
 

Секцыя 7 
 

«МОВА – ЛІТАРАТУРА – 

КУЛЬТУРА»  

Ў РАБОТАХ МАЛАДЫХ 

ДАСЛЕДЧЫКАЎ 
 

Жанна Клімянок (Мінск, Беларусь) 

АДЛЮСТРАВАННЕ СПАЛУЧАЛЬНАСНЫХ УЛАСЦІВАСЦЕЙ 

ПРЫМЕТНІКАЎ СМАКУ Ў ПАЭЗІІ Я. КОЛАСА І Я. КУПАЛЫ 

 

Прафесійныя лексікографы пры адборы моўнага матэрыялу 

кіруюцца не ўласнай лінгвістычнай інтуіцыяй, а, перш за ўсё, дакладным 

алгарытмам, пэўным наборам крытэрыяў. Адзін з іх патрабуе, каб 

кожная адзінка ў слоўніку суправаджалася, як піша Н.Ю. Шведава, 

«ілюстрацыйным выразам». Інакш кажучы, найчасцей слоўнікавы 

артыкул «ёсць вынік даследавання таго, як існуе слова ў сваім 

шматгранным кантэкстным атачэнні» [4, 420]. Інфармацыю пра 

падобныя «атачэнні» можна шукаць у акадэмічных лексікаграфічных 

выданнях. Так, напрыклад, адзін толькі Тлумачальны слоўнік 

беларускай мовы прапаноўвае да лексемы салёны чатыры магчымыя 

спалучэнні, у адным з якіх рэалізуецца, у тым ліку, і другаснае значэнне 

прыметніка: салёнае мора / блін / грыбы / жарт. Ілюстрацыйныя 

прыклады падаюцца і ў іншых слоўніках: перакладных, слоўніках 

сінонімаў, антонімаў, асацыятыўных і пад. 

Нагадаем, што адной з перспектыўных мэт нашай навуковай 

працы з’яўляецца стварэнне беларускага слоўніка спалучальнасці 

прыметніка. У папярэдніх даследаваннях намі быў складзены алгарытм 

пошуку ў лексікаграфічных крыніцах адзінак, якія могуць далучацца да 

атрыбутыва па марфолага-сінтаксічных законах. Наступная задача – 

аналіз таго, як функцыянуюць канструкцыі такога тыпу ў паэтычным 

тэксце; бо менавіта літаратурны твор фіксуе элементы маўлення, у той 

час як слоўнік – элементы мовы. 

Прасочым, як адлюстроўвае тэкст спалучальнасныя ўласцівасці 

прыметнікаў тэматычнай групы смаку (дадзеная ТГ ужо разглядалася 

намі раней) [*1]. Падкрэслім: на прыкладзе адзінак выбранай групы мы 

мадэлюем алгарытм працы з прыметнікам у мастацкім тэкcце ўвогуле. 

Матэрыялам для аналізу паслужылі паэмы Я. Коласа («Новая зямля», 

«Сымон-музыка») і Я. Купалы («Адплата кахання», «Бандароўна», 

«Гарыслава», «За што», «Зімою», «Калека», «Курган», «Магіла льва», 



«На Дзяды», «На Куццю», «Нікому», «У Піліпаўку», «Яна і Я» і інш.). 

Жанр паэмы быў абраны па некалькіх прычынах: а) паэтычны тэкст 

багаты на аўтарскія азначэнні (эпітэты), метафары і перыфразы; б) вялікі 

аб’ём прадугледжвае значную колькасць атрыбутыўных канструкцый. 

З твораў Я. Коласа і Я. Купалы пачынаецца перыяд станаўлення 

сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Уласнай творчай працай нашы 

славутыя песняры заклалі падмурак для далейшага фарміравання 

пісьмовага ўнармаванага беларускага слова. Тэксты Я. Коласа і 

Я. Купалы актыўна выкарыстоўваюць як лексікографы мінулага 

стагоддзя, так і сучасныя навукоўцы. У сваім даследаванні мы таксама 

не можам абмінуць літаратурную спадчыну класікаў. 

Разгледзім наступны прыклад ужывання лексемы горкі з паэмы 

«Новая зямля» («IV. На гаспадарцы»): Рабі, працуй, кладзі ты сілы / 

У гэты дол чужы, пастылы / І горкім потам аблівайся // Зрабіў парадак 

– выбірайся... У словаспалучэнні горкі пот прыметнік выступае ў сваім 

першасным значэнні (‘які мае своеасаблівы едкі смак’), пазначаным у 

Тлумачальным слоўніку як асноўнае, пад лічбай «1». Звернемся да 

іншага прыкладу: Ды што зрабіць? Я б сам быў рады / Не ведаць 

крыўды той і здрады / Што просты люд нясе вякамі / Сваімі ўласнымі 

гарбамі // Ды горкай праўды не схаваеш / Яе ніяк не ашукаеш... 

(«VI. Каля зямлянкі»). Тут, у параўнанні з папярэдняй атрыбутыўнай 

канструкцыяй, актуалізуецца не катэгарыяльная, а дыферэнцыяльная 

сема (‘поўны гора, цяжкі, гаротны’). У вышэйназваным Тлумачальным 

слоўніку беларускай мовы таксама змешчана ілюстрацыя для дадзенага 

кампанента значэння: горкая праўда (‘непрыемная праўда’). Такім 

чынам, паколькі словазлучэнне прадстаўлена як ў мове, так і ў маўленні, 

то яно мусіць знайсці сваё адлюстраванне і ў сінтаксічным слоўніку 

спалучальнасці як тыповае. Разгледзім яшчэ адно кантэкстнае ўжыванне 

прыметніка горкі з VI часткі «Новай зямлі»: …Пра іх [людзей] і песень 

не спяваюць / Апроч вятроў, што нудна ў плоце / Зімой у горкай адзіноце 

/ Халодны снег нясуць-здзіраюць... Словаспалучэнне горкая адзінота 

ўтвараецца паводле тых жа законаў, што і словаспалучэнне горкая 

праўда (зноў актуалізуецца дадатковая сема), але гэты варыянт ні адзін 

слоўнік не фіксуе. 

Аб’ектам нашага даследавання сталі якраз атрыбутыўныя 

канструкцыі з паэтычных тэкстаў Я. Коласа і Я. Купалы, якія не знайшлі 

адлюстравання ў асноўных лінгвістычных слоўніках беларускай мовы. 

З тэматычнай групы смаку намі былі вылучаны восем базавых, 

частотных прыметнікаў (смачны, нясмачны, салодкі, кіслы, горкі, 

салёны, востры, прэсны). Аналіз паказаў, што ў тэкстах паэм 

выкарыстоўваюцца: 5 прыметнікаў з ліку Коласавых твораў і 



3 прыметнікі з ліку твораў Купалавых. Тым не менш, сярод адабраных 

кантэкстных ужыванняў было выяўлена 12 канструкцый, не 

адлюстраваных у беларускай лексікаграфіі. Найбольш часта ў паэмах 

абодвух аўтараў сустракаецца не зафіксаванае слоўнікамі спалучэнне 

салодкі сон: І тут і тамка свой прыгон / Распасцірае царства ночы // 

Салодкі сон, магільны сон / Смяецца свету ўсяму ў вочы («На Куццю»); 

Тут маці трошкі пастаяла / І галавою паківала: / – Шкада будзіць – ох, 

сон салодкі! / Няхай паспяць яшчэ блазноткі («Новая зямля. IX. Новы 

ляснічы»). Лексікографамі не выкарыстоўваюцца таксама такія 

варыянты як: смачны сон, салодкая ласка, салодкае заміранне, горкі 

смутак, горкі выраз твару, горкія прыгоды (Спевы ўласныя плылі <…> 

І ляцелі на прастор / У салодкім заміранні / Ясным зоркам на 

спатканне («Сымон-музыка»); О, моладасць, моладасць! Сколькі з 

табою / Прыгод падчас горкіх ідзе для людзей! («Зімою»)). 

Яшчэ раз звернемся да аднаго з нашых першых прыкладаў. 

Атрыбутыўная канструкцыя горкая адзінота, вядома, не можа быць 

уключана ў сінтаксічны слоўнік толькі па адным кантэкстным ужыванні 

з класічнай літаратуры. Аднак, супастаўленне купалаўскага варыянта з 

іншымі мастацкімі азначэннямі можа даць падставу для занясення яго ў 

слоўнікавы артыкул. У Л. Рублеўскай знаходзім: «горкай адзіноты 

цяжкі вопыт»; у вершы В. Шніпа: «Але цябе сустрэў замок стары / 

І гурбы снегу шэрага ў двары / Як адзінота горкая бацькоў…» Як бачна, 

паэтычная канструкцыя шырока ўжывальная. 

Такім чынам, можна выразна вылучыць як мінімум тры асноўныя 

крытэрыі для аднясення канструкцыі «прым. + наз.» у картатэку 

будучага слоўніка спалучальнасці. Па-першае, трэба правесці пошук 

кантэкстных ужыванняў прыметнікаў даследуемай тэматычнай групы; 

па-другое, трэба супаставіць словазлучэнні, выкарыстаныя ў мастацкіх 

тэкстах, з ілюстрацыйнымі прыкладамі слоўнікавых артыкулаў ужо 

існуючых лексікаграфічных выданняў; і, нарэшце, з ліку канструкцый, 

не зафіксаваных слоўнікамі, неабходна адабраць найбольш частотныя 

ўжыванні прыметніка з назоўнікам. 
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