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ЛСГ ДЗЕЯСЛОВАЎ УСПРЫМАННЯ  

Ў МАСТАЦКІХ ТЭКСТАХ Я. КОЛАСА 

 

У папярэдніх супастаўляльных даследаваннях лексіка-

семантычных груп рускіх і беларускіх дзеясловаў успрымання намі былі 

вылучаны і ў значнай ступені абгрунтаваны некалькі палажэнняў аб 

тым, што а) названыя ЛСГ валодаюць шырокімі сувязямі з сумежнымі 

групамі, сярод якіх найбольш часта перасякаецца з дзеясловамі 

ўспрымання ЛСГ дзеясловаў перамяшчэння ў прасторы; б) здольнасць 

дзеясловаў перамяшчэння ў прасторы выступаць у ролі прэдыката ў 

фразах, якія перадаюць сітуацыю ўспрымання, пацвярджае як матэрыял 

рускіх і беларускіх лінгвістычных слоўнікаў (тлумачальных, 

перакладных, слоўнікаў сінонімаў, эпітэтаў), так і прыклады, выбраныя з 

аб’ёмнага корпусу прааналізаваных мастацкіх тэкстаў; в) узаемадзеянне 

разглядаемых ЛСГ абумоўлена, перш за ўсё, наяўнасцю ў структуры 

значэння дзеясловаў перамяшчэння ў прасторы вялікай колькасці 

дыферэнцыйных сем, якія дапамагаюць прадставіць разнастайныя 

адценні працэсу ўспрымання. Так, напрыклад, дзеяслоў перамяшчэння 

«бегаць» у фразе Савіныя вочы Сыкуна забегалі па людзях... 

(М. Лынькоў), падкрэслівае інтэнсіўнасць працэсу, у той час як радавы 

дзеяслоў успрымання можа перадаць дадзеную семантыку толькі ў 

апісальнай канструкцыі тыпу: узмоцнена глядзеў, натужна разглядаў. 

Наша даследаванне ставіць мэтай у чарговы раз праверыць 

заяўленыя тэзісы на матэрыяле твораў класіка беларускай літаратуры, 

аднаго з найбольш таленавітых пачынальнікаў нацыянальнай мастацкай 

прозы, слаўнага паэта роднай зямлі, вучонага і асветніка – Якуба Коласа. 

Разгляд дзеяслоўнай лексікі пэўнай мовы ў межах сістэмна-

функцыянальнага падыходу без прыцягнення тэкстаў твораў аўтара, які 

стаяў ля вытокаў стварэння літаратурнай формы дадзенай мовы, яе 

нармаванага і апрацаванага варыянта, проста не можа прэтэндаваць на 

паўнату і аб’ектыўнасць. 



Для аналізу намі былі выбраны два буйных у плане аб’ёму і 

значных у плане зместу творы Я. Коласа: першая частка трылогіі «На 

ростанях» – аповесць «У палескай глушы» і ліра-эпічная паэма «Новая 

зямля». Такім чынам, аб'ектам нашага даследавання стала 

функцыянаванне ў дадзеных тэкстах лексіка-семантычнай группы 

дзеясловаў успрымання, а дакладней – выпадкі перасячэння 

разглядаемай группы з ЛСГ дзеясловаў перамяшчэння ў прасторы. 

Інакш кажучы, нас цікавяць такія кантэкстныя ўжыванні, калі дзеяслоў 

перамяшчэння выконвае функцыі дзеяслова ўспрымання. 

Выбар мастацкіх тэкстаў невыпадковы: для празаічнага твора 

(у прыватнасці для рамана) ЛСГ дзеясловаў успрымання з’яўляецца 

базавай, паколькі складаецца з частотных, незаменных ва ўжыванні 

слоў, звычайна канкрэтных і простых па семантыцы. Аб тым, што 

дадзеныя дзеясловы займаюць адно з цэнтральных месцаў практычна ў 

любым празаічным тэксце сведчыць хаця б той факт, што толькі ў 

разглядаемай першай частцы трылогіі «На ростанях» са 147 беларускіх 

дзеясловаў успрымання (адпаведная ЛСГ была складзена намі ў 

папярэдніх працах) Я. Колас выкарыстаў 74 лексемы, што 

складае ≈ 50 % ад агульнай колькасці членаў парадыгмы. Побач з 

ядзернымі дзеясловамі (– Выбачайце, – усміхнуўся Лабановіч і глянуў ёй 

у вочы так, нібы ён ведае шмат болей таго, як думае панна Людміла; 

Ядвіся зноў чутка прыслухоўваецца. і інш.), пісьменнік актыўна 

задзейнічае і дзеясловы, адносна перыферыйныя (Лабановіч ішоў і 

ўзіраўся ў цемру, каб не прамінуць гасцінца...; Урэшце Лабановіч 

угледзеў званок. і інш.). Улічваючы дадзеныя абставіны, лічба ў 50% 

уяўляецца даволі вялікай.   

У паэме «Новая зямля» эпічны пачатак выражаны асабліва ярка, 

што таксама абумоўлівае падбор дзеяслоўнай лексікі: Міхал злез з воза, 

кінуў вокам / У двор шыбуе мерным крокам / Ідзе, гасподу разглядае... 

Спынімся падрабязней на дадзеным прыкладзе. Калі ў другім выпадку 

перад намі радавы дзеяслоў успрымання «разглядаць», то ў першым 

выпадку аўтар выкарыстоўвае перыфрастычны зварот з дзеясловам 

«кідаць», прыналежным якраз ЛСГ прамяшчэння ў прасторы. Шматлікая 

разнастайнасць сітуацый успрымання (зрокавага, слыхавога і інш.) у 

мастацкім творы, з аднаго боку, і параўнальна невялікая колькасць 

выразнікаў – з другога, робяць выкарыстанне перыфрастычных замен 

непазбежным. Дадзеныя замены дазваляюць аўтару пазбавіцца паўтораў, 

утварыць семантычныя счапленні паміж часткамі тэксту. Як адзначае 

В.І. Аладзьіна, такое ўжыванне – «гэта адзін з тыповых спосабаў 

стварэння звязнага тэксту» [2, 11]. 



У ходзе даследавання ў разглядаемых тэкстах была выяўлена 

значная колькасць падобных кантэкстных ужыванняў. Са 158 беларускіх 

дзеясловаў, якія складаюць лексіка-семантычную групу перамяшчэння ў 

прасторы, у паэме «Новая зямля» Я. Коласам былі выкарыстаны 

11 дзеяслоўных лексем (≈ 7 %): Вось ён (Міхал) разважліва спыніўся / 

Прыслухаўся і прытаіўся // Яшчэ павольненька праходзіць / Дазорчым 

вокам лес абводзіць...; у аповесці «У палескай глушы» – 14 дзеясловаў 

(≈ 9 %): Людміла толькі правяла яго (Анатоля) балесным поглядам. 

Усяго ж у абодвух творах было выкарыстана 19 розных дзеясловаў ЛСГ 

перамяшчэння ў прасторы ў сітуацыях, якія паведамляюць аб 

успрыманні, а гэта, па нашых разліках, ≈ 12 % ад агульнай колькасці 

беларускіх дзеясловаў перамяшчэння. Варта таксама ўлічыць, што, па 

выніках папярэдніх даследаванняў, толькі 63 са 158 беларускіх 

дзеясловаў перамяшчэння ў прасторы могуць выступаць у ролі 

дзеясловаў успымання (такія дзеясловы, як, напрыклад, эміграваць, 

буксіраваць, раз’ехацца ўвогуле не ўдзельнічаюць у працэсах, якія нас 

цікавяць). Прыходзім да высновы, што ў двух асобна ўзятых творах 

Я. Коласа задзейнічана практычна трэцяя частка (!) дзеясловаў 

перамяшчэння, здольных паведамляць аб сітуацыі ўспрымання. 

Ад колькасных пяройдзем да аналізу якасных характарыстык 

даследуемай з’явы. Дзеясловы перамяшчэння, кампенсуючы семантыку, 

якой бракуе дзеясловам успрымання, дапамагаюць прадставіць, 

напрыклад, адцягнены, запаволены характар працэсу: : – Ну, то хадзі! – 

Ўстаюць, выходзяць / І па панах вачамі водзяць / І каля століка пустога 

<...> Сябры спыніліся маўкліва...; ...чытаў ён (настаўнік) зусім 

механічна, нічога не разумеючы з таго, што чытае. Ён проста 

пераводзіў вочы з радка на радок, ад слова на слова, а думаў пра Ядвісю; 

ці, наадварот, яго кароткачасовасць, імгненнасць: Яна кінула 

зацікаўлены погляд на незнаёмага хлапца. Відаць, яе здзівіла гэта 

спатканне, а можа, нават і крыху спалохала...; Ідучы каля трэцяе будкі, 

дзе жыў Курульчук, Лабановіч кінуў бачлівы погляд, але там было ціха, 

нікога не відаць і інш. 

Ужо прыведзеныя вышэй прыклады пацвярджаюць думку аб тым, 

што функцыянаванне лексіка-семантычнай групы беларускіх дзеясловаў 

успрымання ў мастацкіх тэкстах характарызуецца актыўным 

узаемадзеяннем апошніх з ЛСГ дзеясловаў перамяшчэння ў прасторы, 

кампенсуючых некаторыя кампаненты значэння, якія адсутнічаюць у 

семнай структуры дзеясловаў успрымання. 
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