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для привлечения внимания читателей «А что ты сделал для ...?» [«АиФ», 

24 июня 2009] - в заголовке. 

В новостных статьях, напротив, используются максимально емкие 

информативные заголовки. «Policja uzyska większy dostęp do danych 

operatorów», «Взрыв на фабрике».  

Таким образом, семантика определенности и неопределенности 

передается в польском и русском языках целым рядом разноуровневых 

средств. Общими являются эксплицитные средства, которые выполняют 

в тексте актуализирующую и текстообразующую функцию 

(указательные и неопределенные местоимения, различные виды 

повторов). Различия заключаются в том, что в русском языке 

немаловажную роль при выражении определенности/неопределенности 

играет порядок сов. Русский язык предполагает большую свободу в 

расположении лексем, однако инверсионное расположение маркируется 

как нетипичное, оно, как правило, является средством выражения 

дополнительной семантики.  

1. Кацитадзе, А. М. Разноуровневые средства выражения семантики и 

прагматики определенности/неопределенности существительныхв 

русских и немецких газетных текстах / автор. дис. канд. фил. наук. – 

Ростов-на-Дону, 2008. – 22 с. 

2. Кондаков, Н. И. Логический словарь-справочник. 2-е изд. испр. и доп. 

– М.: Наука, 1975. – 720 с. 

3. Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://korpus.pwn.pl/ – Дата доступа: 

10.03.2013. 

4. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ruscorpora.ru/index.html – Дата доступа: 10.03.2013. 

5. СБ. Беларусь сегодня [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sb.by/– Дата доступа: 10.03.2013. 

6. Gazeta wyborcza [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www. 

wyborcza.pl – Дата доступа: 10.03.2013. 

 

Латушка Г. П. (Мінск)  

Як сказаць не па-беларуску і ўкраінску: камунікемы адмоўя 

Аб’ект нашай увагі – камунікемы. Услед за расійскім даследчыкам 

В. Ю. Мелікянам, пад камунікемамі мы разумеем наступнае: 

«камунікема – гэта камунікатыўная непрэдыкатыўная граматычна 

нячленная адзінка сінтаксісу, лексічна непранікальная і неразвітая, 

пазбаўленая намінатыўнай функцыі і цалкам ідыяматычная, якая ўяўляе 

сабой слова ці спалучэнне слоў, характарызуецца наяўнасцю моўнай 

прэпазіцыі і нерасчлянѐнна выражае пэўны непаняційны сэнсавы змест 
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(г.зн. не роўны суджэнню), не ўзнаўляе структурных схем сказа і не 

з’яўляецца іх рэгулярнай рэалізацыяй, па асаблівых правілах 

спалучаецца з іншымі выказваннямі ў тэксце і выконвае рэактыўную, 

валюнтатыўную, эмацыйна-ацэначную, эстэтычную і інфармацыйную 

функцыі» [5, с. 72]. 

Асобнай увагі, на наш погляд, заслугоўваюць камунікемы, ядро 

лексічнага значэння якіх – ‘сцвярджэнне – адмоўе’. Такія формы, акрамя 

сцвярджальнага або адмоўнага адказу, перадаюць і стаўленне моўцы да 

рэчаіснасці, таму часта ўтрымліваюць вобразны, эмацыйны складнік.  

Для таго, каб адмовіць суразмоўцу, у маўленні існуе шмат формаў. 

Акрамя звыклага спосабу (адмоўе не ў беларускай і ні ва ўкраінскай 

мовах), гэта можна зрабіць па-іншаму, з жартам, як змякчаючы адмоў’е, 

так і ўзмацняючы яго негатыўную канатацыю. Да таго ж, значэнне 

камунікем і яго адценні моцна залежаць ад невербальных сродкаў 

перадачы эмоцый (мімікі, жэстаў), інтанацыі і кантэксту.  

Усе сінтаксічныя фразеалагізмы, у тым ліку і камунікемы, 

вызначаюцца наяўнасцю ў семантычным полі каляядзернай зоны, якую 

складаюць патэнцыйныя, прыхаваныя, канататыўныя семы. Яны і ѐсць 

дадатковымі адценнямі значэння – тэмбрамі. Дзякуючы гэтаму, 

камунікатыўныя адзінкі адмоў’я можна класіфікаваць пэўным чынам 

і размясціць па прынцыпе адваротнай градацыі – ад цвѐрдага адмоўя да 

няўпэўненага. Намі была зроблена спроба такой класіфікацыі, аднак 

градацыя адмоўя ў ѐй некатэгарычная, ў пэўнай ступені суб’ектыўная 

(напрыклад, наступныя адзінкі вельмі цяжка размясціць у градацыйным 

парадку: Ніколі! Баста! І слухаць не хачу!). 

У прыведзенай ніжэй табліцы намі пададзены беларускія 

і ўкраінскія камунікемы адмоўя ў парадку памяншэння ўпэўненасці 

адмоўя. 

Беларуская мова Украінская мова 

Божа барані! («Каб ты толькі 

пабачыў, як жахліва выглядае цяпер 

пекла, як там змрочна і няўтульна!» – 

«Божа Барані!» (Кавалѐў «Стомлены 

д’ябал»), тэмбр ‘перасцярога’, 

‘сполах’; «Гэта нават цікава, калі, 

вядома, нядоўга і без дзѐрзкасці» – 

«Божа мяне барані!» – Петрашкевіч 

«Прарок для айчыны», тэмбр 

‘іронія’). 

Боронь Боже («І цією абракадаброю 

ви хочете довести своє 

джентльменство?» – «Я? Боронь 

Боже» – Неждана «Самогубство 

самоти», тэмбр ‘катэгарычнасць’). 

Праваліўся б ты!.. («Ja-ja… arbeiten, 

Margarita, arbeiten…» – «Праваліўся б 

ты са сваім арбайтам!» – 

Аніскільки (Анітрохи): «Потовстішати 

не боїтесь?» – «Аніскільки»; «Гадаєте, 

на вас це схоже?» – Анітрохи» – 
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Петрашкевіч «Напісанае застаецца», 

тэмбр ‘злосць’, ‘нянавісць’, 

‘раздражненне’). 

Неждана «Самогубство самоти», 

тэмбр ‘упэўненасць’, ‘пагарда’. 

Ідзіце вы к чортавай матары! («Есці 

хочаш?» – «Ідзіце вы к чортавай 

матары са сваѐй спагадай!» – 

Дудараў «Парог», тэмбр ‘злосць’, 

‘нянавісць’, ‘раздражненне’). 

Доста! («Чи варто намарно себе 

утруднювати? Щодня зможеш 

бачити» – «Це вже ні! Доста!» – 

Тарасенко «Коваль щастя», тэмбр 

‘раздражненне’, ‘катэгарычнасць’). 

Пайшоў ты! («Падараваць 

электрабрытву?» – «Пайштоў ты!» – 

Дудараў «Парог», тэмбр ‘злосць’, 

‘раздражненне’). 

Дзуськи! («То що робимо, линяємо?» 

– «Дзуськи. Він мене вже дістав. 

Нікуди я не піду» – Неждана 

«Самогубство самоти», тэмбр 

‘самаўпэўненасць’; параўн бел. Дуля!, 

руск. Фигушки!). 

Ідзі ты! («Дай руку…» – «Ідзі ты!» – 

Дудараў «Парог», тэмбр ‘злосць’, 

‘раздражненне’). 

Брехня («Може я заснув у плащі… 

П’яний був…» – «Брехня» – Неждана 

«Самогубство самоти», тэмбр 

‘пагарда’, ‘недавер’). 

Ніколі! («Лепш было б зрабіць гэта з 

нашае волі, з нашае ласкі і нашага 

благаславення» – «Ніколі!» – 

Петрашкевіч «Прарок для айчыны», 

тэмбр ‘катэгарычнасць’, 

‘узрушанасць’). 

З глузду з’їхала (з’їхав)? («Лізь під 

ліжко!» – «З глузду з’їхала?» – 

Уварова «Шахрайки», тэмбр 

‘здзіўленне’, ‘незадавальненне’). 

Баста! Баста! («Я дзіця сваѐй эпохі, 

што носіць імя Адраджэнне, і быць 

вальнадумцам не толькі маѐ 

прызванне, але і мой абавязак перад 

Айчынай, мая найяснейшая каралева» 

– «Баста! Баста!» – Петрашкевіч 

«Прарок для айчыны», тэмбр 

‘катэгарычнасць’). 

Смієшся? («У тебе вистачить грошей, 

щоб за кімнату заплатити?» – 

«Смієшся? У мене вистачить грошей 

на чашку кави з пакетику» – Уварова 

«Шахрайки», тэмбр ‘іронія’). 

І слухаць не хачу! («Дай мне апошні 

шанец!» – «І слухаць не хачу!” – 

Кавалѐў «Стомлены д’ябал», тэмбр 

‘злосць’, ‘катэгарычнасць’). 

Ні, що вы! («А то не шахраї якісь їх 

там продають?» – «Ні, що ви!» – 

Тарасенко «Купіть місячну доріжку», 

тэмбр ‘крыўда’; «Знаєте, зараз би я 

залибки пропустила вас уперед! 

Можу навіть допомогти і помахати 

ручкою...» – «Ні-ні, що ви, 

джентльмени завжди пропускають 

дам уперед…» – Неждана 

«Самогубство самоти», тэмбр 

‘сарказм’. 
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Брэшаш! («Усѐ трэба рабіць з лѐгкай 

душой...» – «Брэшаш!» – Дудараў 

«Вечар», тэмбр ‘злосць’, 

‘раздражненне’, ‘недавер’, 

‘грубасць’). 

Це тебе не обходить («Ти про що?» – 

«Сама знаєш» – «Це тебе не 

обходить» – Уварова «Коли настане 

весна», тэмбр ‘грубасць’, ‘злосць’). 

Кінь (ты)! («Доўга ты яшчэ 

пражывеш, Васіль...» – «Кінь ты!» – 

Дудараў «Вечар», тэмбр ‘горыч’, 

‘расчараванне’). 

Чому це тебе турбує? («Цей майор з 

тебе очей не зводив» – «Чому це тебе 

турбує?» – Уварова «Коли настане 

весна», тэмбр ‘раздражненне’, 

‘злосць’). 

Гэтага не можа быць! («Скарына 

пераклаў Біблію з лаціны на мову 

гэтых белых русінаў ці ліцвінаў» – 

«Гэтага не можа быць!» – 

Петрашкевіч «Напісанае застаецца», 

тэмбр ‘расчараванне’, ‘сполах’, 

‘узрушанасць’). 

Не кажи дурниць («Розмовляли з 

Яною і я пролила свій напій на 

сукню» – «Ти пролила чи Яніна 

допомогла тобі пролити?» – «Не 

кажи дурниць» – Уварова «Коли 

настане весна», тэмбр ‘крыўда’, 

‘расчараванне’). 

Дзе там! («А ты хіба не меў такога 

намеру?» – «Дзе там! Калі хочаш 

ведаць, я не першы раз вешаюся» – 

Кавалѐў «Стомлены д’ябал», тэмбр 

‘дасада’, ‘шкадаванне’). 

Щас.. («Витрясти з господині наші 

паспорти?» – «Щас… Так вона їх тобі 

віддасть» – Уварова «Шахрайки», 

тэмбр ‘іронія’, ‘фамільярнасць’. 

Камунікема ўтворана як фанетычны 

варыянт рускага выразу Сейчас! 

Сейчас же!, што надае ѐй яшчэ 

большую іранічнасць). 

Не-не-не! («Давай!» – «Не-не-не! Табе 

радасць, дык ты ўжо і мяне 

парадуй...» – Дудараў «Вечар», тэмбр 

‘гуллівасць’). 

Відстань! («Я тебе попереджаю» – 

«Відстань!» – Тарасенко «Коваль 

щастя», тэмбр ‘раздражненне’, 

‘незадаволенасць’). 

Не! Не! («Мабыць, аднафамілец…» – 

«Не! Не! Паліто ў нас было адно на 

двух…» – Дудараў «Парог», 

вымаўляецца з узрастаючым 

хваляваннем, тэмбр ‘узрушанасць’; 

падваенне адмоўнай часціцы звязана 

са з’яўленнем новай думкі). 

Не знаю і знати не хочу (Не знаю і не 

здогадуюсь): «Ти його знаєш?» – 

(роздратовано) «Не знаю і знати не 

хочу» – Неждана «Той, хто відчиняє 

двері», тэмбр ‘раздражненне’, 

‘катэгарычнасць’; «Яно, не знаєш, 

чому Струминські так раптово 

пішли?» – «Не знаю і не здогадуюсь» 

– Уварова «Коли настане весна», 

тэмбр ‘самаўпэўненасць’, ‘неахвота 

кантактаваць’.  

Не-не («Калі ты баязлівы, забудзься 

пра грошы, пра Агапку і заставайся 

ўсѐ жыццѐ лакеем» – «Не-не, кажы 

А от і ні! («До того ще дуже далеко» 

– «А от і ні!» – Тарасенко «Купіть 

місячну доріжку», тэмбр ‘гуллівасць’, 
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далей, пане!» – Кавалѐў «Звар’яцелы 

Альберт», тэмбр ‘паспешлівасць’, 

‘страх’). 

‘самазадаволенасць’). 

Не-а! («Ты ведаў яго, ці што?» – «Не-

а!» – Дудараў «Парог», тэмбр 

‘гуллівасць’ + часта невербальны 

сродак выражэння эмоцый – 

суадносны рух галавой). 

Якраз – ні! («На його власника там 

дивляться...» – «Як на божевільного!» 

– «Якраз – ні!» – Тарасенко «Купіть 

місячну доріжку», тэмбр ‘гуллівасць’, 

‘самазадаволенасць’). 

Э, не («Я вас забяру з сабой, у рай» – 

«Э, не, нам твой рай не свеціць і не 

грэе» – Кавалѐў «Стомлены д’ябал», 

тэмбр ‘перасцярога’, ‘раздум’е’, 

‘іронія’). 

Ні-ні… («По-вашому, це смішно?» – 

«Ні-ні… Я радію» – Неждана 

«Самогубство самоти», тэмбр 

‘паспешлівасць’, ‘сполах’). 

Не («Кінь, Яська, выдурняцца, хадзем 

вып’ем» – «Не, не пайду» – Кавалѐў 

«Стомлены д’ябал»). 

По нулях («То ти теж без грошей?» – 

«По нулях. Думала, у тебе взяти...» – 

Уварова «Шахрайки», тэмбр 

‘расчараванне’, ‘шкадаванне’. 

Камунікема ўжываецца для 

выражэння адсутнасці ежы, грошай, 

прадметаў і г.д.). 

Наўрад! («Ну, а пахаваць яго 

паспелі?» – «Наўрад!» – Дудараў 

«Парог», тэмбр ‘упэўненасць’, але 

наяўнасць адваротнага варыянту 

магчымая). 

На жаль, ні («Напевне, на сьогодні 

вже встигли заручитися схваленням 

своєї ідеї начальством?» – «На жаль, 

ні» – Тарасенко «Купіть місячну 

доріжку», тэмбр ‘шкадаванне’). 

Ды не, не можа быць…(«Нябожчык 

я!» – «Ды не, не можа быць…» – 

Дудараў «Парог», тэмбр ‘хваляванне’, 

‘расчараванне’, ‘сумненне’). 

Е, ні («І це ти, тату, сплатив за 

Місячну доріжку десь мало не тисячу 

євро?» – «Е ні, донько, за такі гроші її 

не купиш» – Тарасенко «Купіть 

місячну доріжку», тэмбр 

‘перасцярога’, ‘раздум’е’). 

Ай, ладна табе! («А мышэй мне 

лавіць у тваѐй хаце не трэба будзе?» – 

«Ай, ладна табе!» – Дудараў «Вечар», 

тэмбр ‘гуллівасць’, ‘прымірэнне з 

сітуацыяй’). 

Ой, ні «Помацайте йому пульс, то й 

будете знати…» – «Ой, ні. Я боюсь» – 

Неждана «Самогубство самоти», 

тэмбр ‘сполах’, ‘хваляванне’, 

‘незадаволенасць’). 

 Та ні («Індуїзм?» – «Та ні, все 

простіше» – Неждана «Самогубство 

самоти», тембр ‘нецярплівасць’, 

‘незадаволенасць’. 

 Вже ні (Ще ні): «Щоб і ви не 

змінювали способу життя, зберігали 

його таким, за якого я прийшла» – 
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«То вже ні, нам те ні до чого» – 

Тарасенко «Коваль щастя»; «Ви вже 

влаштувалися?» – «Ще ні» – Уварова 

«Шахрайки»; у адказах выражаюцца 

суадносныя часавыя абмежаванні. 

 Ні («Але не вибирався?» – «Ні»). 

 Навряд («Можеш ще у когось 

перехопити?» – «Навряд» – Уварова 

«Шахрайки», тэмбр ‘няўпэўненасць’, 

‘шкадаванне’). 

 Хтозна («Вони його все одно не 

почують…» – «Хтозна. Може у них є 

сильна оптика» – Неждана 

«Самогубство самоти», тэмбр 

‘задумлівасць’, ‘няўпэўненасць’). 

Адны і тыя ж камунікатыўныя адзінкі, вымаўленыя з рознай 

інтанацыяй (з рознай сілай голасу, розным тэмпам), маюць рознае 

значэнне. У тэкстах можна меркаваць пра інтанацыю па знаках 

прыпынку, параўн.: «Але не вибирався?» – «Ні»; «Вам полегшає» – «Ні! 

Так ще гірше!»; «Ви, випадково, дзюдо чи самбо не займалися?» – 

«Ні…» (Нежда «Самогубство самоти»). Адмоўе Ні! мае тэмбр 

‘катэгарычнасць’ у параўнанні з Ні, а ў камунікеме Ні… наяўны тэмбр 

‘разгубленасць’, ‘абыякавасць’, ‘задумлівасць’. Што датычыць тэмбраў, 

вызначыць іх адназначна немагчыма, бо яны з’яўляюцца суб’ектыўнымі 

і залежаць ад кантэксту. 

На эмацыйнасць і тэмбры выказвання ўплываюць гендарныя 

і ўзроставыя прыкметы моўцаў. Так, напрыклад, выклічнік Ой 

(а суадносна і камунікема Ой, ні) у мове жанчын мае большы спектр 

значэнняў і ўжываецца часцей [1, с. 108]. Камунікема Э, ні больш 

ужываецца людзьмі сярэдняга і старэйшага ўзросту, а ў моладзі ѐсць 

свае формы адмоў’я, жаргонныя і слэнгавыя (Дзузьки; Щас; Смієшся?). 

Вельмі часта вызначыць без кантэксту значэнне камунікемы не 

прадстаўляецца магчымым, бо сама лексема з’яўляецца шматзначнай 

і толькі ў кантэксце эксплікуе адно са сваіх значэнняў. Такая з’ява мае 

назву сінтаксічнай энантыясеміі, і ў яе аснове ляжыць моўная гульня [4, 

с. 100], бо незвычайная форма выражэння звязана з вобразнай, 

экспрэсіўнай перадачай думкі. Мэтай такой гульні будзе ўпэўніць 

суразмоўцу ў думцы, супрацьлеглай яго асабістай, ці хаця 

б замаскіраваць, прыкрыць сваѐ меркаванне. 

Так, камунікема Ага ў залежнасці ад кантэксту можа мець 

аманімічныя значэнні, зразумець якія дапамагае інтанацыя. Ага… мае 
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тэмбр ‘разгубленасць’, ‘няўважлівасць’: («Во лѐс!» – «Ага…»), Ага – 

тэмбр ‘упэўненасць’, а Ага! – ‘ахвотнасць’, ‘радасць’: («Ага, патрапіў!» 

ці «Ага! Ён самы»). Але ж у іншым выпадку Ага! можа абазначаць такую 

ж ахвотную нязгоду: («Ага! У сваты яшчэ збегаю…»), Ага… 

разгубленую, задумлівую нязгоду («Ага, мне толькі яшчэ чытаць кніжкі 

засталося, і ўсѐ ў парадку…»), а Ага спакойную: («Може, ти сама?» – 

«Ага. І гроші тоді сама отримаю»). Памятаць трэба і пра тое, што 

камунікема Ага ў значэнні адмоўя набывае тэмбр ‘іронія’.  

Такім чынам, на некаторыя камунікемы немагчыма накласці межы 

камунікема згоды ці камунікема адмоўя, бо розныя свае значэнні і 

функцыі яны праяўляюць толькі ў кантэксце. 
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