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000006 738754" АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ

Актуальнасць тэмы дысертацьп. Дысертацыя прысвечана даследаванню 
рэпрэзентантау лексш 1 фразеалогн, марфалоги I сштаксгсу, ш  праншй з 
белщзу ската ву сна- гу тар ков ага маулення у творы в яд ои ага бгларуокага празака 30-х 
гадоу Х'Х ст. М.З^эцкага, йолыц щырока -  узаемадзеянню сучаснага б е лару с к ага 
гут ар ко в ага маулення ( ГМ И  мовы л пар ату р н а- м аст ац кага тэ кс ту (ММТ ).

Неабходна падкрэсл1ць асобна: 1 пасённяшш дзень у беларускш мовазна^стве 
па-рознаму вызначаецца семантычны аб’̂ и тэрмшау “гутарковы етыль” 
(размоуны) 1 “ву сна-гутар ков ае ыауленне”, што, безумоуна, патрабуе далейшага IX 
вывучэння.

У дысертацьп элементы (рэпрэзентанты) вусна-гутарковага маулення 
авалйуюцца на матэрыяле апавяданняу, аповесцей, раманау, н’ес (драй) 
М.Зарэцкага. Мэтазгоднасць разгляду мовы розных жанрау шсьменнаса 
натывуецца перш за усё тым, што М.Зарэцн па праву л(чыцца побач з Я.Коласам ! 
К.Чорным адным з пачынальшкау беларускай нацыянальнай апавядальнай мовы 1 

апавядальнай норны. Роля эленентау беларускага гут ар ко в ага маулення у 
адзначаяым надзвычай вялшая, але, на жаль, яны вельм! мала даследаваны у 
сучаснай беларускай фшалогп. Акраня таю, за кошт выкарыстання эленентау 
вусна-гутарковага мауления М.3ар-)цк1 не тольк1 дасягае натуральнасщ атсання, 
але !мкиецца зах аваль ! данесщ наступным пакаленням жывую беларускуго 
народную мову, яе нацыянальныя асаблшасш.

Акту альнасць тэмы дысертацьп аоумоулена як нераспрацаванасию у 
беларуск1н мовазнаусгве праблемы функцыянавання элемента^ вусна-гутфков.аг» 
маулення у мастацкш тэксце, так I неабходнасцю анал1зу вобразна-выя^ленчых 
сродкау, уласц1вых твораи М.Зарэцкага не тольк! як аднаго з заснавальшкау новы 
сучаснай бемирускай мастацкай лггаратуры, але ! сучаснай беларускай 
лиаратурнай мовы.

Сувязь працы з буйным! навуковыли праграмаш, тэмамь Тэма. дысертацьп 
з’яуляецца саста^ной часткай плаиавай тэмы “Мова беларускай мастацкай 
Л1таратуры” , замацававай у каардынадыйньш цэнтры НАН Беларуси, 1 на працягу 
значнага шэрагу гадоу актыуна распрацоуваецца на кафедры беларускай мовы 
Маплёускагадзяржаунагаушверс1тэта1мя А.А.Куляшова .....

Мэта 1 задачы даслецпвання. У дысертацьп ставщца н ага- выявщь элементы 
вусна-гутарковага маулення у творах М.Зарэцкага, раскрыць а  семантычную 1 
структурную снецыфжу. усганавгаь !х стьшстычну ю фчнкцыю у кантэксце. 
Дасягненню пастауленай мэты садзейшчаюць канкрэтныя завалу: д  д  .̂...пяш ова
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-  разптедзець лексяяыя, фразеалапчныя 1 граиатычныя сродю беларускай 
гутарковай иовы у лггаратурна-мастацк!Х тэкетах М.Зарэцкага як найбольш 
характэрныя рысы для яго шдывщуальнага стылю;

-  акрэслщь ыатываванасць ужывання така сродка^;
-  праанамзаваць шсьменшцыя трансфариадьи, пераасэнсававве М.3арэцк1м 

лекеша-фразеалапчных 1 сштаксиных гутарковых сродкау беларускай иовы у 
залежнасц1 ад мастацих 1 структурных асабл^васцей тэксту;

-  вызначыць стылютычны профшь кожнай адзначанай мадыфжадьп;
- паказаць аднетнасць ужывання злементау беларускай гутарковай новы у 

творах беларуската шсьменшка, аднаго з вядомых яшчэу 30-я гады XX ст.
Аб’ект 1 предмет даследавання. Аб’ектам наш ага даследавания з ’явтася 

вывучэнне элементау вусна-гут^ковага маулення у творах розных жанрау 
М.Зарэцкага. ПрааналЬавана каля 10000 картак, вышеаных з у игл. мастацюх творау 
шсьменнка (звыш 1300 друкаваных старо нак). Предметам вывучэння стала мова 
беларускай мастацкай лиаратуры як адна з праблем, яки актыуна 
распрацоуваюцца беларускш! мовазвауцам1 у два апошнш дзесяцнч>ддз1, г.зн. 
ашеанне сродкау гутарковага мфлення 1 IX узаемадзеянне з элементам! шшага 
маулення у. лгёаратурна-мастацюм тэксде; ал1санне як новых,., сштэтычиых, так I 
традыдыйвых и1кра- 1 макравобразау у мове беларускай мастацкай лиаратуры.

Гшотэзя. У 30 -  40 г. XX ст. пры кадыфйсацьп норм беларускай летаратурнам 
мовы як дзяржаунай зиачную ролю адыграл! беларуск1я шсьменнжт Важю уклад у 
гэтую справу унёс 1 М.Зфэцк!, травефармуючы словы, словазлучэнщ, сказы з 
вусиа-гутарковай сферы IX ужывання, у  шсьмова-кншнук». : Подач з такш: 
творчым1 1ндыв1дуалънасцям1> як Я .Ко лас, Ц.Гартны, К.Чорны нвш ., М.Зарэцк! 
паспрыяу развщцю усяго сучаснага белару с кага лггаратурна-мастацкага 
расповеду, беларускай фундаментальней прафесшнай прозы 1 увогуле 
станауленню сучаснай беларускай апавядальнай нормы.

М етадалопя 1 мегады праведзенага даследавання. Для рэалЬацьп 
пастауленых задач у працы выкарыстоуваецца нераважна апкальныметад, яю 
спалучаецца з прыёмам! стьшстычнага эксперыменту, лшгв1стычнага каменщ- 
равання тэксту, трансфармацыйнага 1 кантэксталапчнага анал!зу.

Лшгвктычнае ашеанне элеиентау ву с на-гу тар ков ага маулення у творах 
М.Зарэцкага праводзщца у трох напрамках: а) дэфшщыйным; б) структурна- 
семантычным; в) функцыянальна-стьшстычным.

Агульнавядома, што элементы вусна-гутарковага маулення могу ць 
разглядацца 1 у лш тегы цы , 1 у лпаратуразнаустве. Лпаратуразнаучы падыход 
прадугледжвае даследаванне гх як сродку стварэння вобраза 1 раскрыцця вдэ! 
мастацкага твора Пры лшшетычным жа падыходзе вывучаюцца структурна-
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семаятычныя 1 фуякцыянаяьна-стьшстычяыя асаолтасщ' ужывання кансгрукцый 
з элементам1 гутарковага маулення. Таму тут заканаМёрна фармальна- 
Л1нгв1стычны аналп таго Ц1 шшага тэксту (кантэксту, фрагменту) спалучаецца з 
каитэксталапчным, функцыянальна-семантычным, а пры нёабхоДнасщ < ~  з 1 
пара$гнальна-супастауляльным I трансфармацыйным.

Метадалапчнай асновай дысертацыйнай працы паслужьш вывады 1 заувап як 
айчынных даследчыкау (Л.М. Шакув, АЛ. Журауск!, М.Я. Ц иоци, А.А. Каурус, ■ 
В.А. Мае лава, М.В. Абабурка 1 шш.), расшскис (В.У. Вшаградау, Т.Р. Вшакур, 
А.А. Земская, В.Б. Слращнхна, В.М. Тэл1я I шш ), так I замежных (Б. Гауранак, К. 
Кажзушкава инш.).

Навуковая навина I шачнаснь атрыманых вынтау. Структурна!- 
семантычныя 1 функцыянальна-стьгтстычныя асабл1васш ужывання канструкцый 
з гу г ар ко в ай лекскай, фразеалопяй, а таксама гутарковын оштакосан у настацкге 
творах М.Зарэцкага разглядаюциа у беларускай лшгвклыцы упершыню. У вынжу 
праведзенага аналйу выяулены I ашеаны у дысертацьп налболып распаусюджаныя 
у мове лйаратурна-мастацкага тэксту “гутарковыя” лекачвыя, фразеалапчныя 1 

с1нтакс1чныя канструкцьи.
Упершыню манаграф1Чна даследуецца 1 стьшстычны аспект лекмка- 

фразеалапчных 1 марфолага-сштакснных асабл1васцей творау М.Зарэцкага — 
шсьменшка з арыпнальным мастацйм мыслен нем. своеасабл1вай аутарскай 
аргашзацыяй мовы, значнае месцау якой займаюць гутарковыя сродм беларускай 
нацыяяальнай мовы. Шляхам супастауляльнага анагнзу ноуных адзшак у ГМ 1 у 
ММТ высветлимся, што у ММТ яны функцыянальна пераасэнсаваныя у 
адпаведнасщ са структурам, жанрам, щэйна-тэматычнай накфаванасцю 
Л1Тар атур на-м астап кис тэкстау.

Практычная значиасць атрыманых выш кау заключаецца у тым. што 
асноуныя палажэнш даследавання 1 фактычны матзрыял могуць быць прымененыя 
пры далейшых распрацоуках праблены узаемвдзеяния мастацых тэкстау 1 

гутарковага маулення: Матэрыялы дысертацьп можна выкарыстаць у працэсе 
выкладання лекеш, фразеалоги. сштаксюу сучаснай беларускай лггаратурнай 
мовы, беларускай стьинстьш, лшгвгстычнага анаЛ1зу тэксту, дыялекталоги, пры 
падрыхгоуцы спецкурсау I спецсемшарау, курсавых 1 дыпломных прац у ВНУ РБ, 
а таксама на уроках I факультатыуных занятках па беларускай мове 1 Л1таратуры У 
еярэдняй школе.

Асноуныя палаяонш дысертацьц, якш выносяцца на абарону:

1. М.Зарэцм па праву л^чыцца адным з заснавальшкау не тольи мовы 
сучаснай беларускай мастацкай лггаратуры, але 1 сучаснай беларускай 
лйаратурнай мовы.
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2. Выбар 1 ужываяне М.Зарэцкш вобразна-выя^ленчых сродкау беларускай 
гутарковай иовы абуиоуленыя як творчыш задачам! аутара, тэиатыкай 1 щэннай 
яаырававасцю я го творау, так ! кавкрэтвыи1 абставташ  1 умован!, у якк  
знаходзяцца геро1 раманау, аповесцей, апавяданняу, вес  шсьменшка.

3. Пры стварэнн! як вобразау-тыпау, так 1 ы1кравобразау, пры раскрыцщ 
характгру герояу (персаважау), перадачы к  дунак, жаданняу, шкренвяу сгстэма 
моуна-выяуленчых сродкау у апавядальна-праза1чным г дыялаггаяа- 
драматурпчяым мауленш МЗарэцкага абумоулшае к  высокую экспрэиунасць 1 

эмацыянальнасць, якга $ сваю ч^>гу выклкаюць акты^насдь экспрэсуяа- 
эмацыянальнага успрыняцця рэцышентам найперш гутарковых лекска- 
фразеалапчных ) нарфолага-сштаксмных асаблшасцей беларускай нацыянальнай 
новы.

4. Канструкцьп з элементам! беларускай гутарковай иовы у мает ад кк  тз кетах 
М.Зарэцкага звычайна атрымлшаюць гворчую анраиоуку. гаму яны, як правша, у 
кожным творы шсьменшка маюць больш шырокую функцыянальную 
накфаванасць, чьш у вусна-гутарковым иа^левя!.

5. Выкарыстанне элененгау белярускага вусна-гутарковага иа^лення у мове 
лггаратурна-масгадкк тзкетау дазволша МЗарэцкаму дасягнуць пэунага стьшстычнага 
эфекгу, надаць таму Ц1 шшаму твору нацыянальна-культурную 1 нацыянальна- 
эстэтычную вартасць, цоунасию вырашыць пастауленыя творчыя зааачы.

6. Асаблиасцю шдывщуальна-аутарскага стылю М.Зарэцкага з яуляецца 
выключнае багацце вусна-гутарковых сродкау, разнастайнасць прыенау к  
выкарыстання 1 стьшстычная абумоуленасць гэтых прыёмау.

Асаб!сты ^клад дысертанта. Давая праца з ’яуляецца и алкал самаетойныи 
даследаваннем, якое абапфаецца надасягненн1 вучояых Белару с 1 1 Раей, атаксама 
сусветнай лшгвгстычнай навую.У ёй аналшуецца б агаты фактычны матэрыял, 
даецца сгстэмвае ашеанне структур на-семаятычных \ функцыянальна- 
стыл1стычиых асаблшасцей ужывання канструкцый з гутарковай лекскай, фразе- 
алогшй 1 сштакскан у розных творах М Зарэцкага. апублкаваяых як да Вяцкай 
Айчыниай в айвы, так I пасля яе.

А прабацыя вы м ка^ дысертацьи. Дысертацыя абняркоувалася на кафедры 
беларускай иовы Магигёускага дзяржаунага уншеритэта ж я А.А.Куляшова. 
Асноуныя валажэнн! 1 вывады працы апрабававыя наштогоднк канферэицыях па 
вышках навукова-даследчай працы выкладчыкау МДУ 1мя А.А.Куляшова (1988 -  
2001 гг.), на Мшрэпянальнай н ав у ков а- пр актыч н ай канферзнцьи студэнтау 1 

асшрантау “Актульные проблемы гуманитарных наук” (Могилев, 2000 г); 
Рэспублканскк яавуковых чытаввях, прысвечаных памящ педагогау 1 

л^таратуразнауцау Я.К.Ускава 1 В.1.Атрашкев1ча (Магтлёу, 1999 г.); на V
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М™народных навуковых чытаннях, прысвечаных Сцяпану Некрашэвиу (Гомель, 
2001 г.); Республикански Купалаусюх чытаннях (Гродна, 2001 г.), на II 
Мшснароднай навуковай канферзнцьй “Славянская фразеология в ареальном, 
историческом и этнокультурном аспектах” (Гомель^ 2001 г.).

Апубл1кйвганасць вышкау. Па тэме даследавання апубл1каваны чатыры 
артыкулы (трь! — у навуковых 1 йавукова-метадычных часошсах, адзш - у  зборшку 
артыкулау 1 успамшау, падрыхтаваных на аснове натэрыялау Рэспубл1канскай 
навуковай канферэниьп 1999 года) 1 гэзкы 4 дакладау, зробленых на памянёных 
вышэй канферэнцыях, Усяго апубл1кавана37 старонакрознагаффмату.

Структура I аб’ём дысертацьп. Дыеертацыя складаецца 3 уступа, агульнай 
характырыстьш працы, чатырох раздзелау з падраздзелаш 1 вывадашу 
заключэння, сшсу выкйрыстаных крынщ (207 назвау), пералшу умоуйах 
скарачэнняу. Агульны аб’ём ды сертацьп-116 старонак.

АСНОУНЫ  ЗМ ЕСТ ДЫСЕРТАЦЬП

Ва уступнан частцы абгрунтоуваецца выбар тэмы, яе актуальнасць, ставяцца 
м зта 1 задачи даследавання, раскрываецца яго тэарэтычная 1 практичная вартасць, 
асобна падкрэслшаюпца планы 1 узроун1. вылучаныя нам! у Л1таратурна-мастапк1м 
тэкеце, асноуныя функцьп моуных сродкау у 1М.

I раздзел “Некаторыя аспекты праблемы вусна-гутарковага маулення ^ 
мастацюм тэксце” прысвечаны ан&гнзу беларускага вусна-гутарковага маулення 1
____________ >1 __________ ______ ___________ ■*»**•*■*■• г» _ __« днЁшлл I у 1 ли ош л <щипак у х - гизд^еЛ ^иладасцци 1 трох 
параграфау. У папярэдшх за^вагах вылучаюцца 3 разнавщнасщ беларускага 
маулення, а таксама прапаноуваецца клас1фжацыя канструкцый ГМ, якш 
разумеюцца нам! як рознаузроуневыя мо^ныя адзшы (МА) (кадыф^хаваныя 1 

некадыфкаваныя), што выдзяляюцца стылктычна над уплывам пэуных умоу I 
забяснечваюць функцыянаванне IX пераважнау вуснай форме нацыянальнан новы. 
Так1М1 умовам1 традыцыйна называем нязмушанасць акта камуйкацьй, 
непасрэдны удзел у гэтым акце. Параграфы раздзела прысаечаны агляду 
лиаратуры паакрэсленай праблеме у беларускш мовазнаустве, яе даследавання на 
сучасным этапе, а таксама вызначаецца семантычны аб’ём зыходных паняццяу, 
прытым ул1чваецца шматаспектнасць 1х лшгвштычнага зместу. Трэщ параграф 
“Вывады” з’яуляецца падагульненнем першых двух, у якш адзначаецца, Што у 
беларускш мовазнаустве зроблены спробы сютэмнага вывучэння белефускай 
нар одна-гу тар ков ай мовы, аднак лггфатурнае гутарковае мауленнене атрымала 
грунтоунага аналпу усе яс так1 да цяперашняга часу; Спецыфка адлюстравання 
ГМ у ММТ зводзщца да таго, што элементы ГМ перадаюць у тэксце (кантэксце)

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



6

разнастайныя фуикцыянальна-стылютычныя 1 эыацыянальна-экспрэс^ныя адценш 
слоу, словазлучэнняу, сказау, бо свядомае, мэтанакфананае выкарыставне сродкау , 
гутарковага стылю матывуеццамастацкнп задачам! тсьм ен н аа .

Друг» раздзел “Э кспрэауная л екака  як  састатны элемент вусна- 
гутарковага маулення I яе  функцьп у творах М Зарэцкага” прысвечаны 
раз г ляду лекпчных асаблшасцей вусна-1утарковага маулення I IX стьшстычнызс 
функцый у творах нразаша 1 драматурга. ЛА $г мове творау М.Зарэцкага , 
арыентаваны пераважна на экспрэс^насць, вобразнасць, ацэначнасцъ 1 

эмацыянальнасць, як1я побач з намшацыйнай функцыяй выконваюць у творах 
шсьменшка разнастайныя канатацыйныя функцьп, з’яуляючыся разнавщнасцям! 
экспрэс$най функцьп.

У папярэдни заувагах падкрэсл1ваепца, што ву сна-гутарковая лексшауключае 
у еябе галоуным чынам агульнаужывальныя паняцш, ЯК1Я абазначаюць з ’явы 

бытавогажыцця, прыроды, грамадства, адносшы людзей, асабл1ва праз выражзнне 

свету эмоцый 1 адчуванняу. Аоиоуны фонд названай. лексш  складаюць 

экспрэс1уньш словы, або экспрэсемы (экспрэты ), як!я маюць дадатковыя 
вобразныя, змацыянальна-ацэначныя адценн! у лпарагурна-мастацкщ творы, 
з’яуляюцца сродкам рэал1зацьй прагматычных задач, што заключаюцда у 
павел!чэнн1 уплывовай сшы, нак1раванай на эыацыянальнае Уздзеянне.;

У параграфе “Словы з эксцрэшуиым значэннем” выдавлены дзве лексжа- 
семантычныя групы (ЛСГ) дзеясловау руху 1 маулення як найбольш; пашыраныя, 
наглядныя 1 зиястоуныя у творах М.Зарэцкага.

1. ЛСГ дзеясловау з агульньш значэннем перамяшчэнне у прасторы', дзе у 
якасщ нейтральных слоу-щэнтыфжатарау выступаюць дзея словы юр, бегчы, 
уеайсцг, сесц1, легчы I г.д. Даная група дзеясловау выкарыстоуваецца пкьменшкам 
не тольк! для паказу хады чалааека, яго руху 1 перамяшчэння, але 1 для раскрыцця 
асаблшасцей ф^зннага I псшчнага стану герояу: рашучасц!, упэуненасц» 1 шш. 
Такгя словы выражаюць тонкая сэнсавыя адценш, выказваюць розную ступень 
штэнс!унасц1 дзеяння, паказваюць на абмежаванасць сферы свайго ужывання. 
Гэтыя паняцц! М.3арэцк1 перадае словамг пасунуща (падсунуцца), падацца; 
патупацъ, патрусщь (трусщца), прьщюпаць, кяыпаць, калдыбацъ (щндыбацъ).; 
сггаць, (па)шыбаваиь; шлепан к. плюхацъ; шяындацъ, бадзяцца. 6лындаць( 
блэндаць), сно$данца; уляцець. тнуцца (укшуица), лупсануць, сщлщъ, прысыпаць; 
павалщъ, высыпаць, рассыпацца; увалщца, перщся (уперцюя, приперц.1ся),: 
урынуцца; сыскаща 1 шш., якгя су стракаюцца л^таральнау кожным творы аутара. ■

У даследаванш анал1зуюцца фрагменты з экспрэсгвам!, якш уласцша 
акалинаспае значэнне мзты, дзеясловы руху з канатадыйпым кампанентам (КК) 
“штэнс!у насць”, экспрэшуныя лексгчныя адзнш (ЭЛА) з экстэнс1у н ьт  значэннем,
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а таксамарозныя мауленчыя аказ1янальна-экспрэс1уныя лексемы, што выступаюць 
як кантэкстуальныя сшоншы да агульнапрынятых, узуальных, з ’яуляюцца толып 
у  канкрэтным кантэксце з д адат ков ай вобразнай шфармацыяй.

2. ЛСГ дзеясловау са значэннем рэпрэЫунага м ауле нч ага уздзеяння, 
1дэнтыф1куемая дзеясловаш еаварыць, расказваць, крычаць, сварыцца 1 шш. 
Гэтак!Я дзеясловы гаварэння ^ Л1т ар ату р н а-м аст ац К1х творах М. Зарэцкага 
пададзены як стылютычныя паралелг агашещь, шгаршць, галешцъ; падтакваць, 
лапатаць, сыкнуиь, прастеиь, прапшчаиъ; пацягнуиь, зацягнуць, праиягнуць, цягнуць, 
заводзщь, выводзщь; сыпацца, пхацъ, плюхаць; мариытаць, бурчаць (буркнуць); 
вярщг, трашщца, плесц1, брахацъ, плявузгаць, аднеквацца, хэхэккуць 1 шш.

Для характарыстьш сшы гучання М.Зарэцм ужывае такгя дзеясловы- 
экспрэс1вы, як агашещь, грымнуць, галёкаиь 1 шш ; для перадачы акта гаварэння з 
фшялапчнага боку -  дзеясловы шапялявщь, шшацъ 1 1нш., яия перадаюць 
шдывщуальныя асайл1васц1 вымаулення чалавека. часцей чаусе моуныя дэфёкты з 
сам ага нараджэния; для характарысгык» большая выразнасц!, дакладнасш 
вымаулення -  ЭЛА мармытаць, бурчаць 1 шш. Пэунае ыесца у творах 
М.Зарэцкага зайнае група дзеясловау, звязаная з характарыстыкан тэмпу 
вымаулення 1 танальнасщ гучання, -  пацягнуць, працягнуць, выводзщь, рипець 1 

шш. Для характарыстьш афарбоую гукау М.3арэцк1 ужывае у сваж творах 
лексемы прастець, сыкнуиь, пратшчаць, а таксама адвыюпчншавыя,
гу каперанмальныя дзеясловы 1 дзеяслоуныя формы -  аднеквацца, падтакваць, 
хэхэкнуць, закхекаць I шш. Належнае месцау творах шсьменшка маюць кантэксты са 
стыл1стычным1 паралелямк дзе экспрэсшы ужытыя у значэнш гаварыць без сэнсу, 
недарэчна’ Гэтатакш, яклапатаць, трапацца, плявузгаць,раздабарваць, вярзц1 1 1нш.

У парафафе “Словы з вобразна-экспрэпуным значэннем” анал1зуюцца 
вооразна-характарыстычныя лексемы, якш абазначаюць розныя дзеянш 1 працэсы, 
найперш выдзяляюцца дзеясловы маулення I дзеясловы-экспрэсемы, што
непаерэдна выяуляюць прыёмы I спосабы глядзення.

1. Дзеясловы маулення з кампанентам вобразнасщ у IX аснове ствараюць
значны экспрэс!уны эфект у творах М.Зарэцкага. Тэта часцей семантыка- 
метафарычныя матывацьй са згорнутым вобразам з’явы (канцэптам),
метаф арычная вобразнасць яых прадугледжвае наяунасць дастаткова жывога 1 

яркагауяулення аб прадмеце ц! з ’яве, прыметы якога пераносяцца на шшую з’яву. 
Тут анал1зуюцца сказы з так1М1 функцыянальна-тэкставьнп дзеясловам!, як 
муркнуць, крактануць,рыкануць, адпалщь, адрэзаць, затарабан'щь, загудзець 1 1нш.

2. Дзеясловы-экспрэсемы, што непаерэдна выяуляюць прыёмы 1 спосабы 
глядзення, -  найбольш распаусюджаны клас вобразных зкспрэстау у творах 
М.Зарэцкага, празяюя даследуеццадуша чалавека, яго псаалаг 1Чны, фпшны стан.
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паводзшы у розных спуацыях 1 г .д.
Адлмстроуваючы прыёны 1 с по сабы “глядзення”, шсьыеншк выкарыстоувае 

семантычныя вытворныя пры намшацьй лексем, метафарычная вобразнасць яки 
прадугледжвае менавгга “праекцыю пэуных прыиет, што належаць ш 
прышсваюцца аднаму дэнататыунаму класу, на предмет ц! з ’яву шшага 
дэнататыунага класу.”1 Такая праекцыя успрымаецца при прьпиу акты^нага, 
часта ттэнп^нага, фшчнага дзеяння, што прыводзщь да ^зикнення у змесце 
слова ацэначных 1 эмацыянальных сузначэнняф, дзякуючы я им станов 1цц а 
магчьшай бясконцая разнастайнаець экспрэс1унай афарбоук! дзеянняу 1 працэсау 
Для аналгзу узяты тэксты з дзеясловаш бллскацъ, працяцъ, упщца, абдацъ, поузацъ, 
сплюшчыиь, шчупаиъ, агарнуць (поглядам) 1 шш.

У параграфе “Словы з эиацыянальна-ацэначным значэннем” разглядаецца 
шмахЛ1кая трупа слоу з эм ацыя н аль н а- ацэ я ач н ай функцыяй у творах М.Зарэцкага, 
якую мы разбш  на 3 падгрупы: 1) лексемы, што выражаюць эмацыянальную 
ацэнку у намшацыйным знаяэнн! (наншацыйна-ацэначныя 1 Эмалыянальныя 
словы); 2) лексемы, яюя выражаюць эмацыянальную ацэнку уагульнамоуных 
пераяосных. ф1гуральных значэннях (ыетафарычныя эмацыянальна-ацэначныя 
словы); 3) лексемы, што выражаюць эмацыянальную ацэнку з дапамогай 
адпаведных афнссау (формы суб’ектыунай ацэнкО.

1. Намшацыйва-ацэначныя словы, што сва1М1 намшацыйным! значэнням» 
квал1ф1куюць прадмет, з’яву са стаяоучага Ц1 адмоунага бако^ {дурны: шалёкы, 
зеар’яцеш , бандыт, плюгавы, крывы, цудоуны I шш.). Выражаная так^иГсловшн 
ацэнка перш за уеё штэлектуадьна-лапчная, а ужо сам характар иргщметнага 
зместу вызначае IX эмацыянальную афарбаванасць. Спецыялйацыя намшацыйна- 
ацэначных эмацыянальных слоу пацвярджаецца яшпэ тым[ абставшаш, што 
ужываюццаяны тольк1 у строгай адпаведнасш з мэтай выказвання. Больш выразна 
ацэначны момант выражаны у прыметшках I прыслоуях, якм абазнаяаюць 
непасрэднаякасци прыметы:

Прадставшася будучае жыццё -  сиутнае, гарапашнае, 1а у вушах зноу 
зазвшела... (“Адкуп|уея”); Прыйшоу М ш та -  дужы хлапчына з масянжовым 
тварам, троху сутуловаты, унурысты I мауклшы. (Тамсама); I ён [Гвардыян] завёу 
станавта, мудрона, як таи  I напежыць сур’ёзнаму разважлюаму чалавеку. 
(Тамсама); Затрапятала сэрца соладка, вольна, (“На маладое”).

2. Метаф^шчныя словы, ЯК1Я выражаюць якасную 1 эмацыянальную ацэнку 
прадмета, таксама уключаюцца у склад эмацыянальна-ацэначнан лексш. Яны 
выступаюць у функцьп ацэначных не у прамых значэннях, а у пераносных,

* Черемиснна М.И. Экспрессивный фонд н пути его изучения // Актуальные проблемы: левснкологан н
словообразования.-Выл, 8 .-Новосибирск: НГУ, 1979.-С  9.
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(фигуральных. 1ндывщу альпа-а^тарсюя метафары, уяуляючы сабой надзвычай 
суб’ектыуяае 1 1ндыишуальнае пераасэнсаванне слова, иогуць быць апрауданыя 1 
зразумелыя тольк1 у пэунай мауленчай сггу ацьп, у пэуным кантэксце. 1х ишаванне 
абмежаванарамкаш данага моманту гаворк!, С1ту ацыйным кантэкстам.

Ацэначная выразнасць слоу данай групы абумоулшаецца, па-першае. 
прадметна-лапчным зместам ), па-другое, фнуральнасцю, вобразнасцю. У 
лекс1чнын знаяэнн! (ЛЗ) метаф арычных эмацыянальна-ацэначных слоу 
змяшчаецца, як правша, параунанне, супастауленне абазначаемых 1М1 прадметау, 
з ’яу, працэсау \ г. д., што робщь метаф ар ычныя сдовы з боку эмацыянальнай 
экспрэс1унасц| больш яркш 1, мопнын1, чын Ьс намшацыйна-ацэначныя 
эквталенгы. Напрыклад:

Кожная няудаяа, памылка, кожная нават зушм нязначная затрымка V рабоце 
нагадвае яму [Карызне] пра грозныя, навклыя над ш грах1 мшу лага, пра цёмныя 
справы з сям’ёй 1 кщае яго у Л1хаманкавую гарачку. (“Вязьмо”); Але самая думка 
аб магчымай безгрунтоунасщ усяго ягонага страху дужа пацяшае яго, 1 ён 
[Карызна], напружанаперагну^шыся наперад, Н1бы у яго раптам закалолау жьшог, 
пачынае смяяцца дробным, сакатлшым смехам -  першым смехам за увесь час, як 
пайшла па свеце гэта страшная з губная замят у ха. (“Вязьмо”).

У творах М.Зарэцкага адводзщца значнае месца семантычыым назоушхам- 
характарыстыкан асобы. Метаф ар ычныя ЛСВ захоуваюць семантычиую 
матываванасць намшацыйны&п значэнням:, за кошт чаго ствараецца кантрастнасць 
пям гж пераносным ! прямым ЛСВ аднаго 1 таго ж слова. Пакольк! характеры стыка 
прышсваецца суб'екту, як! валодае той ш шшай уласшвасцю, прыметай, КК 
“зкспрэс1унасць” актуалиуе ступень пэунай уласщвасщ Ц1 прьшеты. Напрыклад:

М I к о л а. Ты хто таю?
] у к а. А Л!ха ведае. На розную патрэбу... Так, нейкае заткала. (“Белыя 

ружы”); Яво зразунела... Чалавек сталы, заножны, ён вагу мае, а не то што 
дрындушка якая!... (“У вфы жыцця”); А каму горш за у се не скажа Марылька пра 
свайго Васшька, дык гэта свайму мужыку-Ахрэму даугалыгаму, чапл1 нялюбай 
(“На маладое”); А мне здаецца, што я 1 цяпер кахаю тую маленькую... ввечачку, 
што яна недзе ёсць, тольк1 я не знайшоу яе. (**Белыя ружы”);

М.Зарэцм у сваи творах шырока скарыстоувае словы з эмацыянальна- 
адзначным1 суфшсаык Яны служаць там пэуным крытэрыем адэнк1 прадметау I 
з ’яу навакольнай рэча1снасц1, з’яуляюцца крынщай афектыуиага уздзеяння на 
шшых людзей, сродкам самасцвярджэння а  у наваколлг Структура, прырода 
х ар акт ар асновы, з ЯКШ1 спалучаю ццатат словы, -  усё гэта прадвьпначае шырок! 
дыяпазон розных эмацыянальных адценняу.
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У творах празажа паняншальна-ацэначвае знаяэнне маюць назо^нш з 
суфшсаш ~ок (-ёк). -ык (4к), -зц (-ец), -очах (-ёчак), -щ (-ыц), -очк -зчж, -атк -ятк, - 
утк, -1як (-ынк), -ейк- 1 1нш. Велып часта выкарыстоуваюцца таыя назо^нш 
найперш у дзщячым маулеиш, у творах адрасаваных дзецян, надаючы 
выказваввям цёплыя, пяшчотныя, ласкальныя адносшы. Напрыклад:

У роспаны тул|уся [С цепка] гашвёнкай да бацькавых грудзей. (“Бацькау сын”); На 
С1НШ змарнелыи тварыху ён выдаецца недалужна-узнятай дзюбкай. (“Двое 
Жвфоусшх”); Вочы -  не вочы. а зайчьш -  гарэзныя, спрытныя. (Тамсама); У мяве ж 
таксама дзети. Миога Ьс ёсць. (“Смерць”); Храбры карушх засаром$ся, во'ж 
утупф. (Тамсама); Ц1ху, дзядулька, не плац!.. А то цёця цукелк! ве дасць... (Тамсама).

У дысертацьп таксама аналиу юцца назоунш з дэм1нутыуным1 суфлсам], якм 
выступаюць у сналучэнш з прыметшкаиг, дзе прыиетнш з иамяшпальна- 
ачэначным! суфжсаш далучаюцца да назоушкау без так!Х суфксау.

У параграфе “Словы з эмацыянальным значэннем” даследуюццашвекгывы, перш 
за усё вакаты^ныя, як непасрэдны сродак иауленчых зносш панск героям! у творах 
М.Зарэцкага, а таксама ласкальныя звароты са ставоучым], жыватвориым1 эноцыямг 

У “Вывадах" падагульняецца сказанае ва $с'т раздзеле 1 сканцэнтроуваецпа 
у в ага ва тын, што экспрэшуная лекска як неад’емны элемент вусна-гутарковага 
маулення у лгсаратурна-мастацкк тэкстах М.Зарэцкага адрознтаецца асаблшай 
выразнай стай , здольнай выюнкаць стъшстычнае ^ражание, надаваць м нулей ню 
патрэбны тон, эмацыянальную насычанасць 1 афектыунасць, увогуле выкгпкаць у 
рэцышеята неабходную рэакцыю.

У Ш раздзеле дысертацьп Тугарковая фразеалопя 1 яе функцьп у творах 
МЗарэцкага” разглядаюцца структурна-семантычныя 1 функцыявальца-стылютычныя 
асаблшасц! ФА у творах празака У папярэдих з^вагах адзнанаецца, што разноуная 
фразеалогш уяуляецца як навболып распаусюджаны стылгстычны пласт ФА. Гэта 
тлуначыцца тым, што развщцё новы адбьшаецца спаяатху у жывыы ма^ленн! 1 таму 
размоуная фразеалогк, якая узшкла 1 функцыянуе у гэтым маслениц найболып 
распаусюджаная у параунант з шшым1 пластами Празмерную яе прадуггыунасць 
иожна тлумачыць ! тым, што каротюя трапныя выразы 1 фразеалапзмы складаюць 
заметную асаблшасць народнай мовы.

Параграф “Экспрэсуная функцыя гутарковых фразеапапзнау” выяуляе 
прыёмы стьшстычнага выкарыстання экспрэс1уных фразеалагймау у творах 
М.Зарэцкага. У арыватнасцц адзначаецца, што экспрэс1уныя устойл1выя ело- 
вазлучэнн! выконваюць у ММТ найперш вобразна-выяуленчую (выразвую) 
функцыю, паколыи даюць колькасяа-якасную характеристику асоб, предмета^, 
з’я^, здольпую узнацняць або паелабляць штэнс^насць дзеяння Ц1 предмета 1 г.д. 
Трэба адзначыць, што экспрэаунасць характэрна для большасщ гутарковых
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фразеалапзыау, пакольм сана а  форма выражэння прадугледжвае значэняе 
зн1жанасц1, непасрэднасц], неафщыйнасц!. уласцшых беларускаыу вусна- 
гутарковаиу мауленню. Меиавггатамя ФА з ’яуляюцца важный сродкам стварэння 
гутарковасц! у лпаратурва-иастацкш творы.

Сема узмацняльнасщ у сэнсавай структуры многк фразеалагпыау у творах 
М.Зарэцкага з ’яуляецца паказчыкам и  экспрэс^насщ. Сэвсавы змест т а т  
фразеалапзмау перадаецца словазлучэннем, абавязковым кампанентам якога 
выступаюць словы вельш, моцна, надзвычайна, саиы \ шш. Прыиету штэнмунасщ 
як штэфальны элемент знетэння змяшчаюць фразеалапзиы розных разрадау:

Яну [Галшею] нала таго, што чуе $н дзень у  дзень ва розных сходах ды 
м!тынгах, яму нала таго, што бэтыць ён сам ва свае уласныя вочы у С|уцы... 
(“Вязьмо”); Адьш раптам суня^ся, з нечаканан круткасцю завярнууся нанесцы 1 

стауперад Зеленю ком твар у  твар. (Там сам а), Але дзеду Пшпу дала до брага часу 
ВераЗасул1ч -  што, бабы х1бане гэткйя самыя людз! I грамадзяне? -  дык дзед Пшш 
змоук 1 з дэманстрацыйнай безуважнасцю закурыу сваю вял1зную старасвецкую 
пшку. (Там сам а). 1

Экспрэс1унаспь м н о т  фразеалагима^ т а р а е ц ц а  не ад ной наяФнасцю 
^змадняльнага значэння у IX сэнсавай структуры, тану яе ВеЛьгаразглядаць тбльм 
як семаатычную катэгорыю. Паколью экспрэаунасць фразеалапзмау нае 
шгерэнтны характер, крынщы яе могуць быць самыя розныя. Гэта 1 фразеалапзиы 
з ацэначнын значэннем, што адначасова з ’яуляюцца ярмн сродкам моунай 
выразнасц1 (экс1фэс$насщ), 1 фразеалапзиы з абагульнена-метафарычным 
значэинем, якш уласцшаэмацыяяальнасць, I шшыя сродю. Напрыклад:

I у  к а (таенна). Круцщцаянатроху. Мужыка, значыцъ;водзщь за нос. (“Белыя 
ружы”); Можа, з гэтага 1 пайшло, ножа, проста жадаииеказырнуць, тдцерцг нос 
фанабэрыстаму С1уцу штурхнула IX нараптоуную рашучасць, але загудзел1 ралтам 
с!валаПауск1я актывгсты, каб не чакаць Сфца, не марудзщь, а ^зяць ды 
аргашзаваць свой асобны «лвалапаусм калектыу. (“Вязьмо”); Б а р б а р а  
(Дудзшу) ...Лытк! як пераб’юць, дык не будзе дужа нос задзфаць. (“ВЬсор на 
балоце”); Заруба, вщаць, чагось забав 1уся у палацы 1 потым, пабачы^шЫ, што 
справа кепская, д а ) драла. (“Вор ап”).

У параграфе “Фразеалапзиы з функцыяй вобразнага наймення” адзначаецца, 
што функцыю вобразнага выказвання у творах М.Зарэцкага выконваюць 
фразеалапзиы з жывой унутраная форнай -  вобразным уяуленнем, якш 
матывуецца фразеалапчнае знадэнне. Гэта найперш вобразвыя фразеалагимы- 
кампаратывы, што ^ЗН1КЛ1 з былых Пфаунальных зварота^ ц[ даданых 
параунальных частак складаных сказау:
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-  Во, гэга хвацка! Чыкрыжыць, як ржу грызе. (“Вязьмо”); Абцярэб!м усё на 
першы ну мар Не бойся,Сымонка!.. За иной як за каменнай сцяной... Пхэ!.. 
(Тамсама); Б а р б а р а .  Спщь мой Мяркулавн як пяньку прадаушьи (“Висор на 
балоце”).

Наибольшая вобразнасцю у творах М.Зарэцкага валодаюць фразеалапзмы, 
утвораныя з адпаведных свабодных словазлучэнияу бытавога характеру, на фоне 
як1х яны успрымаюцца як жывыя метафары. Такй ФА маюць найбольшы 
“каэфщыент вобразнасцГ (У.П.Жукау), пакольм могуць быць супрацьпастаулены 
адпаведнаму свабоднаму словазлучэнню 1 прадвызначацца экспрзс$насцю 1 

функцыянальна-стылёвай афарбоукай. Пар ау паем:
Там, дапёка-далёка, япы сауюцъ гняздзечка сабе, будуць шчасл1ва жыць удваёчку, 

нато не пакрыудзщь а ,  не ашукае. (“Голы звер”); Гэтаж трэба сказаць -  уею вёску у 
кушку трьшау. (“ЦшкаБабыль”); Кравашуца! Экоштуахахар! Годзе кроу нашу пщь! 
Мшулася тваё панства! (Тамсама); I $ к а, Ясцесцвша А як падыдзе, выпхнешся 
наперад 1 -  тьщ яму у зубы. На, панок...падав... падарунак.. (“Бельм ружы).

Функцию вобразнага наймення у творах М.Зарэцкага выковваюць ! 
фразеалапзмы з нереальный вобразам у IX аснове, з алапчным 1 сувязяы! пам1Ж 
камцанентам! -  дэакту алоаваным! словам г, кал! 1х разглядаць на узроуш МА 
свабоднага ужывання. Узнкненне так1х ФА -  плён народнай фантази, што 
абумоулгвае IX шырохае уключэнне у творы шсьменнжа:

... Як бачыш, што каторая троху прыхшьна да нашае справы, дык ужо 1 трымай 
на воку яе. (“Вязьмо”); Што я мяшау яму кагораму абжывацца? Што я яму катораму 
сеет завязау'! ..(Тамсама); Любачка, ев [Прахор] горшы за усякага кулака Ён увесь 
Сюец баламуцщь ...Ён гэты калгасжыуцом бы праглынуу... (Тамсама).

У параграфе “Стьшстычная роля фразеалапзмау з ацэначным значэннем” 
разглядаюцца найболып прадуктыуныя мадэл1 ацэначных ФА у творах 
шсьменшка, IX стьшстычная абумо^ленасць. Аналгз зводзщца да таго, што 
фразеалапзмы з ацэначнай функцыяй у творах М.Зарэцкага ркываюцца для 
якаснай характарыстыю асоб 1 прадметау, выражэння медальных ацэнак 1 

аутарск1Х адносш да выказвання. Найбольшая ступень экслрэсн прая^ляецца^ ФА 
якаснай характарыстьш асобы з ацэначным характерам, пакольм значнвя к  частка 
семантычна намраваная на чалавека, адлюстроувае я го у розных аспектах, з 
розных бакоу. Найперш гэта шенныя 1 ад’ектыуныя фразеалапзмы у творах 
М.Зарэцкага, ЯК1Я надзвычайякаснахарактарызуюць асобу цг прадмет:

Зфнуушы у твар Цнцку, ножиа было адразу зразумець, што тэты чалавек, як 
той кажа, "сам сабе на ум е”, (“Цинка Бабыль”); Гвардыян, прауда, ведае добра, за 
што мсцщца яму “зладзюга Шыбянок” , ён не забылся яшчэ, што гэта з яго лёгкай 
рук! пайшоу той -  голы як баун -  у невядомы свет шукаць невядомае дол1.
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(“Вязьмо”); 1 у ка. Як свае мазшй. Не люб|у я а, суктш сыноу. (“Белыя ружы).
Функцыю якасвай характарыстьш] у творах М.Зарэцкага выконвае 1 шматлкая 

група дзеяслоуных фразеалапзмау, ускладненых якасна-ацэнаяным патэнцыялам. 
Так1я ФА спалучаюцьу сабе ацэначнае значэнне,што выражае якасную прымету з 
катэгарыяльнын значэннем дзекннЯ. пр'ацэсуальнасцг Напрыклад:

Ёв ведае, што и  з Вистарам вадой не разольем, 1 такое заузятае каханне яму 
вельш шпану®. (“Вязьмо”); Хм...тЙк.; . заблыТа^ся ты, браде мой, залез у нерат...

. Выходзщь, што цябе раскулачил# Ха-*а-ха:'.. (Там сам а): Наш то двркя. языком 
гш оць. Крыкам Н1якага сэнсу не дойдзёш СГамсаиа); Ю ? г к. Кшь ты, Мшта! Нам 
з табой трэбасправай займацца, а брындыбщь за^сёды наслеем! Хддзем! (“Ная”).

Апэначную функцыю у творах М .З^эцката выконваюць прыслоунЫя 
фразеалапзиы. Але гэта фуякцыя у  к  яе яепасрэдиая, а аласродкаааная, бо яви 
характарызуюць не асобу, аяе дзеянне 1 ужо праз дзеянне адлюстрсуваюць асобу 
як носьбпа гэтага дзеяння, Ц1. шакш кажучы. ра®]Ваюиь у сабе атрыбутыуна- 
прэдыкатыуныя катэгарыялышя уласцш асц(, ад’ектыунае катэгарыяльнае 
значэнне. Тыповым) пры к ладан! такогаУжывання ФА з’яуляюцца насту пныя:

У невялшм пакок што селядцоу у бощы, людзей панабгса было. (‘“Бель” ); 
Гаварыла яшчэ Таццяна, ВераЗасул 1Ч сказала некальк) слоу, ледзь етрймтв&гёчы 
сваё узрушэнне ад нядауняга скандалу, сказала без запалу, без энфгп, так дзеля- 
гадзкя. (“Вязьмо”) ; ... Ц1 ведаеш ты, што гэта- селянш?ТЛто больш ты марудзшг з 
1М, то ты менш чаго зробнп. Раз-два I у дамт. Ц1 праудъ'; Щвунчык? (ТаМсама).

У параграфе “Эмацыянальная фуькцыя гутарковай фразеалопГ" уйага 
засяроджваецца натым. што ФА з эмацыянальная функцыяв шырока иададзеныя 
у творах М.Зарэцкага, як! перш за усё насычае Ш1 дыялоп 1 унутраныя маналоп, 
што звязана з экстр алшшстычным! фактарам1 -  канкрэтным! спуацьшн, якш 
нарадасаюць такм устойл1выя словазлучэнн!.

Сярод эмацыянальных ФА у мове творау шсьменнша асобнае месца займаюць 
выкгпчшкавыя фразеалапзиы. Выражаючы розныя чалавечыя паяуцц!, выКтч- 
н1кавыя ФА хоць 1 не ваподаюць вашнацыйнай функцыяй, але, як 1 словы- 
ВЫКЛ1ЧН1К1, “маюць усвядомлены калектывам сэнсавы змест” (В.У.ВшаградаУ), 
звязаны непасрэднаса зместам дыялога I, такш чьшам, максимальна арыентаваныя 
на камушкантау альбо на спуацынз больш агульнага характеру. Гэта 1мшпцытныя 
суджэнн!, ЯК1Я 1 выклкаюць адпаведную эмацыянальную рзакцыю, падобна да 
таго, як иадальна-ацзначныя рэплш побач з 1мшнцытнавыражаным у к  (больш ц| 
менш разгорнутым) суджэннем афарбаваныя эмацыянальна. Напрыклад:

-  Уцёк, трасца яго катары. Ну, добра, трапгць ён кальнебудзь нам у рук!... 
Пойдзем, хлопцы! (“У Сауках”); 2 -  г I д а л а к о п. А, трасца на яе\ Даскачацца.. 
(“Белыя ружы”); Не щуиь, мха на а !  Йе прыносяць! Прауда, што прыходзяць
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часам, але па шшае... (“Вязьмо”); Жраць хочацца. Здаецца, быка б з’еу... Вунь, 
Смоуж халера на яго, яуляццаужо надумау... Га. Смоуж?... (“У Сайках”).

Эмацыянальную функцию у творах М.Зарэцкага выконваюць 1 фразеалапзмы, 
арганйаваныя па мадэл! двухсастауных сказау. Звычайна таыя ФА спалучаюць у 
сабе некальк] функпый (у тым л(ку 1 намтаныйную), што велып эфектыуна 
сказваецца иа стварэнш экспрэаунай насычанасш, патэнцыяльнай “сюжэтнасцГ, 
генетычна звязавай з канкрэтнай жыццёвай сггуацыяй. Напрыклад:

Карызна чуу, як усё нутро у яго гарьщь у пякучьш агн1 шалёнае злосць 
(“Вязьмо”); Яна адразу знайшлавачм1 СымонаК^ызну 1 наслала яму такую слауную 
усмешку, што у яго зайшося сэрца ад прыемнасць (“Вязьмо”); 3 гэтых слоу 
навеяла на Зеленюка едкай, задушлтай тхлшай сялянскае пс1хш1, атручанае 
гангрэнознаю гншлю старо га ладу, IV яго сщснулася сэрца з жалю I агщы. (Тамсама).

Трэба адзначыць, што эмацыянальную функцыю у творах М.Зарэцхага выконваюць 
1 фразеалапзмы ж э став ага паходжання, г. зн. такш, якш называю ць адпаведны унутраны 
стая чалавека паводле знеш нягавыразшка гэтага стану -  жэсту, М1Мш:

Андрэй вокам не и1ргнуу -  па-ранейшаму стрынана усмгхнууся 1 глядзеу на 
Карызну мала не з той самай паблажлвасцю, як на Веру. (“Вязьмо”); I сторажразвёу 
руками (“Спайса”); Дзядок перш здз!улена вылуту вочы, потым хацеу усмкнуцца, 
але абдумауся 1 замест гэтага налу сц|у на сябе дзелавы выгляд. (“Вязьмо”).

У “Выв ад ах” падагульняецца даследаванне ва ус>м раздзеле 1 асобна 
зауважаецца, што гутарковая фразеалопя выкарыстана шсьменшкам пераважна у 
мове персанажау, у размоуным мпсракантэксце. Невялжая колькасць яе 
зафжсавана 1 у нейтральным кантэксце аутарскай мовы. Як правьта, такш ФА 
выступаюцьз жывой унутранай формай, з рэальным цгнерэальным вобразам у IX 
аснове На фоне суадносных свабодных словазлучэннйу яны успрымаюцца як 
метафары, таму валодаюць абсалютньип выяуленча-мастацкИп якасцямй што 
надаюць мауленню вобразнасць, эмацыянальнасць, лаканпнасць I выразнасць.

У чацвёртым раздзеле дысертацьп “С ш такачны я асаблшасщ элементау 
вусИа-гутарковага маулення у творах М Зарэцкага” даследуюцца марфолага- 
сштакеиныя адч1нк1 гутарковай мовы, ужытыя у аутарскай мове 1 дыялогах творау 
М.Зфэцкага. У аутарскай мове найболып прадукты^ным!, з пункту погляду 
фармальнай арганшацьн, з ’яуляюцца канструкцьн з шверсшным пиалкам слоу 
(разглядаецца шверс!я дзеяслова-выказнйка 1 шверсгя азначэння), а таксама 
канструкцьй з пропускам 1 пауторам структурных элементау.

Больш экспрэс1уныя у аутарскай мове М.Зарэцкага элштычныя сказы з 
пропускам выказшка. Такм сказы не тольк) надаю ць кантэксту гутарковы 
х ар акт ар, ш 1ту ю ць жывую, натуральную гаворку, але I выкарыстоуваюцца з мзтай 
дэтал1зацьи апавядання, больш дакладнага ашсаиня суб’ектау названага у
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папярэддай кацструкцьй дзеяння. Напрыклад:
...Шчыра любп/ яе, так. як иожна любщь. 1 яна яго таксама. Бывала, дзенъ -  

праца, а у но чы -  часты кахання. I праца была ншачым.
А потым - расстанне. У салдаты узял1...(“У вфы жыцця”).
У дысертацьп падрабязааразглядаюцца кантэкстуальна-няпоувыя канструкцьй 

з незамешчанай сштакс1чнай пазщыяй дзейнжа, пропускам падпарадкавальных 
злучнкау (ц1 злучальных слоу). Таксама звяртаецца увага на канструкцьй з 
пасторам структурных элементау, якш з'я^ляюцца карэлятам1 разгледжаных 
вышэй сщтакачных адзшак (СА) з пропускам мощных кампанента^.

Такш канструкцьй перадаюць разнастайныя ЛА 1 ЛСВ. У аутарскай мове 
творау М.Зарэцкага сярод шматлшх мадыфжацый членау сказа пераважае паутор 
выказржа з удакладвяльным 1 Ц1 дапауняльным1 кампанентам!, дзякуючы чаму 
расповед набывае сэнсавую паунату, Ц! без й :

I вось найшлатады на Лясншкагацудоуная цйасць, апала абурэнне, шбы адляцет 
некуды^сё, што было там на сходцы, ш.6ы ён сам адляцеу на лёгмх нячутных арэлях 
ад усягр гэтага тлуму, пакввуу недзе далёка-далёка -  цьмяным туманам -  усё, што 
устае непаразуменнем цяжммперад свядомасцю (“С цежм-дврожк?’). ' /

Прыведзеныя СА, выкарыетаныя шсьменшкан, з'яуляюцца сродкам 
удакладнення, дэташзацьп дзеяння Ц1 стану, разам з тым садзейн^чаючы больш 
цэларнаыу, вобразиаму успрыняццю кампанентау выказвання рэцышентам.

Таксама разглядаюцца канструкцьй з пауторам сштакс1чных пазщый 
дзейнйса, азначэння, акалинасц! 1 дапаунення. У складзе дыялогау творау 
М.Зарэцкага ужывафцца ештамйчныя канструкцьй, иашыраиыя у гутарковай 
мове (пытальныя, юпчцыя, пабуджальныя, няпо^ныя сказы, звароты 1 шш ), у 
вын!ку чаго н овад зей н ы х  асоб сташ ш цца больш жывой, дынам^чнай, 
вобразнав. Значнае месца у параграфе адводзщца разгляду лекичнага паутору у 
рэплжах дыялогаяк фактычна пабудаваная паводле правшау гутарковай новы 
другая рэпл1ка, якая выражае экспрзс1уную рзакцыю на сказанае, мае у якасц! 
сваей структурная асновы тыя щ шшыя словы (спалучэшй слоу) першай рэплш 1 

падпарадкоуваеццаяе форме.2 Пауторы выкарыстоуваюцца М Зфэцюм пры самых 
разнастайных сэнсавых узаемаадносшах рэгшк. Адметнасць па$торау заключаецца 
у тым, што яны заусёды маюць экспрэсгуную афарбоуку 1 ужываюцца са значэннем 
сцвярджэння або аднаулення, выражаючы таксама мадаяьныя аднос1ны да 
сказанага. Асобва зауважын, што кожны тып паутору $■ дысертацьп 
лшгвгстычна каменщруецца.

л Курбека А.В. Ла5ггоры у рэшшсах дыялога: На прыкладзе твора? 1вана Мележа // Роднае слэва. -1998. -№  8 -  
С. ??.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



16

У “Вывадах” акцэнтуеццаувага на тьш, што гутарковыя СА у творах М.Зарэцкага 
прадстаулены давол1 шырока Трэба адзначыць, што яны структурна эквшалентныя 
гутарковым канструкцыям у сучасньш беларускш ву сна-гутарковым иаулени!, бо 1 

тын, 1 гэтым уласц1вая свабода як у структурным афармлеши МА, так 1 у 
выкарыстанш IX у выглядзе гзговых сродкау. Разам з тым канструкцьи гу тар ков ага 
маулення, ЯК1Я ужьшаюцца у ММТ, ншоць !стотнае адрозненне ад сва1х першасных 
экивалентау. Гэта тлуманыцца той асабл]васцю, што функцыя СА у гутарковай мове 
галоуным чынам шфармаиыйная. У лпарату р на-м аст ац кш творы праанал!заваныя 
мауленча-структурныя адзшк! найываюць функцыянальную разнастайнасдь. 
ствараючы гутарковую экспрэсда I выступаючы сродкам моуиай шдываду алвацы 1 

дзенных асоб. Адрозн^ваючыся шырокай функцыянальнав накфаванасцю у 
л1таратурна-мастадк1М тэксце, такга канструкцьп нанбольш распаусюджаныя у про стай
лЮБ2 ПёрСа.БДЖ2У.

У заключнай чаетцы падводзяцца асноуныя вынш даследавання. Структурна- 
семантычны 1 функцыянальна-сгылютычны аналв выкарысталня лггаратурна- 
гутарковых ! йародна-дыялекгных слоу I IX форм, фразеалапчиых 1 сштакс1чиых 
канструкцый у ММТ ад наго з вядомых беларусых празажау 30-х гадоу XX ст. дазвошу 
зрабщь наступныя высновы:

1. У творах М.Зарэцкага сустрахаецца знаяная колькасць эленентау беларускага 
вусна-гутарковага маулення 1 беларускай народна-дыялектнай новы, якш не 
супрацьпастауляюцца агульнапрынятай, кадыфжаванай, кнЬкнай мове, а 
характарызуюцца непасрэднасцю, иязмушанасцю выказвання. Акрамя ад лю
стр авання некаторых асаблтасцеи народиаи мовы, празак пры неабходнасцк 
выкарыстоувае асобныя прыёмы лггарагурнай мовы, якш ствараюць эфект 
1утфковасщ Гэта становщца магчымым таму, што беларуская нацыянальная 
лпаратурная нова у пераважнай болыпасш сфармтравана на аснове народных гаворак 
[2].

2. Гутарковы (размоуны) стыль беларускай лггарщурнай новы, як 1 кожнай 
высокаразвнай новы, абслугоувае пераважна сферу бытавых зносш 1 рчалтзуецца 
галоуным чынам у вуснай, дыялапчнай форме нацыянальиай беларускай моры. 
Сучасная беларуская гутарковая мовазвязана галоуным чынам з канкрэтньщ спосабам 
мыслення, з патрэбам! непасрэдных зносш, таму у ёй шырока уткываюцца словы, якш 
маюць памету “разм.” ("гутарг”) у слоушках лгтаратурнан мовы, I збмежавана 
выкарыстоуваюцца абстрактная лекска, кнЬкныя словы, тэрмшы, што пацвярджаюць 1 

творы М.Зарэцкага 3 лп аратурна-мастацт тэкстау шсьменшка я скрав а вщаць, як 
праз элементы беларускай гутарковай мовы даходшва выказваюцца думк1, пачуцщ, 
ацэнкг Такая функцыянальная асабл1васць гутарковага стылю сучаснай беларускай 
лгтаратурнай мовы абумоултае яго высокую экспрэс»унасць I эмацыянальнасць, якш у
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сваю чаргу выклжаюць акты^насць э кс прэс $  на-эм ацыян аль нага ^спрынання найперш 
гутарковай лексш, фразеалогн I сштакасу у лп арату рна-ыастацкш тэксце [2].

3. У лпаратурна-мастацмм тэксце элементы беларускай гутарковай новы, як 
правша, набываюць функцыянальную шнатпланавасць. Полису нкцыянальнасць 
розных канструкцый з 1ш , акрам я таго, што яны з'яуляюцца сродкама выражэння 
суб’ектыуна-иадальиых рэакцый, зводлцца первважна да стварэиня у нове 
мастацюх творау вусна-гутар кован экспрэси, дахарактарыстьш 1 нвдывщуалпацьи 
новы дзейных асоб, афармлення своеасаблйвага мастацкага тэксту (кантэксту), у 
ЯК1М вядзецца аб’ектываванае (з пункту погляду рэцышента) апавяданне [2].

4. Колькаснае адрозненне памш канструкцыян! новы ыастацкк творау 1 

адпаведнын) структурам! ту тар ков ага маулення тлумачыцца тым, што як бы 
шырокашвыкарыстоувау П1сьыеншк разнастайныя элементы гутарковай новы, к  
састау у лггаратурва-иастацюх тэкстах не ножа быць неабнежаваны, пакольк! 
нова мастацкай лггаратуры мае свае кантэкстуальныя законы. Майстэрства 
М.3щ»эцкагаякраз 1 праяуляецца ва ум ент выбраць з вялжай колькасщ элементау 
гутарковага маулення той неабходны ншшуы, як 1 у спалучэнш з шшьпй моуна- 
выяуленчыш сродкаш дазваляе па-манстэрску рэал1завапь задуманае. Тану, 
ствараючы мастацю тэкст (кантэкст), пюьменнж не калькуе аутам атычна жывую 
вусную гаворку беларусау, а адбфае тольы тыя яе асабл1васщ, якш, не 
перашкаджаючы успрыняццю тэксту. выконваюць характарыстычную 1 сюжэтную 
функцьп у  сапрауды зарэцкаускк творах [4 -6 ] .

5. Пры узнауленш М.Зарэщом у мастацк1м тэксце лекшка-фразеалапчных 1 

марфолага-с1нтакс1ЧНЫХ элементау гутарковага маулення наз!раецца эстэтычная 
мадыф1кацыя апошн|х, таму яны набываюць у творах празажа своеасабл1вае 
структурнае афармленн? 1 функцыянальную магывацыю. 3 гэтага выннсае, што у 
мастацкхм тэксце .беларуская 1утарковая нова выступав як йптаваная, тану яе 
трэба разглядаць перш за усё як аутарск! прыём, як1 дапамагае шсьменниу 
ствараць натуральную, жывую моуную плынь 1 перадаваць праз асноуныя узроуш 
беларускай нацыянальнай мовы пэуныя стылютычныя адценш. Для рэалпацьп 
гэтага М.Зарэцк! уводзщь у мову сваи творау (перш за усё у дыялапчную) 
найбольш тыповыя асабл1васц1 беларускай гутарковай мовы [7- 8].

6. Агляд 1 супастауленне розных лшгв!стычных прац дазвол1у зрабщь выснову аб 
неабходнасщ шырокага даследавання лекака-фразеалаляных 1 сштакс1чных 
гутарковых канструкцый як у творах белару скага шсьменнка М.Зарэцкага, так 1 шшых 
беларуяих шсьменшкау. Такое даследаванне не толый выявщь заканамернасщ 
ужывання структурных элемента^ беларускай гутарковай мовы у лпарагурна- 
мастадк1м тэксце у прыватнасщ, яно актуальнае I у плане скггэмнага ашсання 
вобразна-выяуленчых сродкау мовы беларускай мастацкай л нар ату ры увогуле [1 -8 ].
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РЭЗЮМЕ

Ячмянвва 1рына Миалаеуна 
Элементы ву сна гуторковага маулення у творах М.Зарэцкага

Ключавыя словы: гутарковае ма^ленне, нова мастацмх творау,
эмацыянальнасць, ацэначнасць. вобразнасць, экспрэс!унасць1 экспрэс!у, 
эксцрэсема* канатацыя, стьшстычная функция, стытшацыя, моуная адзшка.

Дысертацыя прысвечана даследаваиню элементау вусна-гутарковага 
маулення .$ творах вядомага беларускага празажа 30-х гг. XX ст. М.Зарэцкага, 
больш шырока -  узаенадзеяпню еучаснага беларускага гут ар ков ага маулення ) 
мовы л1таратурна-мастацкага тэксту. Мэта працы -  выявщь элементы вусна- 
гутарковага маулення у творах М.Зарэцкага, раскрыць IX семантычнук» I 
структурную слецыф^ку, устаяавщь стылктычную функцию у кантэксце.

Прымяненне пераважна ашсалънага метаду, яю спалучаецца з; приёмам! 
стьшстычнага наз^ранвя 1 лшшстычнага каменцфавання тэксту.дазволш а 
вылучыць 1 разгледзець лекичныя. фразеалапчныя 1 шнтаксиныя сродй 
беларускай гутарковай иовы 1? лгсаратурна-мастацых тэкстах М.Зарэцкага, 
акрэслщь матываванасць ужывання так1х сродкау, прааналваваць пюъменшцкк 
трансфврнацьп, пераасэн саванне празаакам лексака-фразеалапчных I сштакс1чиых . 
гутарковых сродкау беларускай мовы у залежнасщ ад мастацш  т структурных 
асаблшасцей тэксту, вызначыць стылштычны профгпь кожная адзначанай 
мадыфнсацым адметнасць ужывання у творах беларускага шсьменшка.

Матэрыялы дысертацьп можна выкарыстаць у працэсе выкладанвя лехеш, 
фразеалогп, с1нтакс]су сучаснай беларускай литературная новы, беларускай 
стыл1стыки лшгв1стычнага анщизу тэксту, дыялекталоги* пры падрыхтоуцы 
снецкурсау г «недоем шарау, курсавых 1 дыпломных прац у ВНУ крашы, аваксам» 
на урцках I факулматыуных занятках ца беларускай мове 1 лпарагуры у сярэдняй 
школе.Эл
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РЕЗЮМЕ

ЯчменеваИрива Николаевна 
Элементы устно-разговорной речи в произведениях М.Зарецкого

Ключевые слова: разговорная речь, язык художественных произведений, 
эмоциональность, оценочность, образность, экспрессивность, эхспрессив, 
экспрессема, коннотация, стилистическая функция, стилизация, языковая единица.

Диссертация посвящена исследованию элементов устно-разговорной речи в 
произведениях известного белорускою прозаика 30 х гг.ХХ в. М.Зарецкого, шире
- взаимодействию современной белорусской разговорной речи и языха 
литературно-художественного текста. Цель работы -  выявить элементы устно
разговорной речи в произведениях М.Зарецхого, раскрыть их семантическую и 
структурную специфику, установить стилистическую функцию в контексте.

Использование в основном описательного метода, который сочетается с 
приемами стилистического наблюдения и лингвистического комментирования 
текста, дало возможность рассмотреть лексические, фразеологические и 
синтаксические средства белорусской разговорной речи в; литературно
художественных текстах М.Зарецкого, показать обусловленность употребления 
таких средств, проанализировать писательские трансформации, переосмысление 
прозаиком лексико-фразеологических и синтаксических разговорных средств 
белорусского языка в зависимости от художественных н структурных 
особенностей текста, определить стилистический профиль каждой отмеченной 
модификации и отличительную особенность употребления в произведениях 
белорусского писателя.

Материалы диссертации могут быть использованы при преподавании 
лексики, фразеологии, синтаксиса современного белорусского литературного 
языка, белорусской стилистики, лингвистического анализа текста, диалектологии, 
при подготовке спецкурсов и спецсеминаров, курсовых и дипломных работ в 
ВУЗах республики, а также на уроках и факультативных занятиях по 
белорусскому языку и литературе в средней школе.
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