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МЕТАДЫЧНА НАКІРАВАНАЕ АДЛЮСТРАВАННЕ 

 

У межах характарыстыкі чалавека вылучаюцца розныя спосабы 

стварыць уражанне ад асобы, якія часта і ўдала камбінуюцца адзін 

з адным (прамое выказванне аб яе ўнутраных якасцях, апавяданне 

аб дзеяннях і звычках, перадача меркаванняў іншых людзей, 

адлюстраванне навакольнага пейзажу, інтэр’ера, маўленчая 

характарыстыка, узнаўленне няўласна-простай мовы і г.д.). З пункту 

гледжання функцыянальнай стылістыкі адзін з відаў характарыстыкі 

чалавека – партрэтнае апісанне – можа мець выключна, шматбакова 

разнастайнае (навуковае ці афіцыйна-дзелавое, мастацкае, 

публіцыстычнае альбо гутарковае) стылістычнае ўвасабленне. Шырока 

распаўсюджаным і эстэтычна значным відам партрэтнай характарыстыкі 

асобы з’яўляецца літаратурна-мастацкае апісанне знешнасці. 

Як і мастацкім тэкстам увогуле, яму ўласцівыя такія якасці, 

як канкрэтнасць, вобразнасць, выразнасць і маляўнічасць, 

эмацыянальнасць і г.д. Названыя рысы ствараюцца шляхам ужывання 

комплексаў адпаведных моўных сродкаў. У нашым дакладзе праблема 

адлюстравання маўленчых прыёмаў характарыстыкі чалавека на 

занятках па беларускай мове разлядаецца на матэрыяле партрэтных 

апісанняў у творчасці Я. Коласа. Адметнасць дадзенай публікацыі 

ў тым, што ў ёй робіцца спроба “зазірнуць углыб” коласаўскага 

партрэтнага тэксту са стылістычнага і лінгваметадычнага пунктаў 

гледжання, акрэсліць магчымасці прыцягнення адпаведных фрагментаў 

на ўроках па мове, у прыватнасці – у паўтаральна-сістэматызавальным 

курсе старшых класаў, у мэтах павышэння ўзроўню моўнага 

і маўленчага развіцця вучняў. Пакажам гэта на прыкладах з трылогіі 

Я. Коласа “На ростанях”. 

Для характару ўключэння ў апавядальную тканіну коласаўскага 

рамана партрэтнай замалёўкі Ядвісі вызначальнай з’яўляецца 

фрагментарная падача партрэтнага апісання. Так, першая з партрэтных 



замалёвак уключае пачатковае цэласнае ўражанне ад аблічча асобы: 

Габрыня зараз жа выйшла і хутка вярнулася з сястрой, стройнаю 

чарняваю дзяўчынаю, гадоў шаснаццаці... [1, 46]. Ключавой дэталлю ў 

гэтым партрэтным апісанні з’яўляюцца вочы, выраз якіх 

адлюстроўваецца на аснове псіхалагічнага кантрасту: Выраз яе цёмных 

акруглых вачэй часта змяняўся: то ў іх іскрыўся вясёлы смех і нахіл да 

жартлівасці, то адбівалася нейкае засмучэнне і тая сталасць, што 

рабіла ўражанне, быццам дзяўчына многа перадумала і перажыла... Від 

выкарыстанай антытэзы – акратэза: чаргаванне супярэчнасцей паміж 

вясёлым смехам і жартаўлівасцю, з аднаго боку, і засмучанасцю 

і сталасцю – з другога. Антытэза такога плана перадае процілеглае 

ўражанне ад асобы ў розныя моманты жыцця, дынамічную змену 

аблічча Ядвісі. У навучальнай практыцы мы выкарыстоўваем паняцце 

антытэза-супярэчнасць, побач з антытэзай-спалучэннем (амфітэзай) 

і антытэзай-няпэўнасцю (так званай дыягезай). У сваю чаргу, амаль 

кантактны марфемны паўтор у аднатыповых формах (перадумала, 

перажыла) падкрэслівае супярэчнасць паміж маладым узростам 

і няпростымі жыццёвымі абставінамі і выпрабаваннямі гераіні, глыбіню 

яе думак і пачуццяў, прывабную таямнічасць у духоўным абліччы. 

Партрэт носіць яскрава псіхалагічны характар, адлюстраванне 

ўнутраных якасцей перадаецца праз адпаведныя назоўнікі, якія 

вызначаюць рысы натуры: жартлівасць, сталасць; настрой: засмучэнне. 

Пры далейшай пабудове партрэтных характарыстык гераіні 

ўжываецца таксама дыстантны паўтор прыметніка са значэннем паказу 

светаўспрымання: у іх іскрыўся вясёлы смех; яна была вясёлая і ў 

добрым настроі [1, 56] і г. д. Акрамя таго, шырока выкарыстоўваюцца 

каляровыя (каларыстычныя) якасныя прыметнікі ў ролі сродкаў слоўнай 

нагляднасці апісання: Яна была ў прыгожай чырвонай кофтачцы, якая 

вельмі ішла да яе твару, а чорныя і пышныя валасы яе былі перахвачаны 

чырвонай стужкай. Запамінальным і вызначальным працягам у 

адлюстраванні ключавой партрэтнай дэталі – цёмных вачэй – з’яўляецца 

акцэнт-параўнанне: Цёмныя вочы яе з доўгімі мігаўкамі як бы рассыпалі 

прамені. Увогуле, пераносны (метафарычны) сэнс слоў робіць мову 

коласаўскіх партрэтных уключэнняў эмацыянальна дзейснай, вобразнай, 

індывідуалізаванай, запамінальнай:…З яе вачэй так і сыпаліся іскры 

смеху [1, 57]. Аднароднымі элементамі не толькі ствараецца, але і 

замацоўваецца і паглыбляецца эмацыянальнае ўражанне, у тым ліку ў 

ампліфікацыйных трыядах або сінанімічных дыядах, можа перадавацца 

рухомасць і пластычнасць аблічча (адлюстроўваецца не толькі вонкавы 

выгляд, але і гучанне голасу): Тонкія, доўгія, цёмныя рыскі-бровы 

Ядвісі крыху насупваюцца і хмурацца…[1, 180]; Голас у яе быў малады, 



свежы, сакавіты [1, 58]. Агульная заключная ацэнка вобраза 

фарміруецца з дапамогай ацэначных прыметнікаў і якаснага прыслоўя 

ступені: Панна Ядвіся выглядала вельмі цікаваю і прыгожаю. Дадзеныя 

партрэтныя фрагменты могуць паслужыць матэрыялам для аналізу 

функцыянальна-камунікатыўнага патэнцыялу і паўтарэння такіх 

лінгвістычных адзінак, як словы ў пераносным значэнні, абстрактныя 

назоўнікі, якасныя прыметнікі, параўнальныя злучнікі, 

складаназлучаныя сказы. 

У трылогіі “На ростанях” сустракаюцца таксама і партрэтныя 

апісанні сатырычнага характару (напрыклад, пісара Пятра Восіпавіча, 

яго памочніка Дубейкі). У такіх партрэтных апісаннях ажыццяўляецца 

падбор лексікі з гутарковай афарбоўкай (міна — выраз твару), 

ужываюцца адпаведныя фразеалагізмы (не мець сабе роўных, несці сябе 

высока: На твары яго адбіваліся адзнакі хваравітасці і сляды калісь 

вясёлага жыцця і п'янства, у якім пісар не меў сабе роўных у воласці;  З 

гэтай прычыны Дубейка нёс сябе высока, насіў манішку і манкеты і 

лічыў сябе найпершым кавалерам [1, 24]). Падобнае выкарыстанне 

з’яўляецца відавочна іранічным. Так, уласна станоўчы па сваёй 

ацэначнай мадальнасці зварот “не мець сабе роўных” нечакана паўстае з 

адваротным, негатыўна-ацэначным значэннем (не мець сабе роўных у 

“вясёлым жыцці” – непрамы, эўфемістычны зварот). Вобразныя сродкі 

таксама з’яўляюцца стылістычна зніжанымі, напрыклад: Пазіраў ён 

крыху прыжмурыўшыся, як бы ён толькі што занюхаў табакі і збіраўся 

чхнуць. Ужытыя ў адпаведных тэкставых адрэзках ацэначныя словы 

ствараюць перабольшванне — гіпербалу: незвычайна важная міна. 

Партрэт самога пісара даецца на фоне інтэр’ера, апісанне якога таксама 

мае адпаведную сатырычную афарбоўку. Адзначаецца актыўнае 

выкарыстанне прыметнікаў, якія перадаюць памеры кампанентаў 

апісання: шырокай барадой; прасторная зборная, вялізны стол, 

шырокае крэсла і г. д. Апісваюцца буйныя габарыты памяшкання, мэблі: 

стала і крэсла, на якіх засядае пісар, што не ўзвышае яго аблічча, а 

наадварот, выклікае, “па законе кантрасту”, іранічнае стаўленне чытача.  

Тыпізацыя ў такіх партрэтных апісаннях адбіваецца ў падачы 

вонкавага выгляду як сведчання пэўнага спосабу жыцця. Акрамя таго, 

назіральнасць аўтара адлюстроўваецца ў паказе характарыстык адзення 

і звычак памочніка пісара, прычым сустракаецца характэрны для 

партрэтнага апісання дзеяслоў са значэннем вывядзення наступстваў у 

галоўнай частцы паясняльнага сказа (старанна прычэсаныя валасы 

і частае зазіранне ў люстэрка сведчылі аб тым, што і ў яго сэрцы 

засела завітанская паненка). Падобныя дзеясловы звязваюць паміж 

сабой указаныя вонкавыя прыметы, асаблівасці апісання паводзін 



і высновы пра ўнутраны свет і эмоцыі героя. Ужыванне дзеепрыметніка, 

якое справядліва лічыцца адной з вельмі тыповых рыс для партрэтных 

характарыстык (недарэмна ў межах дадзенай марфалагічнай тэмы 

звяртаецца спецыяльная ўвага на партрэтныя апісанні на занятках па 

мове, згодна з вучэбнай праграмай для ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі), дазваляе падкрэсліць клопат героя аб знешнасці, яе ў пэўнай 

ступені камічны і штучны выгляд. Адпаведна разгледжаныя сатырычна-

тыпізаваныя, іранічныя партрэтныя апісанні (у тым ліку так званы 

партрэт на фоне інтэр’ера) даюць аснову для паўтарэння асаблівасцей 

лексікі з гутарковай стылістычнай афарбоўкай, фразеалагізмаў, якасных 

прыметнікаў і прыслоўяў, дзеепрыметнікаў, паясняльных 

і параўнальных сказаў. 

Надзвычай дарэчным у спалучэнні са зваротам да маўленчых 

прыкладаў са славеснага партрэта, у значнай ступені арыентаванага на 

зрокавую мадальнасць уяўлення, будзе ўжыванне сродкаў візуальнай 

нагляднасці, у прыватнасці, экспанаванне тых ілюстрацый да 

коласаўскіх твораў, якія магчыма “абыграць” у заданнях лінгвістычнай 

накіраванасці. Напрыклад, пры знаёмстве з кніжнай графікай 

А.М. Дзямарына (партрэт панны Ядвісі, выданне 1967 г.; асноўныя 

біяграфічныя звесткі аб мастаках гл. у выданні [2]) ставяцца праблемныя 

пытанні аб тым, ці апраўданым, з пункту гледжання вучняў, было б 

увядзенне ў змешчаную таніраваную ілюстрацыю дадатковых колераў 

(звычайна меркаванні адрозніваюцца) і як аўтарскія эпітэты-прыметнікі 

пацвярджаюць ці аспрэчваюць прынятае рашэнне; які (або якія) 

фрагменты і які адцягнены назоўнік з апісання ў тэксце “перагукаюцца” 

з гэтым вобразатворам, перадаюць унутраны стан гераіні.  

Цікава працягнуць падобную зрокавую апору абмеркаваннем 

таксама партрэтна-графічнай ілюстрацыі мастака М.С. Басалыгі (партрэт 

панны Ядвісі, выданне 2006 г.), што з’яўляецца характэрным прыкладам 

партрэта на фоне пейзажу. Для развіцця прадуктыўных маўленчых 

уменняў можна звярнуць увагу на пэўны сімвалічны паралелізм 

вобразаў гераіні і дрэўца, прапанаваўшы падабраць ключавыя словы-

азначэнні, якія могуць выявіць іх унутранае падабенства на гэтых 

абодвух малюнках (напрыклад, маладое, стройнае, тонкае, паэтычнае, 

лірычнае, трапяткое, сумнае, замілавальнае, прыгожае, але, з 

непасрэднай апорай на коласаўскі тэкст, – і таксама дзікае, “калючае” 

і інш. аблічча гераіні і дрэўца). У ходзе абмеркавання афармляецца схема 

з кластарнай структурай. Пры ўжыванні вуснага славеснага 

ілюстравання ў лінгваметадычных мэтах матываваным будзе, 

напрыклад, прапанаваць працягнуць сказ, выкарыстаўшы з’яву 

антаніміі, вызначыць, што ў ім будзе ўзыходзіць непасрэдна да 



коласаўскага тэксту: На партрэце Ядвісі кантрастуюць паміж сабой 

і падкрэсліваюць, адцяняюць адно аднаго… (пералічваюцца светлыя і 

цёмныя партрэтныя і пейзажныя дэталі). 

Такім чынам, метадычна арыентаваны разгляд стылістыкі асобных 

коласаўскіх партрэтных апісанняў умацоўвае ў наступных меркаваннях. 

Перспектыўным і плённым будзе правядзенне на адпаведным багатым 

кантэкставым матэрыяле, з магчымай ілюстрацыйнай апорай, моўных 

назіранняў і аналізу, звязаных з удасканаленнем уяўленняў аб ужыванні 

лексікі ў пераносным значэнні, адцягненых назоўнікаў, што могуць 

перадаваць рысы і эмацыянальныя станы людской натуры, якасных 

прыметнікаў (у тым ліку асабліва іх тэматычных групах з каляровай 

і ацэначнай семантыкай), якасных прыслоўяў (уключна з ацэначным 

значэннем меры і ступені), паясняльных сказаў, якія адлюстроўваюць 

суаднесенасць паміж вонкавымі і псіхалагічнымі характарыстыкамі, 

раскрыццём залежнасці паміж ацэначнай накіраванасцю славеснага 

партрэта і адборам стылістычна афарбаваных моўных сродкаў і інш. 

На наш погляд, гэта будзе спрыяць развіццю міжпрадметных сувязей   

выкладанні мовы і літаратуры, пашырэнню інтэграцыйных магчымасцей 

у арганізацыі вучэбных заняткаў і ўзмацненню іх культуралагічнай 

і камунікатыўнай арыентаванасці.  
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