацьбы паміж старым і новым складалася і 
педагагічная сістэма вялікага чэшскага педагога Яна Амоса Каменскага 
(1592-1670). У яго педагагічных поглядах вызначаюцца важныя ідэі тэорыі
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інтарэсу: спалучэнне сур’ёзнасці і займальнасці, зацікаўленасці і старан- 
насці, станоўча-эмацыянальных адносін вучняў да ведаў і разумения іх ка- 
рыснасці і неабходнасці.

Навучанне, якое прадугледжвае Каменскі, у поўную процілегласць сха- 
ластычнай школе не адварочвае дзяцей ад заняткаў, а пабуджае ў іх ра- 
дасць да навучання, дазваляючы прайсці шлях да вяршынь навукі “без цяж- 
касцей, нудоты, біцця, а як бы гуляючы і жартуючы”. Тэта палажэнне з “Вя- 
лікай дыдактыкі”, вядома, не трэба разумець дасканала: педагог прадугле
джвае для вучняў сістэматычную вучобу ў класе і выкананне імі сістэма- 
тычных дамашніх заданняў. Аднак пры гэтым уся работа, якую выконваюць 
вучні, павінна супадаць з узроўнем іх развіцця, іх інтарэсаў, якія, па словах 
педагога, закладзены ў дзіцячай прыродзе: “Прыроджаная прага чалавека 
да ведаў і не толькі здольнасць пераносіць цяжкасці, але і імкненне да іх. 
Гэта праяўляецца непасрэдна ў раннім дзяцінстве і суправаджае чалавека 
ўсё жыццё” (Коменскйй 1982, 273).

Прыродную імклівасць да ведаў належыць выкарыстоўваць у навучанні, 
бо, па меркаванню педагога, умовай лёгкага, паспяховага і трывалага пра- 
цэсу вучобы з’яўляецца інтарэс, які “падштурхоўвае вучняў да сапраўдных 
ведаў, добрага норава і глыбокай набожнасці” (Коменскйй 1982, 245). Метад 
навучання, па словах Каменскага, павінен зменшыць цяжкасці вучэння з 
тым, каб яно “не ўзбуджала ў вучняў незадавальнення і не адварочвала іх 
ад наступных заняткаў" (Коменскйй 1982, 341).

Значную ролю ў выхаванні імкнення да ведаў педагог адводзіць бацькам 
і настаўнікам. Каменскі лічыць, што “калі настаўнікі будуць адносіцца да вуч- 
няў з любоўю, то яны лёгка заваююць іх сэрцы так, што дзецям будзе пры- 
емней знаходзіцца ў школе, чым дома” (Коменскйй 1982, 241). Сярод асноў- 
ных крытэрыяў развіцця пазнавальнага інтарэсу ён вылучае: спалучэнне 
сур’ёзнага і займальнага, узровень развіцця вучняў, выкарыстанне іх пры- 
роднай імклівасці. У аснове ўсёй тэорыі навучання Каменскага знаходзіцца 
любоў да дзяцей, улік іх інтарэсаў і схільнасцей, гуманнае стаўленне да 
дзіцячай прыроды.

Тыя ці іншыя пытанні гэтай тэорыі разглядаліся ў далейшым педагогамі 
розных краін: Дж. Локам у Англіі, Ж.Ж. Pyco ў Францыі, I. Базедавым, 
I. Гербартам, А. Дзістэрвегам у Германіі.

Джон Лок (1632-1667), у прыватнасці, сваёй праграмай аб “свабодным 
выхаванні” рашуча парывае з сярэдневяковымі звычаямі. Кожны прадмет, 
які прапаноўвае педагог, павінен прынесці пэўную карысць вучням, веды -  
мець прыкладны характар і пабуджаць да далейшага навучання. Выхаваце- 
лю неабходна выкарыстоўваць цікаўнасць, “бо цікаўнасць ёсць нішто іншае, 
як імкненне да ведаў, яно павінна быць, таму падтрымлена не толькі як ста- 
ноўчы сімптом, але і як значны сродак, дадзены ад прыроды для ліквідацыі 
неадукаванасці” (Локк 1988, 520).

У педагагічнай працы “Думкі аб выхаванні”, акрамя гэтага, Лок прапануе 
прыёмы, якія спрыяюць выхаванню ў дзяцей інтарэсу і дапытлівасці: сур’ёз- 
ныя адказы на дзіцячыя пытанні, якія “ўзбагацяць розум звесткамі, цікавымі 
для іх”; праўдзівасць гэтых адказаў, “бо, калі мы гуляем з імі ў хлусню, мы не 
толькі падманваем іх надзеі і перашкаджаем атрымліваць веды, але і... ву- 
чым іх самаму дрэннаму з недахопаў”; з'ява навізны ў вывучаемым прадме- 
це “з мэтай падштурхнуць іх дапытлівасць і даць магчымасць атрымаць 
звесткі аб гэтым прадмеце” (Локк 1988, 520-523). Пытанні, якія задаюць 
вучні, па словах педагога, развіваюць іх разумение і здольнасць да сама- 
стойных меркаванняў, што вядзе да выхавання пазнавальнага інтарэсу.

Выдатны французскі асветнік Жан Жак Русо (1712-1778) адзначае, што 
ўсё навучанне павінна быць прыбліжана да інтарэсаў вучня. У сваёй тэорыі 
аб “свабодным выхаванні” ён заклікае паважаць асобу дзіцяці, лічыцца з яго
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інтарэсамі і запатрабаваннямі, якія закладзены самой прыродай: “Спачатку 
дзеці толькі рухомыя, потым становяцца цікаўнымі... Ёсць прага да ведаў, 
якая заснавана толькі на жаданні лічыцца вучоным; ёсць і іншая, якая на- 
раджаецца ад прыроднай для чалавека цікаўнасці ў адносінах да ўсяго, што 
можа яго цікавіць -  зблізку або здалёк” (Руссо 1981, 274).

Выхавацель, які абучае Эміля астраноміі, геаграфіі, у рамане “Эміль, або 
Аб выхаванні” не дае гатовых ведаў, а прымушае вучня здабываць іх у пра- 
цэсе дзейнасці. Pyco лічыць, што з дзецьмі трэба размаўляць мовай дзе- 
яння, прыбягаючы да славеснага навучання там, дзе немагчыма дзеянне. 
Напрыклад, каб перадаць Эмілю веды аб баках свету, выхавацель прыму
шае яго заблудзіцца ў лесе i аказацца вымушаным арыентавацца. Адкры- 
тыя ім самім веды прыводзяць Эміля ў захапленне. Так, адмаўляючы ўся- 
лякае насілле ў выхаванні дзіцяці, Русо лічыць, што адзіным эфектыўным 
метадам навучання з’яўляецца асабістае жаданне вучыцца. Задача педаго
га -  прывіць яму тэта жаданне. Мімавольны інтарэс -  вось ад чаго залежыць 
поспех усяго навучання. Неабходна паставіць вучня ў абставіны, калі ў яго 
з'яўляецца неабходнасць, а адсюль -  і жаданне чаму-небудзь навучыцца. 
Такім чынам, Pyco схіляецца да думкі, што падтрымаць і развіць пазна- 
вальны ін гарэс дазваляюць праблемныя сітуацыі, якія неабходна ствараць 
у вучэбным працэсе.

У педагагічных творах французскіх матэрыялістаў Клода Адрыяна Гель- 
вецыя (1715-1771) і Дэні Дзідро (1713-1784) выказваецца пратэст супраць 
схаластычнай школы, якая не мае магчымасці выхаваць разважпівага чала
века. Дзідро рашуча крытыкуе феадальную сістэму выхавання, падкрэслі- 
вае, што пачатковая школа пагарджае выхаваннем дзяцей з народа, а пры- 
вілеяваныя сярэднія класы класічнага тылу адварочваюць ад навукі і даюць 
мізэрныя вынікі. Гельвецый спадзяецца, што адукацыя створыць чалавека, 
свабоднага да забабонаў, які ўмее злучаць асабістыя інтарэсы з гра- 
мадскімі.

3 часоў нямецкага педагога Іагана Фрыдрыха Гербарта (1776-1841) інта- 
рэс разглядаецца не толькі як неабходная ўмова для авалодання ведамі, 
але і як педагагічная мэта. У сваім творы ён піша: "Раней кіраваліся праві- 
лам: выкладай цікава, каб забяспечыць больш поўнае і грунтоўнае засваен- 
не прадмета; цяпер гэта правіла гучыць наступным чынам: выкладай так, 
каб выкладанне не толькі стымулявала найлепшае засваенне новага вучэб- 
нага прадмета, але і пабуджала да наступных заняткаў, каб атрыманыя ве
ды ўзбуджалі інтарэсда наступнага навучання” (Гербарт 1940, 103).

Сутнасць інтарэса педагог тлумачыць па-рознаму. У “Агульнай педагогі- 
цы” (1806) Іаган Гербарт падкрэслівае ў інтарэсе дзейсны, валявы пачатак, 
аднак тэты пачатак своеасаблівы: калі мы адчуваем інтарэс, то мы бываем 
толькі ўнутрана актыўнымі, дзейснымі. У гэтым выпадку інтарэс знаходзіцца 
паміж сузіраннем і дзеяннем. Гэта сузіранне павінна перайсці ў практычнае 
дзеянне, калі валявы пачатак прасякнуты інтарэсам да пэўнага аб'екта. Паз- 
ней у “Нарысах лекцый па педагогіцы” (1835) Гербарт некалькі змяняе сут
насць інтарэсу. Зараз ён адносіць інтарэс да разумовай сферы і вызначае 
яго як разумовую самадзейнасць, якая выклікаецца навучаннем і склада- 
ецца з таго, што насустрач уражанням, што ўзнікаюць у працэсе навучання, 
у душы вучня падымаюцца прадстаўленні, якія з’яўляюцца яго здабыткам. 
'Гакім чынам, адбываецца працэс асацыяцыі ўяўленняў з новьімі ўражан- 
нямі (аперцэпцыя), і ў выніку новыя ўражанні засвойваюцца з задавальнен- 
нем і трывала.

У творах педагога ўказваецца на неабходнасць развіцця мімавольнага 
рознабаковага інтарэсу, які вызначаецца шасцю відамі і адпаведна патра- 
буе ад навучання, каб яно ўзбуджала імклівасць да назіранняў (эмпірычны 
інтарэс), стымулявала разважанне (разумоўны інтарэс), ішло па двух шля-
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хах - натуралістычнаму і гістарычнаму. Аднак, па словах Гербарта, каб не 
дапусціць аднабаковасці ў развіцці інтарэсу, неабходна ўзгадняць гэту праб- 
лему з патрабаваннем адзінства асобы.

Акрамя таго, Гербарт выказвае шмат карысных дыдактычных парад аб 
тым, як развіваць і падтрымліваць у вучняў цікавасць і ўвагу. Сярод іншага 
педагог адзначае важнасць умелага завучвання на памяць у працэсе фармі- 
равання інтарэсу, а таксама метаду паведамлення ведаў вучням. У прыват- 
насці, па меркаванню педагога, не трэба залішне спрашчаць працэс наву- 
чання, толькі пераадольванне некаторых цяжкасцей будзе падштурхоўваць 
вучняў да далейшага напружання і ўзмацняць імкненне да ведаў. Такім чы- 
нам, нягледзячы на некаторыя недахопы, тэорыя інтарэсу Гербарта і зараз 
стымулюе думку ў адпаведным напрамку і таму вельмі актуальная.

Другі нямецкі педагог Адольф Дзістэрвег у “Правілах навучання” заўва- 
жае: “Дзе пачынаецца нуда, заканчваецца ўвага, а значыць, і адукацыя”. 
Мастацтва навучання знаходзіцца, па яго меркаванню, “не ў здольнасці па- 
ведамляць, а ў здольнасці пабуджаць, будзіць, ажыўляць” (Дйстервег 1956, 
196), дзе значная роля адводзіцца дзейнасці настаўніка, які здольны пры- 
каваць да сябе ўвагу слухачоў. Дзістэрвег заўважае, што прыахвоціць дзіця 
да навучання можна: па-першае, шчырымі адносінамі да прадмета; па-дру
гое, развіццём інтарэсу да ведаў у час навучання; па-трэцяе, дыдактычным 
выкладаннем прадмета; па-чацвёртае, і галоўным чынам, -  пабуджэннем у 
вучня пачуцця, што ён нешта ведае і ўмее, што ён рушыцца наперад. Важ- 
нае значэнне, па меркаванню аўтара, мае інтарэс да ведаў у станаўленні 
асобы: “Паглыбіцца ў прадмет, быць ім захопленым -  значыць зноў здабыць 
сябе” (Дйстервег 1956, 198).

Як бачым, папярэдняй тэндэнцыі, якая праявілася ў схаластычнай шко
ле, -  лічыць навучанне цяжкай працай, у якой па самой сутнасці не можа 
быць нічога прыемнага і радаснага, супрацьстаяла тэндэнцыя новая, якая 
праглядвалася ў тэорыях Я.А. Каменскага, Дж. Пока, А. Дзістэрвега, -  лі- 
чыць неабходным выхаванне інтарэсу да навучання, рабіць тэты працэс ці- 
кавым і захапляючым. Інтарэс да ведаў -  не толькі магутны стымул наву
чання, але і яго мэта. Такім чынам, у развіцці пазнавальнага інтарэсу ў гіс- 
торыі педагагічнай думкі мы вызначаем два этапы: данавуковы, які працяг- 
ваўся са старажытных часоў і да сярэдневякоўя (Арыстоцель, Плутарх, 
Квінціліян), і навуковы, які звязаны з зпохай Адраджэння (Ф. Рабле, Я. Ка
менею, Дж. Лок, Ж.Ж. Русо). Нягледзячы на тое што пазнавальны інтарэс у 
гэтыя перыяды разглядаецца па-рознаму, паміж яго этапамі развіцця назіра- 
юцца пераемныя сувязі, якія забяспечваюць не толькі гістарычнае станаў- 
ленне пазнавальнага інтарэсу, але і яго развіццё на сучасным этапе эвалю- 
цыі педагагічнай думкі.

Назіраючы за зменамі ў грамадскім жыцці, мы імкнёмся вызначыць на- 
прамкі адукацыі. Відавочна, што ва ўмовах станаўлення рынку на пэўнай 
ступені развіцця вытворчасці і навукі ўзнікае неабходнасць у высокаадука- 
ваных спецыялістах. Зразумела, што не можа быць добрага прафесіянала 
без глыбокага інтарэсу да атрымання новых ведаў у пэўнай галіне, без 
унутранай мэтанакіраванасці. Пазнавальны інтарэс пранікае ва ўсе сферы 
дзейнасці чалавека, з'яўляецца яе актывізатарам. Таму задача фарміраван- 
ня пазнавальнага інтарэсу як аднаго з відаў грамадскіх з’яўляецца важным 
сацыяльным заказам і сёння.

Мы зноў і зноў звяртаемся да гуманістычных ідэй мінулага, калі асоба 
дзіцяці ставілася ў цэнтры педагагічнай увагі. Нягледзячы на разнастай- 
насць падыходаў да праблемы інтарэсу ў навуковы перыяд, мы бачым, што 
ў аснове большасці тэорый педагогаў-гуманістаў знаходзіцца любоў да дзя- 
цей, улік іх інтарэсаў і схільнасцей, якія павінны адпавядаць узроўню раз- 
віцця вучняў, гуманнае станаўленне да ўсёй дзіцячай прыроды, што акту-
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альна і пры сучасным падыходзе да праблемы фарміравання пазнаваль- 
нага інтарэсу. Сродкі развіцця пазнавальнага інтарэсу, якія разглядваюцца ў 
творах Арыстоцеля, М.Ф. Квінціліяна, Ф. Рабле, Я.А. Каменскага, Ж.Ж. Русо, 
Дж. Пока, К.А. Гальвецыя, Д. Дзідро, А, Дзістэрвега, I. Гербарта, набылі сіс- 
тэмны характар і з поспехам выкарыстоўваюцца ў школьнай практыцы і 
сёння.
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E l ż b i e t a  S m u t k o w a .  Białoruś i pogra
nicza: Studia o języku i społeczeństwie. War
szawa: Wydawnictwa Uniwersytetu War
szawskiego, 2002. 651 s.
Э л ь ж б э т а  С м у л к о в а .  Беларусь i na- 
гранічча: Студыі npa мову i грамадства [на 
польскай, беларускай i рускай мовах].

Выдавецтва Варшаўскага універсітэта вы- 
пусціла ў свет поўнафарматны зборнік прац 
Эльжбэты Смулковай -  прафесара кафедры 
агульнага мовазнаўства і балтыстыкі ў Bap- 
шаўскім універсітэце і адначасова кіраўніка 
кафедры беларускай культуры ў Беластоцкім 
універсітэце, першага пасла Рэспублікі Поль- 
шча ў Рэспубліцы Беларусь (1991-1995 гг.). 
У кола даследніцкіх інтарэсаў Э. Смулковай 
уваходзяць польская і ўсходнеславянскія мо- 
вы, асабліва ж беларускія дыялекты ўсходняй 
Польшчы, а таксама сацыялінгвістычныя і 
этнакультурныя праблемы беларуска-літоў- 
ска-польскага памежжа. Аб міжнародным 
лрызнанні прафесара Э. Смулковай у якасці 
эксперта па беларуска-польскіх моўных адно- 
сінах сведчыць такі факт: у дапаможніку "Con
tact Linguistics" (1997) трансатлантычнага вы
давецтва "Walter de Gruyter", якое выпускав 
найбольш грунтоўныя і поўныя дапаможнікі 
па лінгвістычных дысцыплінах, раздзел аб 
кантактах паміж польскай і беларускай мова- 
мі напісаны Э. Смулковай. Тэты тэкст (толькі 
не па-англійску, а па-польску) уключаны і ў 
выданне, аб якім ідзе гаворка ў дадзенай 
рэцэнзіі.

У кнізе пяць асноўных раздзелаў: I. Акцэн- 
талогія, фанетыка і фаналогія (с. 15-118); 
II. Марфалогія і лексікалогія дыялектаў і бе
ларускай мовы (с. 121-231); III. Моўныя кан- 
такты (с. 235-431); IV. 3 навуковага жыцця 
(с. 435-480); V. Беларусь -  Полыича. Гоамад- 
ска-палітычныя пытанні (с. 483-642). У кан- 
цы змешчана бібліяграфія прац аўтара за 
1959-2001 гг. (с. 643-651). Кампазіцыйная по
пка кнігі вызначаецца як паступовае пашы- 
рэнне сацыяльнага дыяпазону прадстаўле- 
ных тэм. Змест разгортваецца ў напрамку ад 
цалкам спецыяльных і ўнутрылінгвістычных 
пытанняў (дыялектная фанетыка і акцэнтало- 
гія) да больш шырокіх тэм з арэальнай лек- 
сікалогіі і граматыкі, ад іх -  да праблем моў- 
ных кантактаў і моўнай палітыкі; нарэшце, у 
апзшнім раздзеле сацыяльная лінгвістыка са- 
ступае месца тэмам, што закранаюць кожна-

га, -  сучасная палітыка, узаемаадносіны па- 
між Польшчай і Беларуссю, будучыня Бела- 
русі. Артыкулы даюцца пераважна той мовай, 
якой друкаваліся ў свой час; амаль усюды з 
падрадковых заўваг можна бачыць, што гэта 
за выданні -  універсітэцкіх і акадэмічных ася- 
родкаў Польшчы, Мінска, Масквы. Некаторыя 
сацыялінгвістычныя артыкулы друкуюцца ў но- 
вай рэдакцыі (што пазначана заўвагай tekst 
uaktualniony) з удакладненнем таго, што не 
было бачна 10-14 гадоў таму. Ёсць артыку
лы, што раней з'явіліся на беларускай мове, 
але ў зборніку яны друкуюцца па-польску і ў 
пашыраным выглядзе (напрыклад, роздум 
2001 г. пра лонданскія эсэ Тымона Тэрлец- 
кага, палітэмігранта ваенных часоў, які яшчэ 
ў 1948 г. разважаў над сумяшчальнасцю па- 
няццяў "еўрапейскасць" і "своеасаблівасць" 
культур). Пасля некаторых артыкулаў, як эпі- 
лог, ідзе пастскрыптум з аўтарскімі заўвагамі 
на момант выдання кнігі. Да тэкстаў на бе
ларускай і рускай мовах дададзены польскія 
рэзюме.

У фанетыка-акцэнталагічным раздзеле 
змешчаны працы Э. Смулковай, якія дапаўня- 
юць або ўдакладняюць манаграфію аўтара 
"Studia nad akcentem języka białoruskiego. 
Rzeczownik" (1978) i кнігу "Fonetyka i fonologia 
języka białoruskiego z elementami fonetyki i fo
nologii ogolnej” (1988), што была напісана ў 
сааўтарстве з В.М. Чэкманам. У другі раздзел 
кнігі ўключаны артыкулы пра ступені параў- 
нання ў беларускай і іншых усходнеславян- 
скіх мовах, а таксама даследаванне пра мар- 
фалагічныя адрозненні беларускіх гаворак 
Беласточчыны; з лексікалагічных прац -  шэраг 
нарысаў пра народны слоўнік земляробства 
(назвы прылад, працаўнікоў на зямлі, збажы- 
ны, земляробскіх дзеянняў і іх плёну ды інш.). 
Асноўная частка гэтых публікацый адносіцца 
да 1970-х гг. і ў свой час была працягам ма- 
награфіі Э. Смулковай "Słownictwo z zakresu 
uprawy roli w gwarach vschodniej Białostoc
czyzny na tle wschodniosłowiańskim" (1968). 
3 улікам лінгвагеаграфічных дадзеных, а так
сама храналогіі і напрамкаў каланізацыі краю 
(пачынаючы з XIV ст.) аўтар лічыць, што ў 
гаворках усходняй Беласточчыны аб'ядналіся 
тры моўныя плыні -  заходняя (мазавецкая), 
усходняя з раёна Драгічына і больш паў- 
днёвая -  з боку Брэста, Камянца, Кобрына 
(толькі чамусьці для трэцяй плыні аўтар да-
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дае ў дужках яшчэ адзін этнонім -  украінскае 
насепьніцтва', с. 224-225).

У самым вялікім (трэцім) раздзеле кнігі -  
"Моўныя кантакты" -  да арэальнай тэматыкі 
далучаюцца некаторыя тэарэтычныя пытанні 
лінгвагеаграфіі і моўных сітуацый, а з другога 
боку, -  больш шырокія сацыялінгвістычныя 
праблемы, у тым ліку тыя, што паўсталі ў су- 
вязі з палітычнымі пераменамі ў Еўропе. Ap- 
тыкулы гэтага раздзела групуюцца ў тры 
тэматычныя блокі. Па-першае, сацыялінгвіс- 
тычная панарама моўных сітуацый і этнамоў- 
ных праблем у Беларусі, на Беласточчыне і 
Віленшчыне. Артыкуль: на гэтыя тэмы ў 
большасці былі напісаны ў апошнія 10-12 га- 
доў; тут ёсць палеміка, але яшчэ больш узва- 
жаных і адказных прафесійных меркаванняў, 
якія ахалоджваюць палемічны задор публі- 
цыстаў (напрыклад, газетная нататка-пера- 
сцярога "3 пункту гледжання моваведа" ("Res- 
publika" 1/1990) наконт блытаніны, непазбеж- 
най, калі раптоўна ўзяць і саматужна ўпісаць 
на дарожных паказчыках Беласточчыны па- 
ралельна з унармаванымі польскімі тапоніма- 
мі іх дыялектныя беларускія адпаведнікі).

Другі блок у раздзеле "Моўныя кантакты" 
складаюць даследаванні ўзаемадзеяння су- 
седніх моў і гаворак, праведзеныя з асаблі- 
вай увагай да польска-беларуска-літоўскага 
пагранічча. Сярод прац з гэтага кола трэба 
адзначыць артыкул "Пытанні польска-бела- 
руска-літоўскай інтэрферэнцыі на тэрыторыі 
паўночна-ўсходняй Польшчы", падрыхтаваны 
як даклад аўтара на Сафійскім (1988) міжна- 
родным з'ездзе славістаў, і два артыкулы пра 
беларускія матывы -  і моўныя, і ментальныя 
-  у творчасці Адама Міцкевіча.

У трэці тэматычны блок раздзела ўвахо- 
дзяць артыкулы, у якіх абмяркоўваюцца, ча
сам пераглядаюцца метады і зыходныя катэ- 
горыі лінгвагеаграфіі. Так, на міжнароднай 
канферэнцыі ў Любліне (1992) Э. Смулкова 
прапанавала адрозніваць "пераходныя” і "зме- 
шаныя” гаворкі (на падставе шэрага прыкмет, 
але перш за ўсё ў залежнасці ад ступені 
блізкасці адпаведных агульнаэтнічных ідыё- 
маў). Зацікаўлены чытач знойдзе ў зборніку 
не толькі два артыкулы з аргументамі аўтара, 
але і водгук на дыскусію, што ўзнікла вакол 
даклада: выступленні А. Дэмартына і Е. Барт- 
міньскага, а таксама заключны адказ на іх 
прафесара Э. Смулковай у Любліне. Што ты- 
чыцца сутнасці справы, дык нагадаю назву 
адной працы Бадуэна дэ Куртэнэ: "О сме
шанном характере всех языков” (1901).

Артыкулы чацвёртага раздзела кнігі ("3 на- 
вуковага жыцця") цікавыя ў розных адносінах: 
для гісторыі польскай беларусістыкі; для мер- 
каванняў аб беларускай культуры ў сучаснай 
Беласточчыне; для разумения польскага по- 
гляду на сучасную Беларусь. Пры гэтым на- 
званыя аспекты часта спалучаюцца ў адным 
тэксце так, як, напрыклад, у нарысе "Навуко- 
ва-дыдактычная дзейнасць кафедры бела
рускай філалогіі Варшаўскага універсітэта". 
Тэта не толькі сканцэнтраваная гісторыя пер- 
шай у Польшчы i на той час (1956) адзінай за 
межамі Беларусі кафедры па беларусістыцы; 
тут істотны i сам нарыс, месца, час i адрас

гэтай публікацыі. Нарыс быў надрукаваны ў 
1970 г. у беластоцкім "Беларускім календа- 
ры", на той час адной з двух перыёдык Бе- 
ларускага грамадска-культурнага таварыства 
ў сялянскім Беластоцкім ваяводстве (другой 
была газета "Ніва"), а сам Беласток яшчэ не 
меў універсітэта, ні нават таго філіяла Bap- 
шаўскага універсітэта, з якога пазней ства- 
рыўся ўласны універсітэт... Але тады, на па- 
чатку 70-х гг., універсітэт крок за крокам буда- 
ваўся, пры гэтым будаваўся як галоўны да- 
следніцкі і адукацыйны цэнтр беларускай куль
туры Беласточчыны. Такімі крокамі былі і сам 
"Беларускі каляндар", і дасланыя ў яго з Вар
шавы артыкулы, беларускамоўныя школы і лі- 
цэі, створаная ў 1969 r. Komisja Językoznawcza 
Białostockiego Towarzystwa Naukowego (само 
Таварыства было заснавана ў 1962 г.), выдан- 
не "Беларускіх гістарычных запісак" пад рэдак- 
цыяй Я. Мірановіча, а пазней, ужо ў 1997 г., -  
адкрыццё Кафедры беларускай культуры ў 
Беластоку з магчымасцю рыхтаваць годных 
беларусістаў-прафесіяналаў, ладзіць этна- 
лінгвістычныя экспедыцыі, збіраць міжнарод- 
ныя канферэнцыі, выдаваць свае кнігі...

У нарысе "Profesor Antonina Obrębska- 
Jabłońska -  człowiek pogranicza kultur" поль- 
скае беларусазнаўства прадстаўлена праз 
біяграфію яго яркага прадстаўніка -  за- 
снавальніцы кафедры беларускай філалогіі ў 
Варшаўскім універсітэце і аддзела беларус
кай мовы ў Польскай акадэміі навук прафе
сара Абрэмбскай-Яблоньскай (1901-1994). 3 яе 
імем, як паказвае Э. Смулкова, звязаны са- 
мыя буйныя дасягненні польскага беларуса- 
знаўства: "Podręczny słownik polsko-biało
ruski" (1962, у супрацоўніцтве з М.В. Біры- 
лам), выданне тых тамоў "Ludu Białoruskiego" 
Міхала Федароўскага, што дагэтуль застава- 
ліся ў рукапісу (т. 5-8, 1958-1981), распра- 
цоўка канцэпцыі "Atlasa gwar wschodniosło- 
wiańskich Białostocczyzny" i дыялектных слоў- 
нікаў паўночна-ўсходняй Польшчы, анталогія 
"Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentar
zem językowym" (1972), манаграфічнае дасле- 
даванне перакладу Браніславам Тарашкеві- 
чам паэмы А. Міцкевіча "Пан Тадэвуш" (1972).

Сярод тзкстаў раздзела "3 навуковага 
жыцця" ёсць некралогі: адзін -  памяці прафе
сара Варшаўскага універсітэта, даследчыка 
ўсходнеславянскіх моў Лешэка Асоўскага; па- 
знейшыя -  памяці двух беларусаў -  палітыка 
Генадзя Карпенкі і мовазнаўца Вячаслава 
Вярэніча. У некралогу, прысвечаным памяці 
Генадзя Карпенкі (з назвай "Беларусь панес- 
ла цяжкую страту"), ёсць цікавыя асабістыя 
ўспаміны пра першыя, яшчэ ў 1992 г., суст- 
рэчы ў Маладзечне пасла Польшчы з мэрам 
горада -  ім быў Г. Карпенка, тады яшчэ, па 
выразу Э. Смулковай, "радасны рэфарма- 
тар", тэхнакрат і ліберал, які на практыцы 
будаваў новае гарадское самакіраванне -  та
ды тэта звалася экспериментам... Некралог 
пра В. Вярэніча быў надрукаваны ў варшаў- 
скіх "Studiach z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 
за 2000 г. разам з прадстаўнічай бібліягра- 
фіяй прац беларускага моваведа.

Апошні раздзел ("Беларусь -  Польшча. 
Грамадска-палітычныя пытанні") выходзіць за
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межы сацыялінгвістыкі. Бліжэй за ўсё ён да 
сацыяльнай псіхалогіі не па тэрміналагічных 
прыкметах, а па сутнасці. Пра тэматыку арты- 
кулаў-эсэ чытач можа меркаваць хаця б па 
назвах. Вось некаторыя з іх (у перакладзе): 
"Нацыянальная тоеснасць і талерантнасць на 
Беларусі", "Аб пачуцці нацыянальнай тоесна- 
сці ў жыхароў Беларусі", "Пра шматзначнасць 
паняццяў «паляк», «польскі» ў Беларусі (з во- 
пыту даследчыка і дыпламата)", ''Палонія на 
ўсходзе, або пра палякаў, што жывуць на 
ўсход ад Польшчы", "Нататкі аб беларускай 
культуры Два артыкулы тычацца сучас- 
нага рэлігійнага жыцця, у тым ліку моўных 
аспектаў у розных канфесіях: ''Пытанне аб 
народных мовах у рэлігійнай практыцы на 
беларуска-літоўска-польскім этнакультурным 
паграніччы" (1993) і "Развіццё каталіцкай 
царквы ў Рэспубліцы Беларусь: праблемы 
грамадска-палітычныя і моўныя” (2001).

Асобна ва ўсёй кнізе знаходзіцца тэкст з 
назвай "Два этапы ў матчыным жыцці: Львоў 
-  Сібір". Першапачаткова ён быў надрукава- 
ны ў вялікім міжнародным выданні дакумен- 
тальна-мемуарных матэрыялаў "Europa Ne 
prowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschod
nich dawnej Rzeczypospolitej: Białoruś, Litwa, 
Łotwa, Ukraina, wschodne pogranicze III Rzec
zypospolitej w latach 1772-1999" (Warszawa -  
London, 1999). "Два этапы ў матчыным жыцці 
[...]" фактычна ёсць сведчаннем i аб "трох 
этапах" у біяграфіі аўтара кнігі. Тэты тэкст 
скпадаецца з трох частак: 1) запісы самых 
першых у жыцці вобразаў і ўражанняў, што 
захаваліся ў памяці Эльжбэты Смулковай; 
з імі, большасцю шчаслівымі і памыснымі, 
кантрастуе адзін успамін: раптоўна ноччу ў іх 
львоўскай кватэры нехта чужы ў цывільным і 
яшчэ чырвонаармеец, штык на ягонай вінтоў- 
цы, забіраюць бацьку, які паспявае сказаць 
дзіцяці "Pamiętaj czyją jestes córeczką" i na- 
кінуць у яго далоньцы свой заручальны пяр- 
сцёнак...; 2) некалькі старонак з матчынага 
дзённіка ад мая да каляд 1941 г., як у адну 
ноч яе з дзвюма малымі дачкамі пасадзілі ў 
вагон для быдла, ужо перапоўнены ад украін- 
скіх і польскіх кабет з дзецьмі, і павезлі ў 
Сібір, аж да пасёлка Усць-Сельга на беразе 
Васюгана; як пісала ў дзённіку, ужо "półtora 
roku bez Kazika", не ведаючы, што ўжо ніколі 
не ўбачыць мужа, інжынера-лесавода ў ГІьвоў- 
скай дырэкцыі па лясной справе...; 3) расказ 
Эльжбэты Смулковай пра новую вандроўку ў 
Сібір, у Томск, праз 56 гадоў на канферэнцыю 
пад назвай "Сібірская Палонія: мінулае, су- 
часнасць, будучыня" (1999).

I вось тут рэцэнзент трапляе ў ступар: я 
так імкнулася паказаць навукова-інфарма- 
цыйную вартасць новай кнігі аўтара. Ane калі 
са старонак кнігі паўстаюць сапраўдныя люд- 
скія лёсы, само жыццё, то дыялекталогія і са- 
цыялінгвістыка адступаюць у цень. Жыццё 
паўней і глыбей навук і мастацтваў, і, хаця тут 
яно паўстае "толькі з напісанага", яно пада- 
ецца мне бясконца цікавым, значным, хва- 
люючым. Я магла б звярнуць увагу чытача на 
шмат якія радкі з "Двух этапаў [...]", каб яго 
самога пацягнула да гэтай непрыдуманай апо- 
весці пра лёсы і характары на паграніччы

часоў і культур. Мне ўжо даводзілася пісаць 
пра яшчэ адзін, але больш ранні этап у гіс- 
торыі таго роду, з якога паходзіць Э. Смул- 
кова, -  пра жыццё яе бабулі, Марыі ІІІофе- 
равай (Schoferowa), і яе літаратурныя творы, 
якія ў 1998 г. у Варшаўскім універсітэце былі 
выдадзены асобнай кнігай у якасці "дакумен- 
та эпохі" з дыяпектным слоўнікам, картай і 
каментарыямі Э. Смулковай (гл. падрабязней 
маю рэцэнзію на гэта выданне ў маскоўскім 
"Славяноведении", 2001, № 1). Але я мушу 
ўсё ж закончыць рэцэнзію на сённяшнюю кні- 
гу ў яе навуковых і грамадскіх аспектах.

У апошнім раздзеле кнігі асобную рубры- 
ку складаюць інтэрв'ю. У асноўным гэта ін- 
тэрв'ю консула, потым пасла на старонках ча- 
сопіса "Беларусь" (1992 і 1995 гг.) і руска- 
моўных беларускіх газет: "Европейское вре
мя" (1994), "Имя", "Белорусская деловая газе
та" i "Белорусская биржа труда" (1995). I толь- 
кі апошняе інтэрв'ю -  з Сямёнам Букчыным 
для "Белорусской газеты” (1998) -  прыйшло з 
Варшавы пасля заканчэння місіі. Яго назва 
палемізуе i абнадзейвае: "Нет, Беларусь у 
нас не забыта!" Чаму б i не спадзявацца...

Аднак варта звярнуць увагу на тое, што 
польскіх інтэрв'ю ні ў зборніку, ні ў агульным 
бібліяграфічным спісу аўтара няма. Не было 
польскіх інтэрв'ю. Трэба глядзець праўдзе ў 
вочы: гэтакі ўзровень цікавасці польскага дру- 
ку да стасункаў з Беларуссю. Але ж пытанне, 
чаму Беларусь не надта цікавіць Польшчу, 
мае і працяг. Тэты працяг гучыць так: а хто 
больш за Польшчу зацікаўлены ў Беларусі? 
Пытанне рытарычнае: ні ва Украіне, нягле- 
дзячы на максімальную блізкасць моў і гіста- 
рычных лёсаў, ні ў Літве, ні ў Pacii не робіцца 
столькі дзеля падтрымкі грамадскай увагі да 
Беларусі, да яе культуры і мовы, як у Поль
шчы. Для Pacii з Беларуссю звязаны эканаміч- 
ныя і палітычныя клопаты, але сапраўднай -  
не "стратэгічнай" i не казённай, а чалавечай i 
цёплай цікавасці ў Масквы да Беларусі не 
было. Каб тое ўбачыць, дастаткова параў- 
наць блізкія нам сферы жыцця: філалогію i 
філалагічную адукацыю. У Маскоўскім i 
Санкт-Пецярбургскім універсітэтах толькі пас
ля распаду Саюза з'явіліся сціплыя факульта- 
тывы па беларускай мове. Між тым у Bap- 
шаўскім універсітэце кафедра беларускай фі- 
лалогіі існуе з 1956 г., аддзел беларускай 
мовы ў акадэмічным Інстытуце славяназнаў- 
ства -  з 1958 г. Кафедра беларускай філалогіі 
ёсць у Любліне; беларуская мова выклада- 
ецца таксама ва універсітэтах Беластока і 
Познані; у Беластоцкім універсітэце створана 
кафедра беларускай культуры... Такія факты, 
у тым ліку з бібліяграфіі, можна доўжыць. Але 
я прывяду доказ у "чалавечым вымярэнні": 
адзін факт з біяграфіі Э. Смулковай яшчэ яе 
студэнцкіх гадоў -  факт, якого не магло быць 
ні ў Маскве, ні ў Ленінградзе ні ў 1954-м го- 
дзе, ні пазней. Аб ім аўтар узгадвае ў канцы 
прадмовы да рэцэнзуемай кнігі. Цытую (у пе
ракладзе): "Я часта дастаю двухмоўны руска- 
беларускі слоўнік, выдадзены ў Маскве ў 
1953 г. пад рэдакцыяй Якуба Коласа, Канд- 
рата Крапівы і Пятра Глебкі. Слоўнік падара- 
ваны мне, калі я яшчэ студэнткай прыступала
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да тэмы сваёй магістэрскай працы. Чытаю 
дароўныя словы, напісаныя моцным і выраз- 
ным почыркам: "Pani Eli Smuikowej na nową 
«białoruską» drogę życia -  Halina Turska, To
ruń, 30 III 54". Напрыканцы ўступу, узгадваю- 
чы той беларускі слоўнік і словы на дарогу, 
пасол і прафесар Эльжбэта Смулкова дадае: 
"Дзякуй, пані прафесар, той шлях аказаўся ці- 
кавым і пленным. Вакол мяне людзі, якія пой- 
дуць па гэтаму шляху далей...''

Рэцэнзуемая кніга багатая на самую роз
ную інфармацыю -  па персаналіям, бібліягра- 
фіі, падзеям і фактам найноўшай і больш ад- 
даленай гісторыі. Таму такім карысным быў 
бы індэкс імён як яшчэ адзін "уваход" у разна- 
стайны змест выдання. На жаль, такога індэк- 
са няма. Вымушана сказаць і пра памылкі 
друку: у рускамоўных тэкстах яны сустрака- 
юцца ў такой колькасці, якая перавышае ўсе 
дапушчальныя нормы нават для звычайнага 
машынапісу, не тое, што для кнігі, якую выдае 
Варшаўскі універсітэт. Каб чытач адчуў, што 
гаворка не пра дробязі, скажу, што, у прыват- 
насці, на старонцы 610 -  не менш 8 памылак 
(у тым ліку ў прозвішчы К. Занусі), на старон
цы 611 -  13 памылак і г. д. Некаторым бела- 
рускім тэкстам не хапіла ўвагі рэдактара -  
носьбіта беларускай мовы (гл. с. 435-444). 

На жаль, бо вельмі ж тэта не пасуе да фор
заца з выявамі двух універсітэцкіх гербаў -  
Варшаўскага i Беластоцкага, да якаснай па- 
перы і бездакорліва выразных фотаздымкаў, 
нарэшце, да вокладкі, мастацкае рашэнне 
якой можа быць узорам знаходлівасці і густу.

Навуковая каштоўнасць кнігі прафесара 
Э. Смулковай "Białoruś i pogranicza: Studia о 
języku i społeczeństwie" бясспрэчная i відавоч- 
ная; кніга ўвойдзе ў цеснае кола найбольш 
надзейных прац па лінгвістычнаму беларуса- 
знаўству. Выданне мае таксама грамадскую і 
чалавечую значнасць як культурная падзея ў 
сучасных дачыненнях паміж Польшчай і Бе- 
ларуссю і як крыніца "кніжных" звестак аб 
ментальнасці і лёсах тых польскіх гуманіта- 
рыяў, хто абраў "беларускі шлях".

Н.Б. Мячкоўская,
кафедра тэарэтычнага і славянскага 

мовазнаўства

І . Я.  Л е п е ш а ў .  Сучасная беларуская лі- 
таратурная мова: спрэчныя пытанкі.
Гродна: ГрДУ імя Янкі Купалы, 2002. 207 с.

Новая кніга прафесара Гродзенскага дзяр- 
жаўнага універсітэта Івана Якаўлевіча Лепе- 
шава стала вынікам шматгадовых пошукаў 
адказу на шматлікія дыскусіі пра сучаснае 
беларускае слова і яго інтэрпрэтацыі ў даве- 
дачнай, вучэбнай і навуковай літаратуры. 
Многія матэрыялы гэтага выдання раней ужо 
публікаваліся ў часопісах і газетах, аднак, 
сабраныя разам, яны дазваляюць па-новаму 
ацаніць зробленае вучоным.

У навуковым свеце імя І.Я. Лепешава вя- 
дома найперш як фразеолага, аўтара шмат- 
лікіх прац для настаўнікаў, школьнікаў, вы- 
кладчыкаў ВНУ, урэшце -  нястомнага збі-

ральніка "залацінак" народнай мудрасці і 
ўкладальніка самага вялікага ў беларускім 
мовазнаўстве слоўніка фразеалагізмаў. Таму 
і не выпадкова ў полі зроку вучонага аказа- 
ліся пытанні найперш лексікалогіі і фразеало- 
гіі, некалькі менш -  графікі, арфаграфіі і інш.

Ідучы ад усталяваных і быццам бы агуль- 
напрынятых палажэнняў, што традыцыйна 
фіксуюцца ў многіх навуковых працах і вучэб- 
ных дапаможніках, аўтар пераканаўча абвяр- 
гае многія з іх, істотна ўдакладняе і дапаўняе 
факталагічным матэрыялам. Аналізуючы ты
лы лексічных значэнняў слова, ён слравядлі- 
ва адзначае, што дапаможнікі па беларускай 
мове фразеалагічна звязанае значэнне ілю- 
струюць толькі прыкпадамі -  фразеалагізмамі 
(зубы прадаваць, зубы з'есці, лынды біць і 
інш.), у той час як патрабуюцца, па В.У. Віна- 
градаву, "няхай і несвабодныя, устойлівыя, 
але раскладальныя, семантычна падзельныя 
злучзнні слоў". Фактычна ўпершыню ў бела- 
рускім мовазнаўстве I.Я. Лепешаў дэталёва 
ахарактарызаваў канструктыўна абмежава- 
нае значэнне слова і адзначыў, што пры- 
блізна шостую частку складаюць такія словы 
ў чатырох тамах ТСБМ (а гэта прыкладна 
11 150 адзінак). Насуперак традыцыі лічыць, 
што ў беларускай мове колькасць мнагазнач- 
ных слоў пераважае, І.Я. Лепешаў статыстыч- 
на дакладна пераконвае ў адваротным: такія 
словы складаюць меншасць (монасемантыч- 
ных лексем, напрыклад, у першых двух тамах 
ТСБМ ажно 27 493 з 35 623). Гаворачы пра 
абсалютныя сінонімы як пашыраны тыл, да- 
следчык справядліва лічыць, што яны часта 
"адрозніваюцца сваімі спалучальнымі магчы- 
масцямі (выбіральна кантактуюць з іншымі 
словамі) і далёка не заўсёды ўзаемазамя- 
няльныя". Такія словы ўтвараюць ужо не сіна- 
німічны рад, а пэўную тэматычную групу 
(прыводзіцца прыклад на сінанімічны рад з 
дамінантай гаварыць (усяго 51 слова): ка- 
заць, мармытаць, субяседнічаць, плесці, бра- 
хаць, несці, малоць і інш.). Грунтоўным ана- 
лізам вылучаюцца раздзелы аб варыянтнасці 
слоў, паронімах і антонімах. Не магу не па- 
гадзіцца з тым, што паміж кампанентамі аксю- 
маранных канструкцый тылу жывыя нябожчы- 
кі, дойны конь, праваслауны атэіст няма анта- 
німічных адносін, таму сцвярджэнні, што ак- 
сюмаран засноўваецца «на выкарыстанні ан- 
тонімаў», «з' ява антаніміі ляжыць у аснове» 
аксюмарана, неапраўданыя (с. 42). Шмат ці- 
кавых назіранняў можна знайсці ў раздзелах, 
прысвечаных прастамоўнай лексіцы абмежа- 
ванага ўжывання, паводле актыўнага і пасіў- 
нага складу. I.Я. Лепешаў, у прыватнасці, кан- 
чаткова абвяргае хрэстаматыйны тэзіс аб 
своеасаблівым жаргоне з сумесі беларускіх і 
польскіх слоў, які ў дарэвалюцыйны час ужы- 
вала шляхта і які высмеяў у "Пінскай шляхце” 
В. Дунін-Марцінкевіч. На самай справе ў гэ- 
тай п’есе "няма ні аднаго скажонага беларус- 
кага ці лольскага слова. Тут выкарыстана толь- 
кі 17 польскіх слоў, лрьічым пераважна ў вер- 
шаваных радках, што матывуецца патраба- 
ваннем рытму і рыфмы і назіраецца ў многіх 
іншых творах В. Дуніна-Марцінкевіча" (с. 50).

Увагі заслугоўвае раздзел аб лексічнай 
норме асобных слоў, які як бы падагульняе 
шматлікія выказванні, а найперш практычныя
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рэкамендацыі многіх моўных рэфарматараў. 
Сярод апошніх асаблівай актыўнасцю вызна- 
чаюцца выдаўцы і некаторыя аўтары газеты 
"Наша слова", часопіса "Роднае слова", пра- 
фесар ГрДУ П.У. Сцяцко. І.Я. Лепешаў ці не 
адзіны ў рэспубліцы, хто рашуча адстойвае 
сапраўдную чысціню беларускай мовы, выс
тупав супраць тых, хто, "страчваючы адчу- 
ванне часу і прасторы", разважае "...пра маг- 
чымасць пераходу з сучаснага шрыфту на ла- 
цінку, пра вяртанне да тарашкевіцы, ужыва- 
юць і настырна прапагандуюць асобныя сло- 
вы і іх формы, лічачы толькі іх самабытнымі, 
сапраўднымі, чыста беларускімі і рашуча ад- 
маўляючы іншыя -  прывычныя, нарматыў- 
ныя" (с. 59). Местачковы моўны патрыятызм 
уносіць блытаніну ў галовы настаўнікаў і пры- 
хільнікаў роднага слова, лрыніжае зробленае 
і адпрацаванае папярэднікамі, парушае моў- 
ную кадыфікацыю. Такія словы і формы, як 
неадоймны, даведзіны. узвычленне, прыгно- 
біць. бачына, міталёгія, наапошку. сяньні, па- 
нятак і іншыя адкідваюць нашу мову ў далёкія 
20-30-я гг. XX ст., ніяк не садзейнічаюць яе 
нармалізацыі і далейшай папулярызацыі ў 
сучасным грамадстве.

Цікавымі разважаннямі вызначаецца гла
ва, у якой вядучы беларускі вучоны дае сваё 
тлумачэнне вузкага і шырокага разумения 
аб'ёму фразеалогіі, цэласнага значэння фра- 
зеалагізма, імкнецца размежаваць крылатыя 
словы, прыказкі і фразеалагізмы, спыняецца 
на разглядзе недакладна скалькаваных фра- 
зеалагізмаў, паэтычных мініяцюр у фразеа- 
логіі, удакладняе і дапаўняе свой жа самы вя- 
лікі на сённяшні дзень двухтомны "Фразеала- 
гічны слоўнік беларускай мовы", крытычна 
ацэньвае перакладны даведнік 3. Санько 
"Малы руска-беларускі слоўнік прыказак, пры- 
мавак і фразем" (1991) і інш. Асобныя пытанні 
фразеалогіі разглядаюцца таксама і ў некато- 
рых іншых раздзелах кнігі. У прыватнасці, 
І.Я. Лепешаў засяроджвае ўвагу на неадэк- 
ватным напісанні пачатковай літары ў фра- 
зеалагізмах з кампанентамі -  уласнымі імё- 
намі тыпу за даром Гарохам. як Піліп з кана- 
пель. на ўсю Іванаускую. На думку даслед- 
чыка, фразеалагічныя кампаненты, этымала- 
гічна звязаныя з уласнымі назоўнікамі, няма 
падставы пісаць з вялікай літары. Асобна 
спыняецца аўтар на арфаграфічным напісан- 
ні назвы беларускай дзяржавы мінулых часоў 
Вялікага Княства Літоўскага (усе тры словы 
прапануецца пісаць з вялікай літары), дыфе- 
рэнцыруе напісанне слова Бог з вялікай і ма
лой літары, дапускае магчымасць выкарыс- 
тання псеўданімаў і непсеўданімаў у поўнай і 
скарочанай формах і інш. Многімі слушнымі 
заўвагамі і парадамі насычаны таксама раз- 
дзелы "Графіка", "Марфалогія" і "СІнтаксіс".

У падзагалоўку кнігі прафесара І.Я. Лепе- 
шава не выпадкова ўжыта ўдакладненне 
"спрэчныя пытанні". Далёка не з усімі пра- 
пановамі навукоўца можна пагадзіцца, мно- 
гае патрабуе далейшага асэнсавання і ана- 
лізу. Наўрад ці можна пагадзіцца з прапано- 
вай публікаваць тэксты мастацкіх твораў з за- 
хаваннем марфалагічных асаблівасцей пэў- 
Hc й эпохі (маюцца на ўвазе формы пры баць- 
крх, у іншых мясцох і пад.). Сумненне выклі- 
кае і мажпівасць пісаць з малой літары

ўласныя імёны ў скпадзе фразеалагізмаў, ад- 
маўленне ў праве на ўжытак слова "фразе- 
ма", якое, на нашу думку, нічым не горшае за 
"фразеалагізм".

Новая праца прафесара I.Я. Лепешава 
мае выключнае значэнне для далейшай ка- 
ардынацыі і уніфікацыі розных лексіка-грама- 
тычных форм, перагляду і ўнясення ўдакпад- 
ненняў у акадэмічныя і школьныя граматыкі, 
вучэбныя дапаможнікі і інш. Пажадана, каб 
гэта кніга стала прадметам дэталёвага аб- 
меркавання не ў асобных рэцэнзіях (гэта так
сама патрэбна), а найперш -  у аўтарскіх ка- 
лектывах супрацоўнікаў акадэмічнага Інсты- 
тута мовазнаўства імя Якуба Коласа, якія 
працуюць над новымі выданнямі кніг па бела
рускай мове.

М.Р. Прыгодзіч,
кафедра гісторыі беларускай мовы

М. Г .  Б у л а х о в .  О п ы т  и с т о р и ч е с к о го  
с л о в а р я  р у с с к о й  л и н гв и с т и ч е с к о й  т е р м и 
н о л о ги и : В 5 т. Mh.: БГПУ, 2002. Т. 1: Аббре
виатура -  Йотированный. 428 с.

В 2002 г. в Белорусском государственном 
педагогическом университете им. М. Танка 
увидел свет первый том будущего пятитом
ного “Опыта исторического словаря русской 
лингвистической терминологии” Заслуженно
го деятеля науки Республики Беларусь про
фессора Михаила Гапеевича Булахова. Книга 
представляет собой уникальный справочник 
по русской языковедческой терминологии. 
От известных к настоящему времени слова
рей лингвистических терминов данное изда
ние отличается диахроническим принципом 
построения и подачи фактического и иллюст
ративного материала, а также широтой пред
ставленной в нем терминологической лекси
ки. Одна из первоочередных задач автора -  
максимально полно отразить лингвистиче
скую терминологию, используемую в трудах 
по русскому и общему языкознанию, а также 
показать особенности ее исторического раз
вития. Указанные цели потребовали от уче
ного нетрадиционных подходов при построе
нии словарной статьи, раскрытии семантики 
и показа функционирования лингвистическо
го термина. В "Опыте исторического слова
ря...", во-первых, представлена лингвистиче
ская терминология от древнейших грамматик 
до современных изданий, т. е. всего периода 
существования русистики как науки, при этом 
учтены данные наиболее значительных на
учных трудов, оказавших заметное влияние 
на развитие русской лингвистической и в це
лом филологической науки. Как отмечается 
во “Введении", автор ставил своей целью “по 
возможности полно учесть русскую лингвис
тическую (частично общефилологическую) 
номенклатуру по наиболее известным печат
ным трудам, появившимся в последние три 
века. Кроме того, включены отдельные тер
мины, которые имеются в старопечатных 
восточнославянских грамматиках и словарях
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XVI-XVII вв." (с. 5). Внушительной является 
фактологическая база словаря, список источ
ников составляет 810 позиций. Все это по
зволило показать многообразие лингвистиче
ской терминологии (исторической и совре
менной), а также особенности ее использо
вания на протяжении многовекового развития 
русистики как науки. Примечательно, что в 
издание последовательно включена лингвис
тическая терминология из трудов известного 
исследователя белорусского языка, осново
положника белорусского языкознания акаде
мика Е.Ф. Карского, прежде всего его фунда
ментального исследования “Белорусы. Язык 
белорусского народа” (1955. Вып. I; 1956. 
Вып. II). Таким образом, несомненным досто
инством словаря является, с одной стороны, 
достаточная полнота представления совре
менной русской лингвистической терминоло
гии, а с другой стороны, -  широкая историче
ская перспекгива, позволяющая показать 
процесс развития этой терминологии (ср., на
пример, статьи диалектный, диалектиче
ский, диалектальный) “Д И А Л Е К Т Н Ы Й  -  
прил. к диалект, свойственный диалектам, не 
характерный для литературного языка” 
(с. 248). “Д И А Л Е К Т И Ч Е С К И Й  -  то же, что 
диалектальный, диалектный" (с. 244). “Д И А 
Л Е К Т А Л Ь Н Ы Й  -  то же, что диалектный”. 
Приведенные в статьях цитаты из трудов из
вестных и авторитетных авторов, а также 
многочисленные терминологические слово
сочетания с данными определениями дают 
отчетливое представление о широте и вре
мени использования данных синонимов.

Другой отличительной чертой рецензи
руемого “Опыта исторического словаря..." 
является стремление автора по возможности 
показать время появления термина, его про
исхождение, что во многом достигается пу
тем отсылок к лингвистическим источникам. 
Cp.: “Д З Е К А Н Ь Е /Ц Е К А Н Ь Е  ср. Фонетическая 
черта белорусского языка и некоторых рус
ских говоров. Нельзя не согласиться с проф. 
Карским, что мягкость г' (сохранение мягко
го г) обязана влиянию соседних севернове
ликорусских и южновеликорусских говоров; 
следовательно, и здесь, как при дзеканье/це- 
канье, резко выдержано противоположение 
запада востоку; и это делает вероятным ляш
ское происхождение рассматриваемой черты. 
Шахм. ОДПИРЯ, 317” (с. 235); " Д И Ф Т О Н Г  м. 
Термин восходит к соответствующему греч. 
слову в знач. 'двугласный'. В русском языко
знании употребляется с середины XIX в., 
причем иногда и для обозначения некоторых 
консонантных сочетаний. Мы совершенно со
гласны с Бетлингом, что у звукосочетаний ай. 
ой и т. п. никак нельзя отнять названия ди
фтонгов. Грот. ФР, 290... Дифтонгом называ
ется такое сочетание двух гласных -  более 
открытого с узким (т. е. с / или и), которое 
произносится слитно в один слог, причем уз
кий гласный, лишенный слоговой самостоя
тельности, присоединяется к более широко
му... Богор. ОКРГ, 91-92...” (с. 259-260).

В-третьих, отметим структуру словарной 
статьи, в которой автор удачно сочетает 
принцип лингвистического толкования с ци

тацией известных авторов. При этом послед
нее не только дает возможность более точно 
определить значение и употребление того 
или иного термина, но в ряде случаев оказы
вается вполне достаточным для осмысления 
сущности самого понятия. Например: 
■■АМ ОРФ НЫ Е Я З Ы К И . Термин введен а нау
ку вслед за Авг. Шлегелем (после 1818 г.). 
Нужно вскрыть те многообразные граммати
ческие особенности, которые специфичны 
для корневых языков. Именно поэтому тер
мин “аморфные языки", т. е. бесформенные, 
следует признать неправильным по отноше
нию к корневым языкам, как и к любым дру
гим. Язык не может быть "бесформенным” 
даже в тех случаях, если слова этого языка 
не знают форм словоизменения. Ведь, кроме 
форм словоизменения, в языке могут быто
вать другие формальные признаки слов: оп
ределенная и строгая сочетаемость слов, оп
ределенная и строгая взаимосвязь их и т. д. 
Будаг. ВНЯ. 1965, 357; ...Языки типа китай
ского нельзя назвать аморфными, так как 
языка вне формы быть не может, но форма в 
языке проявляется по-разному... Реформ. 
Звед. в языковед. 1967, 453» (с. 32).

В-четвертых, важной составной частью 
большинства словарных статей является об
ширный перечень терминологических слово
употреблений из лингвистических трудов, ко
торые не только помогают глубже и точнее 
понять сущность толкуемого термина, но и 
дают возможность определить диапазон его 
терминологической сочетаемости. При этом 
поражают широта и объем представленного 
материала. Например, в статье Г Л А С -  
Н Ы Й /Г Л А С Н А Я  (с. 165-182) после толкова
ния термина и иллюстрационных цитат дает
ся перечень терминологических сочетаний 
этого термина: акутированность г., акуто
вый характер г., ассимиляция г., дифтонги
зация г. и т. д. (всего 1116 словосочетаний и 
3119 отсылок!). Приведенные данные свиде
тельствуют об энциклопедическом характере 
этого издания, включающего ценнейший ис
следовательский материал и отражающего 
прежде всего широту диапазона лингвисти
ческих изысканий в области современной и 
исторической русистики.

Таким образом, рецензируемый “Опыт 
исторического словаря русской лингвистиче
ской терминологии" профессора М.Г. Булахо
ва является уникальным лексикографическим 
справочником энциклопедического характе
ра, который по широте охвата фактического 
материала, его репрезентации и интерпрета
ции выходит за пределы только справочной 
литературы и имеет самостоятельное иссле
довательское значение. Такого рода издание 
является первым в истории русской термино
графии и, безусловно, заинтересует не толь
ко лингвистов нашей страны, но и российских 
языковедов, а также русистов других стран. 
К большому сожалению, этот уникальный 
труд “обречен” стать раритетным с самого 
первого дня опубликования, поскольку изда
ется тиражом только 50 экземпляров (!) и по
этому окажется практически недоступным
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для большинства специалистов как в Бела
руси, так и за ее пределами.

А.А. Лукашанец, 
Институт языкознания им. Якуба Коласа 

HAH Беларуси

С . Я .  Г о н ч а р о в а - Г р а б о в с к а я .  К о м е 
д и я -п а м ф л е т : ге н е з и с , с т а н о в л е н и е , п о э 
т и к а . M h .: БГПУ-ИСЗ, 2002. 163 с.

«Шутить надо для того, чтобы совершать 
серьезные дела», -  отмечал Аристотель, 
имея в виду комедию, нещадно бичующую 
людские пороки и ведущую нескончаемую 
войну с «ветряными мельницами», пытаясь 
исправить мир и его нравы.

Комические жанры, казалось бы, самые 
простые и доступные в своих проявлениях, 
столь же многолики, как и другие литератур
ные формы. В монографии дано теоретиче
ское обоснование жанровой специфики этой 
разновидности комедии и прослежен путь ее 
становления. Отметим, что в литературове
дении эта проблема малоизученна, поэтому 
данное исследование представляет несо
мненный интерес.

Автор систематизирует накопленный ли
тературоведением фактический материал, 
предлагает свой взгляд на жанровое прояв
ление, оригинально переосмысливает аспек
ты содержания и поэтики конкретных произ
ведений, их ключевые эпизоды, порой всту
пая в полемику с бытующим мнением.

Относя комедию-памфлет к бинарным 
жанрам, исследователь справедливо отме
чает, что его слагаемые (комедия и памфлет) 
вполне «сочетаемы», так как оба относятся к 
сфере комического (с. 4). При этом памфлет
ное начало активно подчиняет комедийную 
структуру и формирует ее компоненты, вы
ступая не только доминирующим эстетиче
ским качеством, но и жанрообразующим, 
обусловливая содержание конфликта, способ 
его воплощения, характеры персонажей. 
Драматург создает особый художественный 
образ мира, деформированный логикой пам
флетного видения действительности (с. 9).

Модель жанра рассматривается автором 
на двух уровнях: содержания и формы, вы
деляются жанровые доминанты (тип кон
фликта, тип персонажа, вид комического) и 
жанрообразующие факторы (художественный 
метод, авторская индивидуальность). Акцен
тируется внимание на специфике смеха, его 
экспрессивном обличении, направленном на 
уничтожение объекта критики, что очень важ
но для этого жанра.

В монографии высказана мысль, что ко
медия-памфлет во многом близка сатириче
ской комедии и имеет с ней общие точки со
прикосновения. С.Я. Гончарова-Грабовская 
дифференцирует их свойства, однако в прак
тике драматургии встречаются такие пьесы, 
жанр которых сложно определить. Как из
вестно, памфлет находится в некотором род
стве с литературой факта и предполагает до

кументальность изображения. Более отчет
ливо его признаки проявляются в тех коме
диях, где «политическое» выступает в каче
стве «эстетического», где объект критики 
имеет конкретный адресат, а в персонаже 
угадываются черты известного «лица». В дра
матургии XX в., как отмечает исследователь, 
наблюдается нарушение канона этого жанра, 
так как появились комедии-памфлеты, в ко
торых критика направлена не на конкретное 
лицо, а на негативное социально-политичес
кое явление в целом, персонифицированное 
в образе персонажа. При этом «прозрач
ность» адресата остается очевидной для чи
тателя. В таком случае особенности жанра 
требуют дополнительной аргументации и мо
гут вызвать полемику. Не случайно некото
рые комедии-памфлеты («Демократия!» 
И. Бродского, «Казино» А. Яхонтова и др.) 
относят к сатирическим комедиям. И в то же 
время многие сатирические комедии, не ли
шенные памфлетного начала, так и не дости
гают жанрового оформления памфлета.

Уделяя особое внимание семантико-мор
фологическому уровню, автор прослеживает 
статику и динамику комедии-памфлета, непо
средственно показывая преломление жанро
вой структуры в художественной ткани пьесы, 
обусловленной функциональной связью раз
личных приемов организации драматического 
текста. «Техника» жанра, его поэтика убеди
тельно продемонстрированы на лучших об
разцах комедии-памфлета как русской, так и 
мировой драматургии (Л. Андреев «Конь в 
сенате»; М. Булгаков «Багровый остров»;, 
А. Толстой «Чертов мост»; Е. Петров «Остров 
мира»; Б. Брехт «Карьера Артуро Уи»; Я. Ку
пала «Тутэйшыя»; А. Макаенок «Дышите эко
номно»; В. Войнович «Трибунал» и др.). Ис
торико-типологический подход существенно 
обогащен анализом поэтики многих произве
дений, даже тех, которые ранее не были вклю
чены в литературоведческий обиход.

Особое внимание уделено генезису ис
следуемого жанра, возникновение и развитие 
которого обусловлено не только обществен
но-историческими факторами (подъем соци
альной активности и общественного движе
ния), но и историко-литературными (проник
новение памфлетного начала в драматур
гию). Как считает С.Я. Гончарова-Грабовская, 
существенные признаки памфлета начинают 
проявляться в творчестве драматургов пе
риода античности (Аристофан), когда коме
дия становилась инструментом политической 
борьбы (с. 42). Интерес вызывает и такой ис
точник генезиса комедии-памфлета, как ди
атриба, соединившая в себе, с одной сторо
ны, театральные элементы (комический диа
лог, мимические сценки, воображаемый про
тивник), с другой -  острую сациально-поли- 
тическую сатиру (диатрибы Мениппа и Лу
киана).

Анализируя историю развития комедии- 
памфлета, автор подчеркивает сложность и 
этапность процесса накопления специфиче
ских черт и особенностей этого жанра. Толь
ко в период резкого обострения социально
политических противоречий действительно
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сти комедия-памфлет находила свое вопло
щение в творчестве драматургов как зару
бежной, так и русской литературы. Дается 
экскурс ее становления в практике драматур
гии, начиная с античности по современность. 
Особое внимание уделяется русской драма
тургии XX в., в которой выделяется несколько 
этапов развития этого жанра. Первый -  син
тезирование элементов комедии и памфлета, 
наблюдаемый в пьесах-агитках революцион
ного театра («Приемный день Антанты» 
И. Соколянского, «Местничество героев» 
Ф. Селезнева, «Невозвратные мечты» Д. Са
марского и др.). Жанровую определенность 
комедия-памфлет приобретает в пьесе 
М. Булгакова «Багровый остров». Отмечает
ся, что памфлетное начало органично соеди
няется с буффонадой («Чертов мост» А. Тол
стого), с пьесой-сказкой («Дракон» Е. Швар
ца), с лубком («Святая простота» А. Мака- 
енка). К тому же выясняется, что история это
го жанра имеет свои этапные свершения и 
новаторские открытия.

Исследователь свободно ориентируется 
в сложных реалиях развития мировой и на
циональной литературы, привлекает в каче
стве примеров пьесы зарубежных драматур
гов (Г. Фильдинг, Б. Брехт), что расширяет 
контекст исследования и делает его мас
штабным. К сожалению, в монографии нет 
анализа пьес современных зарубежных ав
торов (Р. Гохгут, Д. Арден, А. Гатти и др.), ко
торый, безусловно, обогатил бы данную на
учную работу и позволил бы провести типо
логические связи русской, белорусской и за
рубежной драматургии.

Нельзя не согласиться с выводом автора, 
подтвержденным на основе анализа таких 
пьес, как «Лев на площади» И. Эренбурга, 
«Гибель богов» А. Софронова и другие, о 
том, что памфлетная критика многих произ
ведений со временем утрачивает свою зна
чимость, а иногда и вовсе подвергается пе
ресмотру, так как комедия-памфлет тесно 
связана с конкретным социально-политичес
ким фактом (явлением) и поэтому актуальна 
в контексте своего времени и его идеологии.

Отметим ясный, четкий, живой, лаконич
ный язык исследования.

Монография продолжает научные работы 
С.Я. Гончаровой-Грабовской, вышедшие
раньше («Модификация жанра трагикомедии 
в русской драматургии 80-90-х годов», «Ко
медия в русской драматургии 1980-1990 го
дов (жанровая динамика и типология)»), в ко
торых автор анализирует актуальные про
блемы жанров, рассматривает происходящие 
в драматургии эволюционные изменения. 
Современность дает импульс к новому про
чтению прошлого в литературе, а прошлое в 
свою очередь позволяет осознать художест
венные процессы в настоящем. Глубокое 
изучение избранных жанров драматургии по
зволяет дать более полную картину их функ
ционирования и отразить закономерности и 
состояние литературного процесса в целом.

Книга С.Я. Гончаровой-Грабовской -  не
обходимое звено в цепи изучения давней 
традиции комического в литературе. Она

вносит значительный вклад в исследования 
по драматургии.

В.Д. Стариченок,
факультет русской филологии 

БГПУ им. М. Танка

В.И. Самусенко,
кафедра филологии 

Института современных знаний

Л ю д м і л а  Т к а ч .  У к р а ж с ь к а  л іте р а т у р н а  
м о в а  на Б у ко в й н і в к ін ц і X IX  -  на п о ч а тку  
X X  ст. Ч а с т и н а  п е р ш а . М а те р іа л й  д о  
с л о в н и к а . Чернівці: Рута, 2000. 407 с.

Лінгвістычная навука ўзбагацілася яшчэ 
адным каштоўным даследаваннем, аўтарам 
якога з'яўляецца дацэнт Чарнавіцкага дзяр- 
жаўнага універсітэта Людміла Ткач. У 2000 г. 
выйшла першая частка манаграфіі. Выданне 
ўяўляе з сябе матэрыялы да слоўніка і змя- 
шчае каля 3500 слоўнікавых артыкулаў.

Лексікаграфічнай частцы манаграфіі па- 
пярэднічае змястоўная прадмова, у якой аб- 
грунтавана ідэя слоўніка, сфармулявана мэта 
яго стварэння, характарызуюцца тэкставыя 
крыніцы і тлумачыцца методика ўкпадання.

Функцыянаванне і развіццё літаратурнай 
мовы, у тым ліку і яе найбольш рухомай і 
зменлівай часткі -  лексічнага складу, немаг- 
чыма даследаваць без уліку сацыяльна-гіс- 
тарычных умоў, у якіх мова існавала ў пэўны 
час. Зыходзячы з гэтага, аўтар адводзіць у 
прадмове значнае месца сацыяльнай харак- 
тарыстыцы ўкраінскай літаратурнай мовы ў 
канцы XIX -  пачатку XX ст. Як вядома, у ак- 
рэслены перыяд геаграфічная прастора ўкра- 
інскай мовы была падзелена паміж дзвюма 
імперыямі -  Расійскай і Аўстра-Венгерскай. 
Даследчыца адзначае, што ўмовы функцыя- 
навання ўкраінскай мовы ў гэтых дзяржаўных 
утварэннях былі неаднолькавымі.

У падрасійскай Украіне (Наддняпроў- 
шчыне) дзейнічала забарона на афіцыйнае 
ўжыванне ўкраінскай мовы. Царскім урадам 
культываваліся, з аднаго боку, здзеклівыя да 
яе адносіны як да “мужыцкай”, а з другога -  
яна ўспрымалася як катэгорыя ідэалагічная, а 
не сацыяльна-гістарычная, гэта значыць па 
моўнай арыентацыі меркавалі аб арыента- 
цыях палітычных.

Натуральна, тэма манаграфіі вымагала 
галоўную ўвагу ўдзяліць аднаўленню сацы- 
яльна-гістарычнага фону функцыянавання 
ўкраінскай мовы менавіта на заходнеўкраін- 
скай тэрыторыі. У падаўстрыйскай Украіне 
(Надднястроўшчыне) забароны на яе афіцый- 
ны ўжытак не было. Ha Букавіне і ў Галіччыне 
ўкраінская мова не зведвала фармальных пе- 
рашкод для выкарыстання ў мясцовым кіра- 
ванні, судаводстве, у гандлі, на транспарце, у 
школьнай практыцы і розных сферах культур- 
нага жыцця. Спрыяльнай акалічнасцю для па- 
шырэння мовы была падрыхтоўка мясцовых 
украінскамоўных настаўнікаў, прафесараў, 
урачоў, адвакатаў і іншых сгіецыялістаў у та
гах культурных асяродках, як Чарнаўцы і Львоў.
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Аднак і на заходнеўкраінскіх землях, як 
падкрэслівае аўтар, становішча ўкраінскай 
мовы было толькі адносна лепшым, чым на 
ўсходніх, бо існавалі фактычныя перашкоды 
для рэалізацыі ўкраінскай мовай свайго ста
туса як адной з афіцыйных. Фармальна да- 
пушчаная ва ўсе сферы выкарыстання, укра- 
інская мова "знаходзілася ва ўмовах жор- 
сткай канкурэнцыі і псіхалагічнага ціску на яе 
носьбітаў з боку моў, развітых для такіх 
патрэб, -  польскай і нямецкай, за якімі была 
больш трывалая традыцыя ў галінах адмініст- 
равання і асветы” (с. 6).

У прадмове адзначаецца, што аб стане 
ўкраінскай мовы ў канцы XIX -  пачатку XX ст. 
традыцыйна меркавалі перш за ўсё па пісь- 
мовых крыніцах (пераважна тэта тэксты мас- 
тацкага і эпісталярнага стыляў), створаных на 
Усходняй Украіне, улічвалася таксама і мова- 
творчасць пісьменнікаў, біяграфічна звязаных 
з гэтай тэрыторыяй. Моўны вопыт Галіччыны і 
Букавіны пры гэтым звычайна не браўся пад 
увагу, хоць вялікая колькасць тэкстаў, выда- 
дзеных там, сведчаць аб значных здабытках 
тагачаснай украінскай мовы не толькі ў мас- 
тацкім, але і ў публіцыстычным і афіцыйным 
стылях, аб складванні жанраў для асвятлен- 
ня эканамічнага і культурнага жыцця. Мова ж 
заходнеўкраінскіх пісьменнікаў, нават такога 
знакамітага, як Іван Франко, вывучана даволі 
павярхоўна, "без глыбокага высвятлення су- 
вязей з мясцовымі гістарычнымі вытокамі 
развіцця літаратурнай мовы, з тэрытарыяль- 
нымі дыялектамі ўкраінскай мовы, без ары- 
ентацыі на тагачаснае агульнае заходняе 
словаўжыванне" (с. 7).

Аўтар манаграфіі адзначае, што вялікая 
частка слоў, тыловых для заходняга вары- 
янта літаратурнай мовы, засведчаных у мове 
тагачаснай перыёдыкі, у прыватнай перапіс- 
цы, у творах вядомых пісьменнікаў, уключана 
ў рэестр 11-томнага “Слоўніка ўкраінскай мо
вы" з абмежавальнымі стылістычнымі паме- 
тамі, якія замацоўваюць статус гэтых слоў як 
дыялектных, рэдкаўжывальных, размоўных, 
устарэлых. Нямала слоў засталося па-за ме
жам! гэтага найбольш поўнага слоўніка ўкра- 
інскай мовы, што абавязвае пры перавыданні 
твораў Вольгі Кабылянскай, Bocina Макавея, 
Марко Чарамшыны і іншых пісьменнікаў 
змяшчаць слоўнічкі малазразумелых слоў. 
Нават адны толькі тлумачэнні слоў, якімі за- 
бяспечаны кожны том з 50-томнага выдання 
твораў Івана Франко, маглі б скласці, на дум
ку Людмілы Ткач, паўнавартасны слоўнік зэ- 
ходняга варыянта ўкраінскай літаратурнай 
мовы канца XIX -  пачатку XX ст.

Важным момантам у даследаванні тэмы 
аўтар называв вывучэнне моўнага асяроддзя 
тагачасных культурных цэнтраў і сувязей 
украінскай мовы з польскай і нямецкай як 
афіцыйна-адміністрацыйнымі, румынскай як 
тэрытарыяльна сумежнай, рускай “як мовай 
прагрэсіўнай расійскай перыёдыкі і літарату- 
ры" (с. 11), адзначаючы, што ўкраінскія інтэлі- 
гентныя сем'і былі пераважна двухмоўнымі. 
У Галіччыне існавала польска-ўкраінская двух- 
мсўнасць, на Букавіне -  нямецка-ўкраінская і 
румынска-ўкраінская. Функцыянаванне назва

ных моў уплывала “на фарміраванне афіцый- 
на-дзелавога стылю, стылю масавай інфар- 
мацыі, навуковай і навучальнай літаратуры, 
на штодзённае вуснае маўленне прадстаў- 
нікоў усіх сацыяльных слаёў’’ (с. 10). Праз 
калькаванне і запазычванне іншамоўных эпе- 
ментаў кампенсаваўся недахоп уласных наз- 
ваў для абазначэння пэўных паняццяў. Ha- 
яўнасць іншамоўных уваходжанняў не толькі 
ў літаратурнай мове, але і ў тэрытарыяльных 
дыялектах, як падкрэслівае Людміла Ткач, 
сведчыць пра аб’ектыўную абумоўленасць 
запазычвання і адлюстроўвае моўныя сувязі 
носьбітаў украінскай мовы з суседнімі наро
дам! і іх культурамі.

Даследчыца засцерагае ад спрошчанага 
падыходу да праблемы моўнага ўзаемадзе- 
яння, выказваецца супраць крайніх ацэнак ін- 
шамоўнага ўплыву, падкрэслівае пазітыўны 
бок гэтага працэсу, які заключаўся "не толькі 
ў засваенні ўкраінскай мовай новых паняц- 
цяў, але і ў актывізацыі пошукаў найбольш 
адпаведных сістэме ўкраінскай мовы... споса- 
баў іх выяўлення" (с. 10), у стварэнні адпа- 
веднага фону, на якім больш яскрава выяў- 
ляюцца самабытныя рысы ўкраінскай мовы. 
Значную колькасць запазычванняў у тэрыта
рыяльных дыялектах аўтар манаграфіі лічыць 
аб’ектыўна абумоўленай, паколькі іх наяў- 
насць адлюстроўвае непасрэдныя моўныя су- 
вяз! носьбітаў украінскай мовы з суседнімі на
родам! і іх культурамі.

Разумеючы прыдатнасць далёка не ўсіх 
слоў і ўзораў словаўжывання, уласцівых для 
заходнеўкраінскага варыянта літаратурнай 
мовы канца XIX -  пачатку XX ст., да цяпе- 
рашняга выкарыстання, аўтар выказвае мер- 
каванне, што значная іх частка мае шанц 
знайсці месца ў стылістычнай сістэме сучас- 
най украінскай літаратурнай мовы. Увогуле ж 
засваенне папярэдняга моўнага вопыту ства- 
рае трывалы грунт для асэнсаванага ўдас- 
каналення літарагурнай мовы і пашырэння 
сфер яе выкарыстання. Улічваючы гэта, моў- 
ны вопыт Букавіны Людміла Ткач адносіць да 
такіх з’яў, якія маюць безумоўную вартасць 
для даследчыка, паколькі тэты лакальны во
пыт быў часткай агульнага, як і сама Букавіна -  
часткай заходнеўкраінскай геаграфічнай і 
культурнай прасторы. Матэрыялы да слоўніка 
ўкраінскай літаратурнай мовы на Букавіне 
канца XIX -  пачатку XX ст. характарызуюцца 
аўтарам як “адна са спробаў практычнага за- 
сваення папярэдняга моўнага вопыту, спосаб 
пабачыць украінскую мову ў яе пераднарма- 
ваным стане” (с. 11).

Тэкставымі крыніцамі слоўніка былі публі- 
кацыі з газеты “Буковина”, што выходзіла ў 
Чарнаўцах у 1885-1910 гг., а ў 1913-1914 гг. -  
пад назвай “Нова Буковина"; школьный да- 
паможнікі і падручнікі, спецыяльныя брашуры 
на розныя тэмы сацыяльнэ-эканамічнага i 
грамадскага жыцця, выдадзеныя ў Чарнаўцах 
і іншых населеных пунктах; пісьмы Вольгі Ка
былянскай, Bocina Макавея, Васіля Сімовіча і 
іншых дзеячаў, звязаных з Букавінай.

Аўтар манаграфіі адзначае, што ядро 
слоўніка складаюць і да гэтага часу вядомыя 
словы, якія сваёй формай, значэннем, сін-
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таксічнай спалучальнасцю, функцыянальна- 
стылістычнымі характарыстыкамі адрозніва- 
юцца ад сучаснай літаратурнай нормы. Надз- 
вычай цікавай часткай слоўнікавага рэестра, 
паводле меркавання даследчыцы, з'яўля- 
юцца лексемы, не зафіксаваныя ў сучасных 
лексікаграфічных крыніцах і ў пераважнай 
большасці невядомыя сучасным носьбітам 
мовы: дыялектызмы, запазычванні з поль- 
скай, нямецкай, румынскай моў, тагачасныя 
наватворы.

Што да запазычванняў, то, мяркуючы па 
каментарыях у слоўнікавых артыкулах, най- 
большую колькасць з іх складаюць тыя, што 
трапілі з польскай і нямецкай моў або праз іх 
пасрэдніцтва: деннйкар 'журналіст’, заглада 'за- 
няпад, выміранне', ліцйтація 'распродаж, аўк- 
цыён’, мельдунок ‘заява’, мореля ‘абрыкос’, 
урльоп 'водпуск', фотель 'мяккае крэсла’.

Сярод іх нямала і такіх, што ў сучаснай 
украінскай мове не маюць аднаслоўных адпа- 
веднікаў, іх сэнс перададзены апісальна: ка
денция ‘тэрмін склікання (парламента, сой
ма)', шарварок ‘супопьны догляд дарог, мас- 
тоў як афіцыйна зацверджаны абавязак сель- 
скай грамады ў Галіччыне і Букавіне, які ажыц- 
цяўляўся за яе кошт’, ургенс 'нагадванне пра 
завяршэнне тэрміну чаго-небудзь'.

3 румынскай мовы ў слоўніку адзначаны: 
гердан ‘жаночае нашыйнае ўпрыгажэнне з бі- 
серу’, моша 'акушэрка’, фальча 'мера паверх- 
ні зямлі (прыблізна 1,4 га)’, фудулитися ‘за- 
давацца, ганарыцца' і інш.

Цікавымі ўяўляюцца і матываваныя лек
семы, утвораныя на базе існуючых слоў: із-

денка ‘абанементная картка на праезд', краяч 
'прыстасаванне для нарэзвання буракоў’, 
тямка 'уяўленне пра што-небудзь’, тяму- 
чість 'узровень разумения’. У іх ліку не толькі 
стылістычна нейтральныя словы, але і эма- 
цыянальна афарбаваныя, ацэначныя: хлібоід 
'безыдэйны чалавек, для якога найбольшую 
вартасць у жыцці мае матэрыяльнае стано- 
вішча, заробак'.

Беларускамоўны чытач сустрэне ў слоў- 
ніку нямала знаёмых слоў, нарматыўных для 
беларускай мовы ў 1920-я гг. і якія ў 1990-я 
спрабавалі вярнуць у актыўны ўжытак: вака- 
цш 'канікулы', варунок ‘умова, падстава’, гер- 
бата 'чай', льосуватй 'выбіраць праз жэра- 
бя', мала ‘карта’, ногавйці ‘штаны', обіжнйк 
'цыркуляр’, скуток ‘вынік', трунок 'напітак', 
чйннйк ‘умова, рухальная сіла працэсу'.

Манаграфія ўкраінскай даследчыцы мае 
бясспрэчную цікавасць для беларускіх мова- 
знаўцаў, паколькі ў нас таксама пачынаюць 
з'яўляцца навуковыя працы па праблемах іс- 
навання двух варыянтаў беларускай літара- 
турнай мовы. Увогуле ацэньваючы кнігу Люд- 
мілы Ткач “Украінская літаратурная мова на 
Букавіне ў канцы XIX -  пачатку XX стагоддзя’’, 
варта адзначыць, што яна мае не толькі на- 
вуковую, але і маральную каштоўнасць, па- 
колькі з’яўляецца ўзорам беражлівых адносін 
да папярэдніх моўных набыткаў і клопату пра 
сучасны і будучы стан мовы.

Г.І. Кулеш,
кафедра гісторыі беларускай мовы
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АЛЕНА ІВАНАЎНА ЯНОВІЧ

Філалагічны факультэт віншуе з 70-гадовым юбілеем доктара фі- 
лалагічных навук, прафесара кафедры рускай мовы Алену Іванаўну 
Яновіч -  таленавітага вучонага і цудоўнага чалавека.

Алена Іванаўна нарадзілася 18 сакавіка 1933 г. у Гомелі. У 1955 г. 
скончыла філалагічны факультэт Маскоўскага дзяржаўнага універсітэ- 
та імя М.В. Ламаносава. У 1955-1958 гг. вучылася ў аспірантуры пры 
Беларускім дзяржаўным універсітэце, пасля заканчэння якой працава- 
ла ў Інстытуце мовазнаўства імя Я. Коласа АН БССР. У 1961 г. Алена 
Іванаўна абараніла кандыдацкую дысертацыю «Пытанні суфіксальна- 
га дзеясловаўтварэння ў гісторыі беларускай мовы».

Вялікі ўклад унесла A.I. Яновіч у распрацоўку праблем гісторыі бе
ларускай літаратурнай мовы. Яна адзін з аўтараў манаграфіі "Гісто- 
рыя беларускай літаратурнай мовы" (1968. Т. 2), актыўна даследава- 
ла пытанні гістарычнай лексікалогіі беларускай мовы. Доўгі час яна 

займалася стварэннем руска-беларускіх слоўнікаў грамадска-палітычнай і сельскагаспадарчай 
тэрміналогіі, з'яўляючыся членам калектыву складальнікаў наступных выданняў: «Русско-бело
русский словарь общественно-политической терминологии» (1970); «Руска-беларускі слоўнік 
сельскагаспадарчай тэрміналогіі» (1994). Ha працягу дзесяці гадоў Алена Іванаўна прымала 
ўдзел у стварэнні картатэкі «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы» і распрацавала каля двух 
тысяч слоўнікавых артыкулаў, якія апублікаваны ў шматлікіх выпусках «Гістарычнага слоўні- 
ка...», выданне якога працягваецца.

3 1968 г. А.І. Яновіч працуе ў БДУ на кафедры рускай мовы філалагічнага факультэта. Яна 
чытае курс гістарычнай граматыкі рускай мовы, спецкурсы па гісторыі рускай мовы XX ст. 
Студэнты добра ведаюць яе вучэбны дапаможнік па гістарычнай граматыцы рускай мовы 
«Историческая грамматика русского языка (учебное пособие для студентов филологических 
факультетов вузов)» (1986). Алена Іванаўна аб'яднала вакол сябе аўтарскі калектыў, які зай- 
маўся падрыхтоўкай праграм і вучэбных дапаможнікаў па гісторыі рускай мовы і дыялекталогіі, 
вынікам чаго сталі такія выданні, як «История русского языка. Программа курса. Для студентов 
филологического факультета» (1999); «Программа спецкурса "Историческое комментирование 
фактов современного русского языка на занятиях по русскому языку в средней школе (10—11 кл.)”»; 
«Историческая грамматика русского языка. Задания и упражнения» (2000); «История русского 
языка и диалектология. Хрестоматия исследований» (2002). У сааўтарстве з В.Я. Квачакам 
Алена Іванаўна выдала вучэбны дапаможнік па рускай мове для педагагічных каледжаў і ву- 
чылішч «Русский язык. Учебное пособие для учащихся педагогических колледжей и училищ» (1999).

У 1983 г. А.І. Яновіч абараніла доктарскую дысертацыю ў Ленінградскім дзяржаўным універ- 
сітэце «Прыслоўе ў гісторыі рускай мовы». Гісторыя і функцыяніраванне прыслоўяў -  адзін з 
важных напрамкаў навуковай дзейнасці даследчыцы. У Беларусі і за яе межамі шырока вядома 
яе манаграфія «Наречие в истории русского языка (Генезис и функционирование основных 
морфологических типов производных наречий)» (1978) і шэраг артыкулаў, у тым ліку: «К воп
росу о семантике древнерусских наречий с суффиксами -о, -ь (соотносительных с основами ка
чественных прилагательных)» (Веснік БДУ. Сер. IV. 1975. № 1); «Матэрыялы для этымалагіч- 
нага слоўніка. Восвояси» (Веснік БДУ. Сер. IV. 1974. № 3); «Прыставачна-суфіксальныя 
прыслоўі часу ў гісторыі рускай мовы (да пытання аб станаўленні марфалагічнага тылу)» 
(Беларуская лінгвістыка. 1975. Выл. 8); «Сравнительно-исторический обзор морфологических 
типов наречий в русском и чешском языках» (Studie rusisticke I. Sbornik prąci pedagogicke fakulty 
univerzity J.E. Purkyne v Brnę. -  Svazek 52. Rada jazykova a literami. 1977. C. 10); “Отыменные 
наречия и предлоги в их историческом соотношении и функционировании” (Веснік БДУ. Сер. IV. 
1981. № 2), «Лексико-семантическая конденсация обстоятельственных словосочетаний (к исто
рии образования отадъективных наречий)» (Доклады высшей школы... Филологические науки. 
1981. № 6).
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Нашы юбіляры

Навуковыя інтарэсы Алены Іванаўны вызначаюцца шырынёй і разнастайнасцю. 
У 1980-1990-я гг. у тэматыцы яе прац значнае месца займаюць пытанні лінгвастылістыкі тво- 
раў Ф. Скарыны, афарыстычнасці старажытнарускіх, сучасных рускіх і беларускіх фальклорных 
і літаратурных тэкстаў, структуры і стылістыкі тэксту малых форм усходнеславянскага 
фальклору. Вялікую цікавасць слухачоў і чытачоў заўсёды выклікаюць яе даклады і артыкулы, 
прысвечаныя новай фальклорнай адзінцы, якую А.І. Яновіч вылучае ў сучасным размоўным і 
публіцыстычным дыскурсе і называв «літаратурна-народным афарызмам».

А.і. Яновіч з'яўляецца членам двух саветаў па абароне дысертацый, членам экспертнай 
камісіі BAK Рэспублікі Беларусь. Яна падрыхтавала шэсць кандыдатаў навук. У 1990 г. была 
ўзнагароджана медалём Ф. Скарыны.

Алена Іванаўна карыстаецца на факультэце вялікай павагай як высокакваліфікаваны 
лінгвіст і педагог, як сумленны, чулы, абаяльны чалавек. Яе працаздольнасць, пастаянная цяга 
да самаўдасканалення, пошук новых ідэй і метадаў вучэбнай работы выклікаюць захапленне і 
пабуджаюць нас раўняцца на Алену Іванаўну як на ўзор навукоўца і выкладчыка. Калегі і вучні 
жадаюць Алене Іванаўне Яновіч добрага здароўя на доўгія гады і плённай творчай працы.

Калектыў кафедры рускай мовы

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ СМАНЦЕР

Исполнилось 70 лет видному белорусскому ученому-педагогу, За
служенному деятелю науки Республики Беларусь, доктору педагоги
ческих наук, профессору кафедры педагогики и проблем развития об
разования Анатолию Петровичу Сманцеру.

А.П. Сманцер родился 4 мая 1933 г. в д. Лобачиха Борисовского рай
она Минской области. Свой трудовой путь А.П Сманцер начал в 1958 г. 
учителем математики в Зачистской CLLI Борисовского района, в 1964
1978 гг. преподавал на подготовительном факультете для иностранных 
граждан Белорусского государственного университета, с 1978 г. работал 
на кафедре педагогики БГУ вначале в должности доцента, а с 1994 г -  
профессором. В 1975 г. Анатолий Петрович защитил кандидатскую дис
сертацию на тему «Функции школьных учебных задач в условиях научно
технической революции», основные выводы которой не утратили своего 
значения для современной дидактики и методики преподавания матема

тики. В 1992 г. он защитил докторскую диссертацию «Педагогические основы преемственности в 
обучении школьников и студентов». В 1994-1999 гг. А.П. Сманцер возглавлял кафедру педагогики и 
проблем развития образования.

Профессор А П Сманцер -  известный ученый в области образования. Его научные интересы 
охватывают проблемы обучения и воспитания учащейся молодежи, преемственность обучения в 
средней и высшей школе, вопросы подготовки педагогических кадров, развитие творческого 
потенциала будущего учителя, гуманизацию педагогического процесса и математического 
образования в средней школе, воспитание у школьников интереса к учебе.

Анатолий Петрович издал свыше 200 научных и научно-методических работ, а его книги 
«Воспитание у школьников интереса к учению» (1987), «Преемственность обучения 
математике в средней и высшей школе» (1985), «Педагогические основы преемственности в 
обучении школьников и студентов: теория и практика» (1995), «Гуманизация педагогического 
процесса в современной школе: история и современность» (2001) стали заметным явлением в 
педагогике и широко используются в работе преподавателями высшей и средней школы. 
Анатолий Петрович разработал ряд оригинальных лекционных и специальных курсов по общей 
педагогике и педагогике высшей школы. Он подготовил 14 кандидатов и двух докторов наук.

А.П. Сманцер проявил себя как талантливый, инициативный организатор, на протяжении 
многих лет ведет большую общественно-педагогическую работу: является действительным 
членом Белорусской академии образования, Международной академии наук, членом экспертного 
совета ВАК Республики Беларусь, заместителем председателя Совета по защите диссертаций 
БГУ. Анатолий Петрович активно работает с молодыми педагогами-исследователями, постоянно 
организует и принимает участие в научно-практических конференциях разного уровня, выступает 
с пленарными докладами по актуальным проблемам образования. Он заместитель 
ответственного редактора редколлегии четвертой серии журнала «Вестник БГУ».

За значительный вклад в развитие педагогической науки и подготовку научных кадров 
А.П. Сманцер получил звание «Отличник образования Республики Беларусь» и звание 
«Заслуженный деятель науки Республики Беларусь». Решением биографического центра 
Кембриджского университета (Великобритания) в 2002 г. включен в книгу интеллектуалов XXI в.

Анатолия Петровича отличает высокий профессионализм, трудолюбие и добросовестное 
отношение к работе, доброжелательность и внимание к людям.

Коллектив кафедры педагогики и проблем развития образования, редколлегия журнала 
«Вестник БГУ» сердечно поздравляют Анатолия Петровича Сманцера с юбилеем и желают 
ему крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов.
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MIXACЬ АЛЯКСАНДРАВІЧ ТЫЧЫНА

10 лютага споўнілася 60 гадоў вядомаму крытыку і літаратуразнаў- 
цу, пісьменніку і педагогу, лаўрэату Літаратурнай прэміі імя У. Калес- 
ніка Саюза беларускіх пісьменнікаў, доктару філалагічных навук, пра- 
фесару Міхасю Аляксандравічу Тычыну.

М.А. Тычына нарадзіўся ў сям'і золаташукальніка ў пасёлку Ленін- 
скі Алданскага раёна (Якуція), куды сем’і яго будучых бацькоў былі 
высланы як кулакі. 3 1947 г. разам з бацькамі жыў у вёсцы Завало- 
чыцы Глускага раёна Магілёўскай вобласці. У 1959-1964 гг. вучыўся 
на філалагічным факультэце Брэсцкага педагагічнага інстытута. Слу- 
жыў у Савецкай Арміі, працаваў настаўнікам у Пінскім раёне. Ha пра- 
цягу 1967-1970 гг. вучыўся ў аспірантуры пры Інстытуце літаратуры 
АН БССР. Пасля яе заканчэння там жа працаваў малодшым, з 1976 г. -  
старшым навуковым супрацоўнікам, а з 1999 г. узначальвае аддзел 
тэорыі літаратуры. Адначасова з 1993 г. -  выкладчык Нацыянальнага 
дзяржаўнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа, з 2000 г. -  дацэнт. 

з 2003 г. -  прафесар кафедры беларускай літаратуры XX стагоддзя БДУ.
Багаты і надзвычай шматгранны навуковы і творчы вопыт M A  Тычыны. Спачатку ў перыя- 

дычных выданнях 1963-1967 гг. з’явіліся яго вершы, потым былі апавяданні, аповесці, крытыч- 
ныя і літаратуразнаўчыя артыкулы. Ён выдаў кнігі прозы “Дажынкі” (1979) і “Вяртанне: Аповесць 
пра Кузьму Чорнага” (1984).

Як літаратуразнаўца і крытык М.А. Тычына добра вядомы за межамі Беларусі. Кола яго на- 
вуковых і літаратурных інтарэсаў вельмі шырокае і закранае самыя розныя праблемы развіцця 
беларускай літаратуры ў кантэксце сусветнай. Ён -  аўтар звыш 300 друкаваных прац, якія вы- 
значаюцца аналітызмам, грунтоўнасцю і канцэптуальнасцю. У 1971 г. абараніў кандыдацкую 
дысертацыю на тэму “Мастацкае мысленне Кузьмы Чорнага-раманіста як творчы працзс (40-я 
гады)”, неўзабаве выдаў кнігу “Кузьма Чорны: Эвалюцыя мастацкага мыслення” (1973). Праб
лемы нацыянальнага характару і гістарызму прааналізаваў у раздзелах калектыўных даследа- 
ванняў “Адзінства і ўзаемаўзбагачэнне” (1980) і “Магчымасці рэалізму” (1982). У кнігах літара- 
турна-крытычных артыкулаў “Змена квадры” (1983) і “Час прозы” (1988) ахарактарызаваў стан i 
перспектывы развіцця сучаснай беларускай прозы. Ha тыпалагічных асаблівасцях эстэтычнага 
асэнсавання вайны ў беларускай літаратуры і літаратурах іншых народаў свету засяродзіў ува- 
гу ў кнізе “Народ і вайна” (1985). Сувязь творчасці I. Мележа, I. Шамякіна, Я. Брыля, А. Ада- 
мовіча, У. Караткевіча, В. Адамчыка, В. Казько і іншых пісьменнікаў з фалькпорам разгледзеў у 
кнізе “Карані і крона” (1991, другое выданне ў 2002).

М.А. Тычына -  адзін з аўтараў “Нарысаў па гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей” 
у чатырох тамах (1994. Т. 2, 3) і “Нарысаў беларуска-ўкраінскіх літаратурных сувязей” (2002), 
кнігі “Аляксандр Пушкін і Якуб Колас” (1999). У 2001 г. абараніў доктарскую дысертацыю на 
тэму "Якуб Колас і руская літаратура першай паловы XIX ст."

Прызнаннем аўтарытэту М.А. Тычыны ў творчым i навуковым асяроддзі з'явілася выданне 
яго зборніка прозы “Дажынкі" ў 1981 г. на рускай мове ў Маскве, публікацыя многіх крытычных i 
літаратуразнаўчых артыкулаў за межамі Беларусі. Ён перакпаў на беларускую мову кнігу 
А. Адамовіча “Апакаліпсіс па графіку” (1992), прымаў удзел у выданні Збору твораў у 8 тамах 
К. Чорнага (1972-1975); Збору твораў у 10 тамах I. Мележа (1979-1985); напісаў прадмовы да 
Выбраных твораў у 2 тамах В. Адамчыка (1983); Збору твораў у 6 тамах В. Быкава (1991), да 
кніг К. Чорнага, A Адамовіча, В. Тараса, М. Булгакава, I. Ралько, А. Кабаковіч, Г. Лангфела i 
У. Уітмена, раздзелы ў падручніках беларускай літаратуры для 9-х i 11-х кпасаў сярэдніх школ.

I сёння М.А. Тычына натхнёна працуе, пра што сведчаць яго змястоўныя раздзелы пра 
Я. Коласа, беларускую прозу 1920-1930-х гг., К. Чорнага, В. Быкава, А. Адамовіча ў акадэміч- 
най “Гісторыі беларускай літаратуры XX стагоддзя" ў 4 тамах (1999-2003). Віншуем Міхася 
Аляксандравіча з юбілеем, шчыра жадаем яму моцнага здароўя, вялікага шчасця, плену на ніве 
філалогіі і прыгожага пісьменства.

А.Л. Верабей,
кафедра беларускай літаратуры XX стагоддзя
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Хроніка,
інфармацыя

ЯЗЫ К И СОЦИУМ

V Международная научная конференция «Язык и социум», в которой приняли участие око
ло 200 ученых, прошла 6-7 декабря 2002 г. на базе кафедры прикладной лингвистики филоло
гического факультета БГУ, что свидетельствует о появлении и продолжении хорошей традиции.

Пленарные доклады, с которыми выступили известные ученые, освещавшие общетеорети
ческие и методологические проблемы языкознания, были тематически сгруппированы по блокам.

Проблемы соотношения языка и социума, языковой ситуации и языковой политики пред
ставлены в докладах М.Г. Боговой (Минск) «Риторика войны с терроризмом (на материале 
американских СМИ)»; Л. Бурениной (Литва) «Анализ концепции закона о национальных мень
шинствах»; Н.Н. Арват (Украина) «Русско-украинское двуязычие на современном этапе»; 
И.С. Ровдо (Минск) «Типология двуязычной коммуникации в Беларуси»; Л.Н. Чумак (Минск) 
«К типологии билингвизма в Беларуси в н. XXI в.»; В.И. Чуешова (Минск) «Две риторики -  два 
языка?»; Н.Н. Нижневой (Минск) «Языковая образовательная политика в XXI в.».

Концептуальный анализ политического дискурса и языка средств массовой информации 
был отражен в выступлениях ученых И.Ф. Ухвановой-Шмыговой (Минск) «Дискурс-типология 
политических лидеров (на материале выступлений политиков в СМИ)»; С.М. Прохоровой 
(Минск) «Концептуальная журналистика в Беларуси»; В.М. Березина (Москва) «Дихотомия 
высокого и низкого языка современного телевидения»; А.А. Поликарпова (Москва) «Частотно
распределительный анализ употребительности русских предлогов (на материале корпуса га
зетных материалов)».

Вопросы соотношения языка и культуры, когнитивной деятельности человека проанализи
рованы в докладах М.Ю. Котовой (Санкт-Петербург) «К вопросу о паремиологических универ
салиях»; Л. Ферм (Швеция) «Национальная культура и лексическое выражение эмоций (на при
мере синонимического ряда 'страх' в русском и шведском языках)»; Чжан Ци (Китай) «Влияние 
культурных тенденций на лексические единицы, выражающие оценку человека»; А.Е. Михне- 
вича (Минск) «Синоптическая схема идиоматики языка: опыт построения»; И.И. Токаревой 
(Минск) «Ментальные категории в языковой картине мира».

Актуальные проблемы языкознания были освещены в докладах М.В. Всеволодовой (Моск
ва) «О типах синтаксической связи в рамках функционально-коммуникативной лингводидакти
ческой модели языка»; Е.Н. Виноградовой (Москва) «Категория причины в сознании и в языке»;
В.А. Карпова (Минск) «Системная модель научного исследования».

В поле зрения участников первой секции находились некоторые вопросы функционирова
ния русского языка в странах Восточной Европы и других регионах; ширина проблематики ос
вещения социально-культурных аспектов всех уровней языка характеризовала выступления 
участников второй секции; белорусская школа по анализу политического дискурса была ярко 
представлена на третьей секции докладами учеников профессора И.Ф. Ухвановой-Шмыговой и 
другими; вопросы нормативности языка СМИ рассматривались в выступлениях участников 
четвертой секции; язык и национальная культура в различных аспектах взаимосвязи стали 
предметом дискуссий участников пятой секции; анализу социального и национального в аспек
те художественного восприятия были посвящены доклады шестой секции; актуальные вопросы 
современного состояния белорусского литературного языка и перспективы его развития стали 
предметом обсуждения участников седьмой секции; социокультурные аспекты в обучении рус
скому языку как иностранному обсуждались на секции восемь “а", а на секции восемь “б" эти же 
вопросы рассматривались в области обучения родному и иностранному языкам; на девятой 
секции предметом дискуссии стали актуальные проблемы формирования языковой личности 
на рубеже веков; на десятой секции были проанализированы общие вопросы социолингвисти
ки, а также ее взаимосвязи с социологией, когнитологией, прагмалингвистикой и лингвопроксе- 
микой.

О большом интересе к вопросам конференции свидетельствует широкое участие в ней 
ученых из разных стран: Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Чехии, 
Швеции и Китая. Профессионализм проявился в аналитичном подходе к проблемам, высоком
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уровне теоретических разработок и представленных на обсуждение монографий, учебных 
пособий, выполненных в русле новой научной парадигмы.

Материалы конференции объемом 650 страниц в двух частях были изданы после завер
шения работы конференции.

Л.Н. Чумак,
доктор филологических наук, 

заведующая кафедрой прикладной лингвистики

ДА Xlll М ІЖ НАРОДНАГА З ’ЕЗДА СЛАВІСТАЎ
(Л ю б л я н а , ж н ів е н ь  2 0 0 3  г.)

У другой палове жніўня 2003 г. у сталіцы Славеніі Любляне адбудзецца чарговы, Xlll па лі- 
ку, Міжнародны з'езд (кангрэс) славістаў. Традыцыйна на славістычныя з'езды збіраюцца вяду- 
чыя спецыялісты па ўсіх галінах славістыкі (акрамя гісторыкаў) з усіх славянскіх і неславянскіх 
краін свету. Па рашэнню Беларускага камітэта славістаў у склад беларускай дэлегацыі ўвайшлі 
восем даследчыкаў-філолагаў з Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Ніжэй друкуюцца рэзю- 
ме дакладаў, падрыхтаваных да з'езда супрацоўнікамі філалагічнага факультэта БДУ. У поў- 
ным памеры адпаведныя артыкулы друкуюцца ў асобным выданні "Мовазнаўства. Літарату- 
разнаўства. Фалькларыстыка. X lll Міжнародны з'езд славістаў. Даклады беларускай дэлега- 
цыГ, якое выйдзе ў свет у выдавецтве “Беларуская навука" да пачатку з'езда.

С.М. ЗАПРУДСКІ

Б Е Л А Р У С К А Я  M O B A  Ў  Я Е  К А Н Т А К Т А Х  3  Р У С К А Й : У  Ц ІС К А Х  А Д Н ІМ А Л Ь Н А Г А  Б ІЛ ІН Г В ІЗ М У

Даклад прадстаўляецца на з'езд у рамках тэматычнага блока "Inter-Slavica". Структура пра- 
цы абумоўлена патрабаваннямі, прынятымі для ўсіх дакладаў блока, прысвечаных канкрэтным 
славянскім мовам. (Акрамя беларускай, у блоку прадстаўляюцца працы, прысвечаныя ніжнялу- 
жыцкай і славенскай мовам, а таксама абагульняльны даклад; усе матэрыялы будуць апублі- 
каваны ў нямецкім (лужыцкім) часопісе ''Letopis".)

У дакладзе апісваецца гісторыя беларускай мовы ў яе суаднесенасці з сітуацыяй рускай 
мовы. Характарызуюцца меры моўнай палітыкі, якія прымаліся на карысць/не на карысць бела
рускай мовы ў другой палове XIX-XX ст. Акрэсліваецца ўплыў рускай мовы на беларускую на 
розных узроўнях, пры гэтым асаблівая ўвага прысвячаецца рэформе беларускай мовы 1933 г. 
Абмяркоўваецца магчымае развіццё беларускай мовы ў будучыні. Робіцца выснова аб тым, 
што ў XIX-XX ст. у Беларусі за невялікімі выняткамі праводзілася моўная палітыка, якая спры- 
яла фарміраванню аднімальнага білінгвізму.

А.В. 31HKEBIЧ, І.У. КУР'ЯН

Н О В Ы  С ІГ М А Т Ы Ч Н Ы  А О Р Ы С Т  I тэндэнцыя 
З А М Я Ш Ч Э Н Н Я  А О Р Ы С Т А  П Е Р Ф Е К Т Н Ы М І Ф О Р М А М І

Дадзенае даследаванне робіць спробу перагледзець пэўныя агульнапрынятыя палажэнні 
стараславяністыкі і прапануе новы погляд на некаторыя аспекты фарміравання катэгорыі 
прошлага часу ў славянскіх мовах.

Па-першае, бярэцца пад сумненне існаванне новага сігматычнага аорыста ў славянскіх 
дыялектах, а факт яго з’яўлення ў стараславянскіх помніках і няпоўная парадыгма ставяць 
пад сумненне існаванне іншых тыпаў аорыста.

Па-другое, сцвярджаецца, што ўжо ў час з’яўлення першых стараславянскіх пісьмовых 
помнікаў перфектныя формы маглі быць асноўным сродкам выражэння прошлага часу ў 
славянскіх мовах (дыялектах), а не развіліся пазней, замяшчаючы аорыст.

Па-трэцяе, прапануецца гіпотэза разглядаць так званы новы сігматычны аорыст як дыя- 
лектную форму элавага дзеепрыметніка, якая ўжо ў X-X l ст. пранікала ў тэксты ў межах тэн- 
дэнцыі замяшчэння аорыста перфектам.

Высунутая гіпотэза дае адказы на пытанні, якія не атрымалі, на наш погляд, адпаведнага 
асвятлення ў сучаснай славістыцы; як растлумачыць факты з’яўлення ў самых першых пом- 
ніках стараславянскай мовы так званага новага сігматычнага аорыста; якая крыніца пахо- 
джання інтэрфіксальнага -о- ў формах новага сігматычнага аорыста; чым тлумачыцца непаў- 
ната i нерэгулярнасць парадыгмы новага сігматычнага аорыста; як растлумачыць прэцэдэн- 
ть. няправільнага выкарыстання форм новага сігматычнага аорыста i аорыста наогул, а так
сама змешванне іх з элавымі дзеепрыметнікамі.

114



Хроніка

В.М. ЛЯШУК

Ф А Л Ь К Л О Р Н А Е  К А Й Н Э  Ў  Ф А Р М ІР А В А Н Н І С Л А В Я Н С К ІХ  Л ІТ А Р А Т У Р Н Ы Х  М О Ў

У славістыцы выяўляюцца розныя падыходы да фальклору, які ўлічваецца ў тыпалогіі сла- 
вянскіх літаратурных моў Д. Брозавічам і М. Талстым, апошнім на падставе апазіцыйных пры- 
мет: 1. Блізкасць/аддаленасць літаратурнай мовы і народна-паэтычнага кайнэ; 2. Моц- 
ная/слабая развітасць народна-паэтычнага кайнэ. Паказальным і аб’ектыўным матэрыялам, 
які дазваляе выявіць і прасачыць сувязь фальклорнага кайнэ з літаратурнай мовай і яе раз- 
віццём, з'яўляецца апрацоўка аўтэнтычных фальклорных тэкстаў. Фальклорнае кайнэ выступав 
сістэмай, элементы якой не толькі супастаўляюцца з літаратурнай мовай ці супрацьпастаў- 
ляюцца ёй, але на пачатковым этапе кадыфікацыі канкурыруюць з элементамі іншых сфер за 
літаратурнае ўнармаванне. Сам факт літаратурнай апрацоўкі набывае розныя інтэрпрэтацыі і 
сваю спецыфіку ў канкрэтных славянскіх краінах, у тыпалагічна блізкіх беларускай, славацкай і 
славенскай мовах.

Беларускі матэрыял указвае на актыўнае пераструктураванне сказаў у напрамку змяншэн- 
ня іх працягласці і павелічэння колькасці паралельна са зменамі ў суаднесенасці простых і 
складаных сказаў. У апрацоўках славацкіх казак такая прымета не з'яўляецца дыферэнцыяль- 
най. Славенскі фактычны матэрыял мае дакладную адпаведнасць у структураванні на сказы, 
што, магчыма, звязана з паралельнай публікацыяй зыходнага і літаратурна апрацаванага тэк- 
сту. Спецыфічнай прыметай пры апрацоўцы беларускіх і славацкіх тэкстаў з'яўляецца ўключэн- 
не ў іх традыцыйных эпітэтаў (параўн.: жаласна плача —> горка плача; żobrak—» stary zobräk).

У аналізаваным матэрыяле акрэсліваецца тэндэнцыя захавання асобных кампазіцыйных і 
стылістычных рыс арыгінала, уніфікацыя правапісна-фанетычных норм, паслядоўнае 
выроўніванне граматычных і лексічных норм, а ў нарматыўных варыянтах -  павелічэнне 
частаты аднаго з іх, скасаванне прывязкі да канкрэтнай камунікатыўнай сітуацыі з паралельнай 
зменай мадальнасці, лінейнасці: Ходзяинъ по гьхаў ў лгьсъ па дровы —* Паехаў гаспадар у  лес 
дровы секчы (бел.); eśte m i aj teraz pod kożou śpeje! — ̂ eśte aj teraz m i pod kożou śpię (славац.); 
Nej sem hüda kaca, kralic sem m ladi —> Jaz nisem huda kaca, m ladi kraljevic sem (славен.).

Для тэкстаў у рознай меры характерна пераструктураванне інфармацыі з выкарыстаннем 
супрацьлеглых механізмаў -  скарачэння і дапаўнення (у большай меры тэта выяўляецца ў бе- 
ларускіх апрацаваных тэкстах, у меншай -  у славенскіх). Аналіз паказвае перавагу сінтаксічных 
змен у апрацаваных беларускіх і славацкіх тэкстах пры высокай ступені агульнасці (у тым ліку з 
сучаснымі пітаратурньімі нормамі) лексічнага і марфалагічнага фондаў зыходнага і другаснага 
тэкстаў у кожнай з моў.

Б.Ю. НОРМАН

Н А Р Е Ч И Е  В С О В Р Е М Е Н Н Ы Х  С Л А В Я Н С К И Х  Я З Ы К А Х : С Л О В О О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е , 
С Е М А Н Т И Ч Е С К И Е  И С И Н Т А К С И Ч Е С К И Е  А С П Е К Т Ы  Р А З В И Т И Я

Наречие в современных славянских языках -  чрезвычайно мобильный лексико-граммати
ческий класс слов, участвующий в многообразных внутренних процессах порождения и произ
водства текста. C этим связаны и изменения, наблюдаемые за последнее столетие в словооб
разовании и функционировании адвербов.

Важнейшие среди этих изменений -  активизация и регуляризация класса производных на
речий с качественной семантикой. Для всех современных славянских языков характерно 
большое количество новообразований с суффиксом -о/-е, не фиксируемых словарями, но ак
тивно употребляющихся в текстах. Далеко не всегда эти наречия образуются от основ качест
венных прилагательных (ср. рус. спортивно, учено, бел. фізічна, зярніста, польск. owocowo, 
karnie, чеш. ptatove, jazykove, болг. театрално, служебно и т. п.). Нередко адвербы с качест
венной семантикой образуются напрямую от основ существительных (ср. рус. змейно, легенд- 
но, польск. cenowo, tłumnie и т. п.). При этом семантическая структура новообразованного на
речия отнюдь не повторяет семантической структуры производящего слова.

Все эти словообразовательные и семантические свойства качественных наречий в совре
менных славянских языках связаны с особенностями их синтаксического поведения. Адвербы 
могут не только в соответствии с их традиционной ролью находиться в непосредственной за
висимости от глагола, но и относиться по смыслу ко всему высказыванию. Они также вопло
щают в себе те или иные преобразования синтаксической структуры фразы (ср. рус. крупно 
порезать, бел. іржава зарыпець, польск. umrzeć młodo и т. п.), а нередко еще и подвергаются 
предикативизации или субстантивизации. У всех перечисленных явлений есть и свой стили
стический аспект.

Л.Д. CIHbKOBA

Т Э Р М ІН Ы  “ П А С К О Р А Н А С Ц Ь ” , “ П А С К О Р А Н А Е  Р А З В ІЦ Ц Ё ”
Ў  А П ІС А Н Н Я Х  С Л А В Я Н С К ІХ  I Н Е С Л А В Я Н С К ІХ  Л ІТ А Р А Т У Р

У літаратуразнаўчым ужытку тэрміны “паскоранасць", “паскоранае літаратурнае развіццё” 
з'явіліся для пазначэння станоўчага пафасу сацрэалістычных пераўтварэнняў у савецкім літа-
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ратурным працэсе. Гэтыя тэрміны былі найбольш паказальна дастасаваныя да апісанняў раз- 
віцця так званых младапісьменных літаратур народаў СССР. Затым тэрміны былі пераадраса- 
ваны еўрапейскім славянскім літаратурам эпохі нацыянальнага адраджэння і пачалі апісваць іх 
дыскрэтнае развіццё, звязанае з гвалтоўнымі перапынкамі і ўціскам у самім нацыянальным 
быцці; тут з’явіліся адмоўныя канатацыі ў сэнсах тэрмінаў. Урэшце названыя тэрміны перажылі 
травестацыю і спробу скасавання для рацыянальнага ўжытку праз экстрапаляцыю на любую, 
практычна літаратурную традыцыю і літаратурную класіку. Між тым жывая змястоўнасць гэтых 
тэрмінаў у дачыненні менавіта да літаратур з дыскрэтным развіццём выяўляецца безумоўна, 
пра што сведчыць і вопыт беларускай літаратуры апошняй чвэрці XX ст., які варта трактаваць 
як волыт паскоранага літаратурнага развіцця пасля перыяду стагнацыі, пазначанага панаван- 
нем сацыялістычнага рэалізму ў літаратуры.

І.В. ШАБЛОЎСКАЯ

Л ІТ А Р А Т У Р А  Я К  Ф О Р М А  ІН Ш А Д У М А Н Н Я

Іншадуманне, альбо дысідэнцтва, у XX ст. -рэакцыя на посттаталітарызм. Гэта іншы твар 
літаратуры, незаангажаванай, якая адмаўляецца абслугоўваць уладныя структуры. Дысідэнцт- 
ва, зразумела, з агаворкамі лагічна разглядаць як форму сцвярджэння права мастака на 
творчы эксперымент. У рознай ступені і па-свойму альтэрнатыўнасць маніпуляцыйнай звышмэ- 
це знойдзем у авангарднай паэзіі, прынцыпе здзіўлення і "новай свядомасці" Г. Апалінэра, у 
раманах В. Гамбровіча і Б. Грабала, Ё. Радзічкава, М. Кундэры, які супрацьпаставіў вербаль- 
наму хаосу і рыторыцы сваю мастацкую логіку рамана як антытаталітарнага. Дысідэнцкі вопыт 
чэшскай літаратуры (В. Гавэл, Б. Грабал, Л. Вацулік), суадносіны з беларускай (ад Я. Купалы 
да В. Быкава) выяўляюць спецыфічныя асаблівасці паэтыкі як тэатра абсурду, так і ваеннай 
прозы, народжаных XX ст.

Н.Б. МЕЧКОВСКАЯ

Т И П Ы  Я З Ы К О В Ы Х  С И Т У А Ц И Й  И Н О Р М А Т И В Н О -С Т И Л И С Т И Ч Е С К И Х  С И С Т Е М  
В С О Ц И А Л Ь Н О Й  Х А Р А К Т Е Р О Л О Г И И  С Л А В Я Н С К И Х  Я З Ы К О В

В докладе показано, какие факторы и в какой мере определяли различия в социальных 
"характерах" и "судьбах" славянских языков. Различаются, с одной стороны, те объективные 
собственно языковые ("внутриязыковые”) условия, в которых протекает история языков (генеа
логия конкретного языка, глубина различий между его диалектами и степень ареальной консо- 
лидированности), и, с другой стороны, -  экстралингвистические условия, в большей мере за
висящие от субъективного "человеческого фактора". Внешние (социолингвистические) факто
ры истории языков, выступающие в синхронии как "черты" социальной характерологии языков, 
таковы: "возраст" и степень традиционности современного литературного языка; сила ино
язычных влияний, испытанных языком на протяжении истории его языковых ситуаций и его 
контактов (с различением влияния надэтнического языка (церковнославянского или латыни), 
инославянских и неславянских); степень распространенности языка за пределами своего этно
са (моноэтничность vers, полиэтничность языка); коммуникативный ранг языка: объем комму
никации, состав функций и официальный статус языка (что в социолингвистике иногда тракту
ют как «витальность» языка); тип и вектор языковой политики как черта той языковой ситуации, 
в которой протекает жизнь языка, и как параметр его лингвосоциальной характерологии. В ис
тории языков названные признаки переплетались, иногда ослабляя, иногда усиливая друг дру
га. Решающей силой в судьбах славянских языков была языковая политика (обусловленная в 
конечном счете национально-государственными геополитическими интересами). Все перечис
ленные признаки градуальны; в докладе определены степени их проявления в социальной 
характерологии конкретных языков.

М.Р. ПРЫГОДЗІЧ

С Л О В А С К Л А Д А Н Н Е  Ў  С Л А В Я Н С К ІХ  М О В А Х : А С Н О Ў Н Ы Я  Т Э Н Д Э Н Ц Ы І I П Е Р С П Е К Т Ы В Ы

Даклад прысвечаны аналізу найбольш значных (дамінантных) тэндэнцый у развіцці слова- 
скпадання як аднаго з найбольш старажытных і прадуктыўных спосабаў словаўтварэння ў сла- 
вянскіх мовах.

Ha матэрыяле ўсходнеславянскіх, а таксама польскай і балгарскай моў характарызуюцца 
важнейшыя тэндэнцыі ў развіцці словаскладання на працягу XX ст., вызначаюцца як тыпала- 
гічна роднасныя, так і нацыянальна-спецыфічныя рысы ва ўтварэнні складаных слоў. Вылуча- 
юцца найбольш устойлівыя мадэлі і структурна-граматычныя тыпы скпаданняў, вызначаюцца 
асаблівасці функцыянавання кампазітаў у агульнай сістэме вобразна-выяўленчых сродкаў сла- 
вянскага пісьменства, перспектывы далейшага выкарыстання кампазіцыі ў галіне тэрмінаўтва- 
рэння, аказіянальнага і ўзуальнага ўжывання складаных слоў.
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