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ПРАБЛЕМЫ ВЫВУЧЭННЯ ЎНІВЕРСАЛЬНАГА 
IНАЦЫЯНАЛЬНАГА Ў БЕЛАРУСКАЙ ПАРЭМІЯЛОГП

Артыкул прысвечаны агляду вывучэння ўніверсальнага і нацыянальнага ў бела- 
рускай парэміялогіі. Вызначана, што ў айчьшным мовазнаўстве праблема ўніверсаль- 
насді і нацыянальнасці беларускай парэяміялогіі закранаецца пры вывучэнні паходжання 
прыказак, нацыянальнага-кулыурнага кампанентаў складзе прыказак, у параўнальных 
і тыпалагічных даследаваннях.
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The article deals with the study of universal and national in the Belarusian рогсшіоімр 
It was determined that the problem of universal and national in Belarusian paremiology ulli > ii 
the study of the origin of proverbs, national-cultural component of proverbs, in compiiinllu 
and typological studies.

Парэміёлагі даўно звярнулі увагу на тое, што шмат якія прыказкі рочш.і ч 
народаў супадаюць і па змесце, і па сваім афармленні, г.зн. цалкам эквівплсп 
тныя, а значыць, універсальныя ў адносінах адна да адной. Адной з акіуплі- 
ных праблем парэміялогіі як галіны мовазнаўства з ’яўляецца вызнач'жін 
ўніверсальнага і нацыянальнага кампанентаў у парэміялагічных фондах мну 
свету.

Трэба адзначыць, што парэміялагічны фонд беларускай мовы на сённяшш 
дзень вывучаны досыць грунтоўна. Але агульнае і спецыфічнае ў  парэміялш і 
чным фондзе беларускай мовы, у адрозненне ад яе лексічнага і фразеалагічпи 
га складу, амаль не даследавана.

Мэта артыкула -  акрэсліць асноўныя напрамкі і вызначыць праблсмы 
даследавання ўніверсальнага і нацыянальнага ў беларускай парэяміялогіі.

1. Сучасны стан парэміялогіі і парэміяграфіі беларускай мовы. Гісто 
рыя беларускай парэміяграфіі пачынаецца з выдання кнігі Я. Чачота “Деревом 
ские песенки из-под Немана и Двины, некоторые пословицы и идиомы,.." 
(1846), хоць існує меркаванне, што беларускія прыказкі ўпершыню былі зафін 
саваны і парэміяграфічна адлюстраваны ў  першым славянскім зборніку прі.і- 
казак “Proverbiorum polonicorum” С. Рысінскага(1618) [12; 22]. У другой пало- 
вс XIX ст. пабачыў свет “Сборник белорусских пословиц” І.І. НасоЕІча (1874). 
У 1898 г. Е.А. Ляцкі падрыхтаваў вялікі зборнік прыказак, прымавак і загадак 
“Материалы для изучения творчества и быта белорусов”. У 1935 г. быў выдадзе- 
ны зборнік беларускіх прыказак і іншых устойлівых адзінак М. Федароўскага 
(1935). У другой палове XX ст. пабачылі свет зборнікі беларускіх прыказак, 
сабраных Ф.М. Янкоўскім (1957, папраўлена ў 1992), Я. Рапановічам (1958), 
М.Я. Грынблатам (1967), і парэміялагічныя слоўнікі I. Шкрабы і Р. Шкрабы 
(1987), І.Я. Лепешава і М.А. Якалцэвіч (1996, 2002, 2011), А.С. Аксамітава 
(2000,2002), у якіх разам з варыянтамі зафіксавана больш за 20 тысяч прыказ- 
кавых адзінак.

Вывучаны лексічны склад беларускіх прыказак (А.С. Аксамітаў), марфа- 
лагічныя асаблівасці іх назоўнікавых кампанентаў (Г.В. Параскевіч), сінтаксіч- 
ныя мадэлі прыказкавых сказаў (Н.І. Бурака, М.В. Петрыкевіч), стылістычныя 
асаблівасці ўжывання прыказак у тэксце (М.А. Якалцэвіч), парэміялагічны 
мінімум і асноўны парэміялагічны фонд беларускай мовы (Я.Я. Іваноў), сучас- 
ныя парадыйныя перафразаванні прыказак (Я.Я. Іваноў, І.С Канавалава) і інш. 
Вызначаны прынцыпы вылучэння і акрэслены змест парэміялогіі як асобнага 
адгалінавання беларускага мовазнаўства ў працы І.Я. Лепешава “Парэміялогія 
як асобны раздзел мовазнаўства” (2006).
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2. Вывучэнне паходжання і крыніц парэміялагічных адзінак беларус- 
і'ііік мовы. Паходжанне прыісазак беларускай мовы даследавана параўнальна 
м.піа, за выключэннем гісторыі і этымалогіі асобных адзінак, агульных для бе- 
ырускай і рускай, польскай, украінскай моў (у тым ліку запазычаных з іншых 

■ Урлііейскіх моў), прыказак, якія ўзыходзяць да антычных і біблійных крынід, 
.і і пксама да літаратурных тэкстаў на розных мовах. Найболын значным виш
нім з ’яўляецца «Этымалагічны слоўнік прыказак» (2014) І.Я. Лепешава, дзе 
іімшіізуецца паходжанне каля 400 прыказкавых адзінак. Комплекснае вывучэн- 
iiti паходжання прыказак беларускай мовы ў квангыхатыўным аспекце пакуль 
ік' мраводзілася.

У галіне вывучэння паходжання і крыніц парэміялагічных адзінак бела
рускай мовы акрэслены нацыянальны кампанент, але не вызначаны ўніверсаль- 
111,1, паколькі, акрамя аналізу паходжання асобных прыказак, спецыяльныя ты- 
нмлагічныя даследаванні паходжання прыказак беларускай мовы і інших моў 
споту пакуль не праводзіпіся.

3. Вывучэнне нацьшнальна-культурнага кампаненту беларускіх пры
казак. Адным з напрамкаў беларускай парэміялогіі з ’яўляецца вывучэнне па- 
р>міялагічных адзінак у кантэксце традыцыйнай духоўнай культуры белару- 
і;аў, выяўленне этнакультурнага кампанента ў паходжанні, семантыцы і струк
туры прыказак і інш. (А.Л. Садоўская, Т.В. Валодзіна, B.C. Болбас, Н.П. Жора- 
па, А.В. Шарай, Л.П. Сівуравай і інш.) [1; 2; 4; 24; 25; 27; 29; 31].

Асобна варта вылучыць лінгвакраіназнаўчы падыход у вызначэнні і выву- 
ч')нні нацыянальна-культурнай семантыокі беларускіх прыказак, які распрацоўва- 
ецца Я Л . Івановым, Г.У. Басавай, Н.П. Пятровай і інш. [14; 23]. У 1997 г. паба- 
чыў свет лінгвакраіназнаўчы “Слоўнік беларускіх прыказак, прымавак і кры
латых выразаў” (Я.Я. Іваноў і інш.), у якім вызначаны нацыянальна-культурны 
кампанент беларускіх прыказак на семантычным і лексічна-граматычным уз- 
роўнях апісання.

Паняцце “нацыянальна-культурны кампанент” выкарыстоўваецца даслед- 
чыкамі звычайна пры супастаўленні беларускай мовы з суседнімі мовамі (рус
кай і польскай), без звароту да іншых моў свету, што істотна збядняе вынікі 
такога апісання, робіць яго недастаткова або зусім не рэпрэзентатыўным.

4. Параўнальна-супастаўляльные вывучэнне парэміялагічных адзі- 
нак беларускай мовы і іншых моў свету. Супастаўленне прыказак беларус
кай і іншых моў скіравана ў асноўным на вызначэнне адмегнага і агульнага ў 
парэміялагічных фондах моў.

Найболыную значнасць супастаўляльныя даследаванні беларускіх і інша- 
моўных прыказак маюдь у прыкладным аспекце - у  перакладной парэміяграфіі. 
Асноўныя прынцыпы супастаўлення беларускіх і славянскіх і неславянскіх 
прыказак і іх лексікаграфічнага адлюстравання вызначаны ў працах Я.Я.  Іва
нова [10; 15; 32] і рэалізаваны ў  шэрагу падрыхтаваных ім перакладных двух- 
моўных парэміялагічных слоўнікаў: англа-беларускім, польска-беларускім,
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руска-беларускім, беларуска-нямецкім [8; 11; 13; 16]. Трэба адзначыць шмат 
моўныя парэміялагічныя слоўнікі, у  якіх адлюстраваны беларускія прыкачкі: 
“Русско-славянский словарь пословиц с английскими соответствиями” (2000) 
М.Ю. Котавай і “Proverbia et dicta: шестиязычный словарь пословиц, погово
рок и крылатых слов” (1993) пад рэдакцыяй Н.А. Ганчаровай.

Супастаўленне беларускіх прыказак з іншамоўнымі абмяжоўваецца ў ас- 
ноўным асобнымі семантычнымі групамі парэміялагічных адзінак, іх лексіч- 
на-семантычнымі кампанентамі (А.П. Маюк, Я.Я. Іваноў, І.Г. Гоманава,
A.У. Нічыпорчык, А.Л. Садоўская і інш.) [3; 7; 17; 18; 19; 26], сінтаксічнымі 
мадэлямі (А.М. Саковіч) [28 і інш.], а таксама праблемамі перакладу (Т.Р. Тра- 
фімовіч і інш.) [30].

Супастаўляльныя даследаванні беларускіх і іншамоўных прыказак абмс- 
жаваны пэўнымі мовамі, пэўнымі моўнымі ўзроўнямі, прыкладнымі аспектам і 
(парэміяграфія і праблемы перакладу). На сённяшні дзень не праводзіцца ком
плексных параўнальна-супастаўляльных даследаванняў парэміялагічных адзі
нак беларускай і іншых моў свету.

5. Спробы тыпалагічнага апісання прыказак беларускай мовы і іншых 
моў свету. Тыпалагічныя даследаванні парэміялагічных адзінак беларускай 
мовы нешматлікія і скіраваны ў асноўным на тыпалагічнае параўнанне складу 
парэміялагічнага мінімуму і асноўнага парэміялагічнага фонду беларускай мовы 
і іншых моў (Я.Я. Іваноў) [33], вызначэнне семантычных тыпаў беларускіх і 
іншамоўных прыказак (Я.Я. Іваноў, М.А. Тарасава) [9] і інш.

Аўтарам артыкула зроблена спроба вызначыць крытэрыі вылучэння ўнівер- 
сальнага і нацыянальпага кампанентаў у беларускай парэміялогіі [21], разме- 
жаваць запазычаныя (сярод іх інтернацыянальныя) і спрадвечна беларускія 
адзінкі ў парэміялагічным фондзе беларускай мовы [20].

Трэба адзначыць, што пры тыпалагічных апісаннях парэміялагічных адзі
нак моў свету даследчыкі амаль не звяртаюцца да беларускіх прыказак з пры- 
чыны адсутнасці рэпрэзентатыўных парэміяграфічных крыніц [5], у якіх было 
б сістэматызавана паводле лінгвістична значных крытэрыяў усё багацце пры- 
казкавага фонду беларускай мовы, як, напрыклад, у зборніках польскіх прыка
зак Ю. Кжыжаноўскага, рускіх прыказак В.М. Макіенкі, нямецкіх прыказак
B. Мідэра і інш. Стварэнне такога даведніка -  адна з актуальных праблем су- 
часнай беларускай парэміялогіі [6].

Такім чынам, беларуская парэміялогія і парэміяграфія дастаткова грун- 
тоўна распрацаваны ў тэарэтычным і прыкладнам планах у апісальным аспек- 
це. Параўнальна-гістарычны (у тым ліку этамалагічны), супастаўляльны і ты- 
палагічны аспекты рапрацаваны значна менш, што не дазваляе стварыць аб’ек- 
тыўныя перадумовы для даследавання агульнага і спецыфічнага ў парэміялаг- 
ічным фондзе беларускай мовы. Суадносіны ўніверсальнага і нацыянальнага ў 
беларускай парэміялогіі закранаюцца ў асноўным пры вывучэнні паходжання 
прыказкавых адзінак, апісанні нацыянальнага-кулыурнага кампанента прыка-
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ііік, а таксама ў нешматлікіх параўнальных і тыпалагічных даследаваннях. Пры 
і гп.ім этымалагізацыя беларускіх прыказак і вызначэнне іх нацыянальна-куль- 
іурпай семантыкі адбываецца без звароту да парэміялагічных фондаў еўра- 
нсйскіх моў, параўнальныя даследаванні метадалагічна абмежаваны приклад
ной сферай і не маюць комплекснага характару, а тыпалагічныя супастаўленні 
не маюць рэпрэзентатыўнага моўнага матэрыялу.

Распрацоўка прынцыпаў і прыёмаў тыпалагічнага супастаўлення прыка- 
шк беларускай і іншых моў і вызначэнне на гэтай ладставе суадносін універ- 
сальнага і нацыянальнага ў парэміялагічным фондзе беларускай мовы з ’яўля- 
сцца адной з актуальных праблем як беларускай парэміялогіі, так і парэміялагіч- 
пай тыпалогіі моў свету.
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