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УДК 811.161.3'37:82-1Дзеружынскі 

В. А. Янковіч37 
Установа адукацыі «Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт», Баранавічы 

ІНДЫВІДУАЛЬНА-АЎТАРСКІЯ НЕАЛАГІЗМЫ АВЯР’ЯНА ДЗЕРУЖЫНСКАГА 
(НА МАТЭРЫЯЛЕ ЗБОРНІКА «ВЕСНАВЕЙ») 

Уводзіны. Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы — гэта разнавіднасць аказіянальных слоў, якія ўтвараюцца 
дзеячамі мастацкай і навуковай літаратуры для намінацыі па-новаму вядомых прадметаў і з’яў, што найбольш 
адэкватна адлюстроўваюць уяўленне аб іх гэтых дзеячаў, або неабходнасці назваць паняцці і з’явы, каб запоўніць 
словаўтваральныя лакуны ў лексічнай сістэме мовы. Яны, як правіла, не ўваходзяць у агульнанародны ўжытак, не 
замацаванне, за рэдкім выключэннем, у мове, а існуюць толькі ў канкрэтным кантэксце, па-за якім амаль што  
не ўзнаўляюцца. Характэрнай іх асаблівасцю з’яўляецца ўласцівасць захоўваць прымету навізны, гэта значыць 
успрымацца кожнаму новаму чытачу заўсёды, незалежна ад часу іх утварэння ў тэксце, новымі. «Аказіяналізмы, — 
слушна падкрэслівае А. А. Земская, — характарызуюць зусім асобы аспект вывучэння мовы — творчы, 
індывідуальны, эстэтычны: яны рэалізуюць індывідуальную творчую кампетэнцыю таго, хто гаворыць, хай гэта 
паэт, дзіця або звычайны чалавек. Яны арыентаваны не на правілы, агульныя для ўсіх носьбітаў мовы, а на 
здольнасці індывідуума выкарыстоўваць магчымасці, закладзеныя ў сістэме мовы. Аказіяналізмы паказваюць, на 
што здольная мова пры параджэнні новых слоў, якія яе творчыя патэнцыі, глыбінныя сілы» [1, с. 180].  

Асноўная частка. Пісьменнікі і паэты выкарыстоўваюць індывідуальна-аўтарскія неалагізмы як адзін  
з мастацкіх прыёмаў з мэтай стварыць нечаканы мастацкі вобраз або засяродзіць чытача на нечым важным. Магчыма 
таму, што традыцыйныя лексічныя сродкі не ва ўсіх выпадках могуць задавальняць творцаў слова, яны шукаюць 
новыя камбінацыі частак у слове і такія злучэнні слоў, якія б дазволілі найбольш ярка перадаць аўтарскую задуму, 
паўней адлюстраваць свае думкі, пачуцці ў слове. 

Вывучэнне індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў — адна з актуальных задач сучаснай лінгвістыкі. Гэты 
разрад лексікі выклікае неаслабную цікавасць даследчыкаў пры вызначэнні напрамкаў развіцця сістэмы мовы, 
асабліва на лексічным і словаўтваральным узроўнях, а таксама аналізе экстралінгвістычных фактараў, якія 
ўплываюць на іх развіццё.  

Творчасць вядомага беларускага паэта А. Дзеружынскага — адметная з’ява ў беларускай літаратуры другой 
паловы ХХ ст. Творчасці паэта ўласціва разнастайнасць жанраў, вобразна-стылёвых сродкаў, яркая метафарычнасць, 
тонкі псіхалагізм. Паэт вельмі чуйны да адбору і выкарыстання лексічнага матэрыялу, ён умее знайсці самае свежае, 
трапнае слова або ўтварыць новае, каб сказаць прыгожа і запамінальна. Не застаючыся староннім назіральнікам 
агульнага словатворчага працэсу, А. Дзеружынскі нярэдка звяртаўся да словатворчасці, абумоўленай неабходнасцю 
лексічна выказаць змест думкі, які раней не адлюстраваўся ў слове або аб’ектываваўся не ў поўнай меры з задумай 
аўтара. Індывідуальна-аўтарскія словы дапамагаюць аўтару стварыць моўны вобраз каларытным, свежым  
і непаўторным. 

Аўтар А. Дзеружынскі ў мове сваіх паэтычных твораў  выкарыстоўвае словы, якія дапамагаюць зразумець 
ідэйна-мастацкі сэнс верша, ярка ацэньваюць прадмет, з’яву рэчаіснасці, працэс, стан, з дапамогай  індывідуальна-
аўтарскага слова паэт імкнецца данесці да чытача сваю галоўную думку.  

Назва зборніка паэзіі А. Дзеружынскага «Веснавей» індывідуальна-аўтарская, яна ўтворана спосабам 
асноваскладання + субстантывацыі на аснове словазлучэння вясной вее. Веснавей — гэта ‘вясновы вецер’. Назва 
сімвалічная як у плане стварэння мастацкіх вобразаў, так і выкарыстання вобразна-маўленчых сродкаў, у тым ліку  
і індывідуальна-аўтарскіх слоў.  

 З пункту гледжання семантыкі індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў асноўная іх частка асаблівых цяжкасцей 
не выклікае. Сама будова слова дазваляе зразумець яго словаўтваральнае і лексічнае значэнне.  

У зборніку  найбольш часта сустракаюцца індывідуальна-аўтарскія  складаныя неалагізмы, кампаненты якіх 
знаходзяцца ў раўнапраўных адносінах, а сувязь паміж кампанентамі выражаецца графічна пры дапамозе дэфіса 
(пуцявіны-дарогі, мелодыя-песня): Дарога з некалькімі  шляхамі. Завіхурыла, замяла // Пуцявіны-дарогі  замець,  
// Засталася, якой была, // Не згубілася з часам памяць… [2, с. 157]; Мелодыя-песня, Мелодыя-песня // Гучыць, 
хоць без слоў, // Былое ўваскрэсне, // Былое ўваскрэсне // Між намі ізноў [3]. 

Такія складаныя ўтварэнні разглядаюцца лінгвістамі як спецыфічныя канструкцыі, якія займаюць 
прамежкавае становішча паміж кампазітамі і свабоднымі сінтаксічнымі канструкцыямі. Напрыклад, М. Прыгодзіч 
лічыць, што «такое фармальнае разуменне гэтых парназлучаных аб’яднанняў не павінна быць перашкодай на 
шляху іх прызнання як спецыфічных (у параўнанні з “кананічнымі”) паўкампазітаў» [4, с. 58]. Як справядліва 
адзначае А. Аганесян, у сувязі з выяўленнем індывідуальнай нормы словатворчасці паэта састаўныя назвы гэтага 
тыпу неабходна «разглядаць як адзінае структурна-семантычнае цэлае, асноўнай прыметай якога з’яўляецца 
незвычайнасць лексічных сувязей паміж састаўнымі кампанентамі, што прыводзіць часта да семантычнай 
двухпланавасці аднаго з іх, да яго метафарызацыі» [5, с. 14]. Даследык А. В. Солахаў падкрэслівае, што «назоўнікі, 
якімі выражаюцца кампаненты гэтых структурна-семантычных адзінак, часцей за ўсё не выдзяляюцца навізной  
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і шырока ўжываюцца ў мове, але іх аб’яднанне звычайна адбываецца безадносна да рэальнай звязанасці  
з парушэннем логіка-семантычных сувязей, збліжэннем самых розных прадметаў і з’яў» [6, с. 94]. У выніку ўзнікае 
настолькі злітны, паводле А. Аганесяна, структурна-семантычны комплекс, што ён успрымаецца як 
цэльнааформленая структура. «Семантыка такіх складаных утварэнняў сумяшчае і прадмет, і вобраз 
прыпадабнення» [7]. Параўнальнае супастаўленне абазначаных кампанентамі прадметаў і з’яў надае гэтым 
утварэнням семантычную ёмістасць, асаблівую выразнасць і экспрэсіўнасць, абуджае думку, уяўленне і фантазію 
(жанчына-таямніца ‘неразгаданая  жанчына’, кропелькі-расінкі ‘кропелькі расы’, мара-лагода ‘салодкая мара’, 
хаты-сіроткі ‘пакінутыя хаты’, хвалі-кругі ‘хвалі ў выглядзе кругоў’, ягадкі-гронкі ‘ягады, сабраныя ў гронкі’): 
Прыгоства і твой розум, // Табой не нахваліцца, // І што ты за жанчына, // Жанчына-таямніца [8]; Ільюцца  
кропелькі-расінкі  // Ў тумане раннім на траву, // Жыву я ў гэтыя часінкі, // Пакуль кахаю — я жыву [9]; Западае 
глыбока, // І штодзень і заўсёды, // І мне робіцца лёгка, // І мне робіцца лёгка // Ад прыемнае мары-лагоды [10]; 
Вёска пустая, // Нідзе ані гуку, // Хаты-сіроткі стаяць, // Вецер лятае і сее дакуку, // Глянеш — і слёз не стрымаць 
[11]; Дождж ідзе, // Дождж ідзе, // Пахне бэз, пахне траўка, на рацэ // Ходзяць хвалі-кругі [12]; Думаў я, што ты 
рабіна, // Вецці схіляеш на дол, // Шчокі, як ягадкі-гронкі,// Чырванню ззяюць наўкол [13].  

Словаскладаннем, як і папярэднія назоўнікі, утворана прыслоўе ледзьве-ледзь ‘вельмі нялёгка, з вялікай 
цяжкасцю’: А яна, яна // Ўскіпела: // — Пад кустом сядзіць мядзведзь, // З кулакамі //  Наляцела, // Супакоіў  
ледзьве-ледзь [14]. Гэтае складанае ўтварэнне ўзнікла на базе аднакаранёвых слоў-сінонімаў і ўзмацняе семантыку 
абодвух кампанентаў.  

Пры ўтварэнні індывідуальна-аўтарскіх слоў А. Дзеружынскі звяртаецца і да асноваскладання. Гэтым 
спосабам ён утварае прыметнікі (светла-залацісты ‘колеру светлага золата; светла-жоўты’): Бялюткай хмаркай,  
// Бялюткай хмаркай // Любуюся я ў небе чыстым // І зоркай яркай, // І зоркай яркай, // Агністай, светла-залацістай [15]. 
Індывідуальныя складаныя прыметнікі-неалагізмы валодаюць уласцівасцю згушчаць,  канцэнтраваць інфармацыю, 
выступаючы ў ролі адметных сродкаў паэтычнага адлюстравання навакольнага свету. 

Асноваскладаннем + суфіксацыяй утвораны назоўнік іншамовіца ‘жанчына, якая гаворыць на іншай мове’: 
Не бяда, // Што іншамовіца, // Хто жадае, // Той дамовіцца [16]. 

Пры ўтварэнні індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў паэтам выкарыстоўваецца суфіксацыя. З яе дапамогай 
утвараюцца пераважна памяншальна-ласкальныя словы розных часцін мовы: а) назоўнікі (плацейка ‘лёгкае плацце 
або плацце невялікіх памераў’): Лецейка, лецейка // Зачароўвае, // Плацейка, плацейка //  Паркалёвае [17]; 
б) безасабова-прэдыкатыўныя словы (нудненька ‘памяншальна-ласкальнае да нудна’: Дума-думанька, // Як мне 
нудненька, // Сумна і трывожна, // Выказаць няможна [18]. 

Прыставачна-суфіксальным  спосабам  утвораны  прыметнік нерастанны ‘развітальны’: І два словы, два 
вечныя словы — // Я кахаю — пачулі дубровы. // У таемным кутку // Ты дала мне руку // Прывітальную,  
// Нерастанную [19]. 

Дзеяслоў цанавацца ‘дамаўляцца аб цане’ ўтвораны суфіксальна-постфіксальным спосабам: — Грошы не 
шкадую, // Дам цану любую… // Кінем цанавацца, // Лепей цалавацца! [20]. 

Заключэнне. У мове вершаў зборніка А. Дзеружынскага «Веснавей» ужываюцца пераважна індывідуальна-
аўтарскія неалагізмы-кампазіты, утвораныя словаскладаннем, асноваскладаннем, асноваскладаннем + суфіксацыяй. 
З іншых індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў зафіксаваны дэрываты, утвораныя суфіксальным, прыставачна-
суфіксальным, суфіксальна-постфіксальным спосабамі.  
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