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ДЗЕЯСЛОЎ У БЕЛАРУСКІХ НАРОДНЫХ КАЗКАХ.

Мова беларускіх народных казак адметная і непаўторная,  істотна адрозніваецца як ад іншых фальклорных твораў, так і ад мовы казак аўтарскіх. Нават апрацаваная і ўнармаваная пры запісе і выданні, яна захоўвае адметныя мясцовыя і старажытныя рысы, перадае глыбінныя ментальныя асаблівасці нашага народа.
Дзеяслоў у казках вельмі прыкметны і важны, таму што сюжэт казкі дынамічны, з хуткімі зменамі падзеяў, герой актыўны, ажыццяўляе вялікую колькасць учынкаў, пераносіцца на казачную адлегласць, уступае ў адносіны з рознымі персанажамі. Каб выявіць станоўчыя і адмоўныя якасці персанажа, паказаць яго характар, ужываюцца дзеясловы са значэннем  эмацыянальнага, псіхафізічнага  стану, для перадачы інтэнсіўнасці дзеяння  - дзеясловы руху і інш. Дзеяслоў – характарыстычны сродак, раскрывае не толькі знешнія праявы жыцця, але і   ўнутраны стан героя, яго адносіны да людзей. “Персанажы казак выяўляюць свае рысы і якасці часцей за ўсё ў дынаміцы дзеянняў, характар якіх пераважна фантастычны, незвычайны” [8, с. 13], - сцвярджае А.С.Фядосік. Найчасцей дзеяслоў не патрабуе дадатковых тлумачэнняў, апісанняў, спрыяе сцісласці і лаканічнасці, валодае вялікім інфармацыйным патэнцыялам, выконвае камунікацыйную і эстэтычную функцыі.
Пры аналізе мовы беларускіх народных казак выяўляецца, што частотнымі з’яўляюцца дзеясловы эмацыянальнага стану, сярод якіх пераважаюць  наступныя групы [ 10, с. 25-27] 
	пачуццё зроку: бачыць, глядзець, слыху: слухаць, прыслухоўвацца, чуць, дотыку: дакрануцца, нюху : прынюхацца;
псіхафізічнага стану: адчування голаду, сытасці, болю, холаду, стомленасці: прагаладацца, напіцца, наесціся;

унутраны стан асобы, яе душэўных перажыванняў: пачуццё радасці, спакою, трывогі, злосці, раздражнення, спачування, любові, непрыязні і інш: гараваць, засмуціцца, узрадавацца, шкадаваць.
Шырокае выкарыстанне такіх дзеясловаў абумоўлена не толькі спецыфікай мовы казак, але і станам развіцця беларускай мовы  [10, с. 26] , адметнасцю менталітэту беларусаў. 
Шматлікія дзеясловы руху, што адлюстроўваюць разнастайныя спосабы перамяшчэння, розную інтэнсіўнасць руху: бегчы, ісці, выводзіць, выходзіць, ехаць, каціцца, несціся, весці  і інш.
Многія дзеясловы выражаюць фазіснасць дзеяння: пачатак: падзьмуў, пашарахцеў, жаданне: хочаш набраць, аднакратнасць: махнула, шчоўкнула, скінуліся, падшыбнуў, піхнуў, мнагакратнасць: пападбірала, а найчасцей выніку: заперці, абвянчаецеся, заб’е,  адскочыў, уцёк, выгнаў і інш.
Сістэма дзеяслоўных катэгорый і формаў у беларускіх народных казках вельмі разгалінаваная. Адлюстроўваюцца разнастайныя формы інфінітыва, якія супадаюць з літаратурнымі, бо мова казак апрацаваная і ўпарадкаваная выдаўцамі. [5] Суфікс –ць далучаецца да асновы, якая заканчваецца на галосны гук: адарваць, гараваць, зваць, нагрэць, суфікс –ці ўжываецца ў дзеясловах з асноваю на зычны: ісці, прыйсці, ратаваціся, суфікс –чы маюць асновы на заднеязычны: бегчы, сячы, сцерагчы, пячы, інфінітыў зваротных дзеясловаў выступае з суфіксам -цца: біцца, дзівіцца, каціцца, мірыцца. У казках сустракаем дзеясловы закончанага (легчы, прагуляцца, падавіцца) і незакончанага трывання (класціся, мірыцца); зваротныя (адпраўляцца, вярнуцца) і незваротныя (піць, заперці); пераходныя (заперці (дзверы), варочаць (дзераўлякі)) і непераходныя (спаць, начаваць). Намі заўважана, што ў казках часцей сустракаюцца дзеясловы ўзаемна-зваротнага (абвянчацца, біцца, мірыцца) і агульна-зваротнага значэння (дзівіцца, каціцца, раззлавацца), чым уласна-зваротнага (апрануцца, выцірацца) і якасна-зваротнага (гнуцца, сагнуцца, угінацца) значэння. 
Сярод дзеяслоўных формаў абвеснага ладу найчасцей выкарыстоўваецца прошлы час (па паходжанні былы пэрфэкт без звязкі): выцягнуў, вытрымаў, упрасіла, папала, угледзелі, уламалі. Зрэдку бачым формы былога плюсквампэрфэкта, які ўтвараўся шляхам спалучэння пэрфэкта дзеяслова быти і элавага дзеепрыметніка ад дзеяслова, што нясе асноўную сэнсавую нагрузку: быў заснуў, былі паглохлі. Значэнне такіх формаў у казках супадае з значэннем і выкарыстаннем у беларускай літаратурнай мове. Разнастайныя формы цяперашняга, будучага часу. У асноўным гэта нарматыўныя формы. Зрэдку захоўваюцца дыялектныя формы 3 асобы адзіночнага ліку: чмыша, гародзе. Выкарыстоўваюцца формы будучага  часу ў значэнні прошлага: Кінуўся бандыт з хаты, а каля парога сабака як рване яго за сцягняк! А тут пеўнік як зляціць з жэрдачкі ды як дзеўбане бандыта пагалаве! 
У беларускіх народных казках ужываюцца шматлікія і разнастайныя формы загаднага ладу, як простыя, так і складаныя. У беларускай літаратурнай мове адрозніваюцца простыя формы загаднага ладу з націскам на аснове: едзь, збірайцеся і формы з націскам на флексіі: глядзі, прынясі. Іх утварэнне залежыць ад характару асновы і тыпу дзеяслоўнага націску [6, с. 230]. У мове казак адлюстроўваюцца, у асноўным, нарматыўныя формы: глянь, вылазь, ляж і дзьмі, перасадзі, глядзі (2 ас. адз.л.). Побач падаюцца падой, пакаж, якія, як сцвярджае Ю.Ф.Мацкевіч, сустракаюцца ў розных рэгіёнах Беларусі [6, с. 231]. Аднак нормай беларускай літаратурнай мовы не з’яўляюцца [4, с.158]. У казках, сабраных Э.Дмухоўскай [5], занатаваныя многія дыялектныя і старажытныя асаблівасці,  тут адлюстроўваецца канчатак –мо ў дзеясловах 1 асобы множнага ліку цяперашняга і будучага простага часу абвеснага ладу, а таксама  і загаднага ладу: даймо, ежмо, забіемо, уцікаймо, вазьмімо і інш. [1, с. 6] Пераважаюць такія формы загаднага ладу і ў іншых казках [5]. Формы на –ем, -ом амаль не выкарыстоўваюцца. Перавага дзеясловаў на –ма тлумачыцца іх пашыранасцю ў беларускіх гаворках Гродзенскай, Брэсцкай, таксама паўднёвых частак Мінскай і Гомельскай абласцей [6, с.243]. Формы 1 асобы множнага ліку загаднага ладу на –мо (-ма) ад дзеясловаў з нерухомым націскам на аснове складаюць норму беларускай літаратурнай мовы [6, с. 244]. Формы будучага простага часу абвеснага ладу на –ем, -ом у казках ужываюцца.[5]
Шырока падаюцца складаныя формы загаднага ладу, утвораныя пры дапамозе няхай: няхай будзе, няхай нацешыцца (3ас. адз.л.), няхай лічаць, няхай паходзяць, няхай клююць (3ас. мн.л.).  Магчыма, пад уплывам рускіх фальклорных твораў выкарыстоўваюцца разнастайныя формы з часціцамі –тку, -тка, -ка: тапі-тку, лажысь-ка, не губі-тка, перайдзі-тка, дай-ка, ідзеце-тку, ідзіце-тка. Шмат формаў загаднага ладу з адмоўнай часціцай не: не спі, не бі, не бойся, не гані, не іржы, не чакай, не плач і інш. 
Адрознівае мову беларускіх казак ад іншых фальклорных твораў выкарыстанне шматлікіх формаў тыпу бач, глянь, бразь і інш., якія даследчыкі называюць па-рознаму, напрыклад, Л.Г.Бараг адназначна адносіць іх да выклічнікаў [3, с. 219], Л.М. Шакун называе іх  “скарочаныя дзеясловы” [9, с. 202]. Нам падаецца, што словы: глядзь, бач, шмыг і пад. надаюць апавяданню дадатковую экспрэсію: Кот хляп! – ды і запёр. Дзьмух на іх, так яны сып аб зямлю.  Ліса цап! -  трымае яе. Яны выкарыстоўваюцца пры абмалёўцы падзеяў, якія адбываюцца асабліва імкліва, таму па значэнні і функцыях набліжаюцца да дзеясловаў.  Думаецца, можна правесці мяжу паміж выпадкамі, калі такія словы паходзяць ад дзеясловаў, захоўваюць з імі відавочную словаўтваральную сувязь, выконваюць сінтаксічную функцыю, характэрную дзеясловам, таму з’яўляюцца  скарочанымі формамі дзеясловаў, і  выпадкамі, калі слова выконвае чыста эмацыянальна-эстэтычную функцыю, адыгрывае ролю выклічніка. Часта такія словы маюць выразны гукапераймальны характар: ляп-ляп, бах, стук-грук, стук-стук,  трышч, выкарыстоўваюцца пераважна ў казках пра жывёл, таму фактычна гэтая імітацыя не толькі характарызуе дзеянне герояў, але і адлюстроўвае адносіны беларускага народа да персанажа, народнае ўспрыняцце яго паводзінаў, якасцяў: трэсь-лом (пра мядзьведзя), трышч, лышч (ідзе мароз), шмяк (упаў мядзведзь). Часта ў беларускіх народных казках выкарыстоўваюцца гукапераймальныя словы для перадачы асаблівасцяў “гаворкі” жывёл: Свіння рох-рох-рох і пусцілася да вёскі. 
Адметнаю рысаю казак з’яўляецца выкарыстанне дзеясловаў, што абазначаюць паўтаральнасць, мнагакратнасць дзеяння. Гэтае значэнне можа перадавацца дзеясловамі, утворанымі пры дапамозе прыставак па-: пападбірала, папрыплёсквала, суфікса –а-: пахаджала і інш., а таксама шляхам паўтараў аднаго і таго ж дзеяслова: Пасвіла яна, пасвіла, пасвіла, пасвіла, напаіла іх, накарміла, гоніць дадому. Бяжыць ён, бяжыць, бяжыць дык бяжыць (…). Крычала яна, крычала, нокала, нокала, нічога не зрабіла! Часта такім спосабам паказваецца марнасць намаганняў героя: Лыгаў-лыгаў - ніяк ні наеўся. Пеўнік крычаў, крычаў, аж у яго дзюба ўспухла (…). Але можа адлюстроўвацца і станоўчы  вынік дзеяння: Ну, кабыліц-небыліц жалезнымі прутамі дралі-дралі, дралі-дралі, у стайню заперлі і замкнулі.У адным сказе можа паказвацца дзеянне і яго вынік, названы аднакаранёвым прыставачным дзеясловам: Даўбаў, даўбаў, выдаўбаў лесвічку.  Л.Г.Бараг называе такія паўторы сінтаксічнымі, адзначае ўжыванне паўтораў дзеясловаў ісці, ехаць, біцца, а таксама паўтораў інфінітываў са злучнікамі так, дак, як, дык. [3, с. 212]. Па нашых назіраннях, найчасцей паўтараюцца дзеясловы руху: Хадзіла лісіца, хадзіла кругом бутэлькі (…); бяжыць яна дык бяжыць (…); гнаўся ён, гнаўся(…); а таксама і актыўнага дзеяння: Білі іх, білі і выгналі абодвух вон; жне так, жне (…); грыз, грыз пень.
 Сустракаюцца таўталагічныя спалучэнні аднакаранёвых назоўніка з дзеясловам, якія ўзмацняюць інтэнсіўнасць дзеяння, часта надаюць дзеянню дадатковую эмацыянальнасць: гора гараваць, пір піраваць, ноч начаваць, кліч клікаць, гарадзіць гараду.
Дзеясловы, абмежаваныя лакальна (што не фіксуюцца “Тлумачальным слоўнікам беларускай мовы”), выкарыстоўваюцца ў прааналізаваным матэрыяле не так часта: увазнаў  ‘даведаўся’, заплутаўся ‘заблудзіў’, блінкнуць (вачыма) ‘расплюшчыць вочы, маргнуць’, борацца ‘тузацца’, забарыцца ‘затрымацца’, абганасіць ‘абвясціць’, купцаваць ‘гандляваць’. Частка дзеясловаў падаецца ў лексікаграфічных працах з паметай абл. (абласное): каўкаць (пра ката), жупіць ’размаўляць, гаварыць’ [7, т.2, с.260], зюкаць (у ТСБМ зюзюкаць) ‘весці лёгкую, вольную размову’ [7, т.2, с.520]. Сустракаюцца дзеясловы, што ў беларускай літаратурнай мове ўжываюцца з іншым значэннем: лыгаць ‘есці, глытаць’ і лыгаць ‘ нанізваць якія-н. рэчы на шнурок, дрот і пад., начэпліваць вяроўку на рогі, шыю жывёле’ [7, т.3, с.64], зрадзіці ‘перавесці, знішчыць’ і зрадзіці ‘урадзіць’ [7, т.2, с. 511], пражыцца ’моцна хочацца’ і пражыцца ’падвяргаць пражанню’; разм.’пячыся на сонцы’[7, т.4, с.326], зарабляць ‘умацоўваць’ і зарабляць ‘зарабіць’ (незак.) [7, т.2, с.374], спруцянець (пра руку) ‘адняцца’ і спруцянець ‘стаць халодным і цвёрдым, скарчанець, застыць (пра труп)’, ‘памерці, акалець’ (разм.) [7, т.5, с.279], апрастаць ‘зрабіць простым’ і апрастаць ‘вызваліць, ачысціць ад чаго-н.’ [7,  т.1, с.254]  і інш. 
Некаторыя словы ад літаратурных адрозніваюцца марфемамі: а) прыстаўкамі: абгатаваць – прыгатаваць, злячыць – вылечыць, супачыць – адпачыць, адказаць - пераказаць (словы), парашыць – вырашыць; б) постфіксам: удружыцца (удружуся табе ў патрэбе) – удружыць ‘аказаць сяброўскую паслугу, узычыць’ [7, т.5, с.621], в) суфіксамі: бегнуць – бегчы, паплынуць – паплысці [1, с.8]. Або адрозніваюцца фанетычна: казлытаць – казытаць.
Выкарыстоўваецца лексіка, якая ў лексікаграфічных працах падаецца з паметаю груб., напрыклад, выпруціўся ‘памёр’ [7, т.1, с.566], разм.: адхаяць ‘вярнуць прытомнасць, жыццё; адратаваць’ [7, т.1, с.187], вадзіцца ‘доўга і беспаспяхова змагацца з кім-н.’ [7, т.1, с.450] і інш. 
Іншамоўныя дзеясловы ў беларускіх народных казках падаюцца рэдка. Ужываюцца пераважна тыя лексемы, што з’яўляюцца нормаю літаратурнай мовы. Заўважаюцца асобныя русізмы ў аўтарскай мове: прасціць ‘дараваць’, дажыдацца ‘чакаць’, казніць ‘пакараць’  і простай мове: вялець ‘загадаць’, пакушаць і інш. (характарызуюць маўленне салдата, царскага вяльможы) [5], паланізмы: вроціць ‘вярнуцца’, перэжэгнацца ‘перахрысціцца’, хцець, сьвенціцса, спіротца ‘спрачацца’ [4].
Багатая дзеяслоўная сінаніміка казак, у сінанімічныя адносіны здатныя ўступаць агульнаўжывальныя і стылістычна абмежаваныя лексемы: расквасіў, размажджэрыў; выпіў, выдундзіў; зазываць, заклікаць; сталася, зрабілася; кінуў, шыбануў і інш. Сінонімы выкарыстоўваюцца ў аўтарскай мове, у мове персанажаў : “Эй, не, не пайду, бо ты мяне зводзіш”. – “Але ж дальбог, пеўнічку, не махлюю”. [5]
У антанімічныя адносіны дзеясловы ўступаюць радзей, чым ў сінанімічныя. Антонімамі ў мінімальным кантэксце могуць выступаць дзеясловы з адмоўнай часціцай не: воўк гнаў – не выгнаў, мядзведзь гнаў – не выгнаў.
У выніку праведзенага аналізу намі было заўважана, што дзеяслоў у беларускіх народных казках адыгрывае не толькі камунікатыўную, але і эстэтычна-ацэначную функцыю, гэта адзін са сродкаў уздзеяння на чытача.
Сістэма дзеяслоўных формаў беларускіх народных казак супадае з сістэмаю дзеясловаў у сучаснай беларускай літаратурнай мове, многія архаічныя рысы былі страчаныя пры выданні, прыведзены да нарматыўных, таму захоўваюцца ў казках толькі асобныя архаічныя і дыялектныя рысы. Досыць часта ўжываецца размоўная лексіка.
У казках часцей, чым іншыя, выкарыстоўваюцца дзеясловы руху, эмацыянальна-ацэначныя дзеясловы. Спецыфічнай рысаю казак з’яўляюцца паўторы дзеясловаў, скарочаныя дзеясловы і інш. 
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