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Эталопя чалавека i мова
Ю.А. Ка п ц о в а
Моуны этас даследуецца у кантэксце эталогii - паводзш чалавека. Раскрываецца парадаксальная
сутнасць эталапчных аплiкацый, характар ix машфестацьп у слове i яго невербальных аналагах. У
сувязi з шстанцыяй назiральнiка разглядаецца фундаментальная для увасаблення моунага этасу
катэгорыя выяуленчасщ, а таксама падставовы для фенаменалогii прынцып вiдавочнасцi.
Праводзiцца размежаванне iмпрэсiунага (выяуленага) аспекту i экспрэаунага (выражанага) плану
мовы i мауленчай дзейнасцi. Асобная увага у артыкуле надаецца тлумачэнню i азначэнню паняцця
«вербальныя паводзшы».
Ключавыя словы: моуная эталогiя, паводзшы i дзейнасць, негацыя, фенаменалогiя паводзш.
Language ethos is investigated in the context of ethology - the behavior of a man. The paradox essence of
ethologic applications is being discovered as well as the character of their manifestation in the word and
its non-verbal analogues. In accordance with the state of the observer there has been considered the fun
damental for the language ethos reflection category of depiction, as well as basic principle for phenome
nology evidence. The division of the impressive aspect and the expressive one as well as language activ
ity has been performed. Special attention in the article has been paid to the explanation and the definition
of the notion «verbal behavior».
Keywords: language ethology, behavior and activity, negation, phenomenology of behavior.

Уводзшы. Тэрмшам эталоггя (ад грэч. ethos - прывычка, характар, душэуны склад,
манера паводзщь сябе i logos - вучэнне) абазначаецца дысцыплша, якая вывучае паводзшы
усяго жывога, у тым л1ку i чалавека. У XVIII ст. эталопя была рауназначная этыцы. У 1843 г.
Дж. Мшь назвау эталопяй прапанаваны 1м раздзел пахалогп, як1 вывучае чалавечы характар
[1, с. 37]. Эталопя чалавека зыходзщь з уяуленняу, выпрацаваных у ходзе знаёмства з
паводзшам1 у жывёльным свеце, i знаходзщца у цеснай сувяз1 з гумаштарным1
дысцыплшам1, - перш за усё з пахалопяй, мовазнауствам i л1таратуразнауствам. Эталапчны
падыход у мовазнаустве выяуляе надзвычай важны i на сённяшш дзень амаль некрануты
пласт мовы - увасабленне у слове этасу чалавечага жыцця. З поуным правам можна
сцвярджаць юнаванне моунай эталогл - мовазнаучай дысцыплшы, прадметам якой
з ’яуляецца даследаванне вербальн^1х паводз1н i вербал1зацы1 паводз1н чалавека у мове.
Асноуная частка. Паводз1ны в^1яуляюцца у штодзённасц1 i складаюць неад’емны
спосаб жыцця чалавека - яго modus vivendi. Пад штодзённасцю разумеецца рэальнасць, якая
пражываецца i перажываецца непасрэдна i в1давочна. У штодзённасц1 не паустаюць
актуальныя праблемы, аднак узшкаюць надзённ^1я пытанн1. «Чалавек, як1 выходзщь за межы
штодзённасц1, фактычна школ1 не пераадольвае гэт^1я межы. Да пары да часу гэтая
рэальнасць аказваецца для чалавека непраблематычнай» [2, с. 92]. Штодзённая
неадчужальнасць паводзш для чалавека зауважаецца у тым, што не бывае чалавека паводзт ёсць чалавек (яюх?) паводзш (бездакорных, стрыманых i г. д.). Паводле паводзш не
щэнтыф1куецца асоба, але выяуляецца аутэнтычнасць чалавека i яго характар.
Слова паводзты, як i шэраг 1нш^1х слоу, што называюць ж^1ццёв^1я феномены, не мае
дакладнай навуковай акрэсленасщ. Наяунасць шматлшх азначэнняу паводз1н у пйхалогИ, па
сутнасщ, сведчыць аб немагчымасц1 1х адназначнай канцэптуал1зац^11 i, урэшце, неразумент таго,
што такое паводз1ны. Аднак, несумненна, кожны чалавек знаёмы з тым, што гэтым словам
называецца. Не ставячы перад сабой мэту акрэсл1ць паводз1ны, паспрабуем разгледзець 1х у святле
фенаменалогИ - высветлщь сутнасць. «Фенаменалог1я - гэта вывучэнне сутнасцей...» [3, с. 23].
Фенаменалопя чалавечых паводзш, у тым л1ку i моуных, звязана з парадаксальнай, на
першы погляд, высновай. Паводз1ны не ёсць дзейнасць. Тое, што уласщва дзейнасщ,
цалкам не характэрна для паводзш. Так, дзеянне мае прычыну. Аднак не юнуе прычыны
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паводзш - ёсць ix зачэпка («повад»). Калi, напрыклад, гаворыцца пра моуныя паводзшы, то
можна высветлiць, што стала зачэпкай для лаянкi, грубага абыходжання, жарту i г. д. Акрамя
таго, дзеясловы руху указваюць на дзеяннi з уласцiвымi iм мэтай i напрамкам. Такiя
дынам1чныя прыкметы адсутнiчаюць, напрыклад, у дзеяслове варушыцца, яю мае дачыненне
да усяго, што неяк выяуляе сябе, i якiм характарызуюцца паводзiны: варушыцца
«ажыццяуляцца», «выяуляць ажыуленне»: «... не т ак / бацька / ужо i стары, варушыуся
яш чэ як мае быць» (Скрыган) (ТСБМ, 1, 466). Дзейнасць разумеецца як працэс, наюраваны
на канчатковы вышк. Аднак у выпадку з паводзiнамi аказваецца важным не вышк, а ход ix.
Выраз паводзщь сябе азначае спосаб самаажыццяулення чалавека. Не будучы знешне
прычынённымi, паводзiны выклiкаюцца да жыцця унутранай шту^ыунай сiлай. У мiфiчнай
свядомасцi ёй супрацьпастауляецца «нячыстая сiла», якая заклапочана пазбауленнем
чалавека аутэнтычнасщ - падбiвае, падштурхоувае, тузае яго i да т. п.
Дзейнасць вызначаецца як «праяуленая актыунасць» [4, с. 47], параун. англ. activity
‘дзейнасць’. Любы род актыунасщ з’яуляецца дзейнасцю: працоуная дзейнасць, вышэйшая
нервовая дзейнасць, дзейнасць сэрца, нырак i г. д. Аднак чалавек шяк не праяуляе сябе у
паводзiнаx; у ix выяуляецца яго характар. Характерным называецца усё, што стала
зауважаецца за кiмсьцi, г. зн. прывычнае, параун.: уласщва (каму?), аднак: характэрна (для
каго?). Уласщвае што-небудзь каму-небудзь, для яго не характэрнае.
Элементам паводзш выступае не дзеянне, а учынак. Паводле М. Бахцша, сутнасць учынку
iмперсанальная. У iм ёсць унутраны iмпульс, аднак учынак пазбаулены знешняга стымулу.
Чалавек не выражае i не акрэсшвае сябе учынкам. «Мая акрэсленасць (я такг) не уваходзщь для
мяне самога у матывацыю учынку; у класщызме учынак заусёды матывуецца характарам героя»
[5, с. 17]. Сукупнаць ф1з1чных i метафiзiчныx учынкау кожнага чалавека i утварае тое, што
называецца паводзшамь Згодна з таюм разуменнем, само жыццё ёсць паводзшы. Невыпадкова
дзеяслоу паводзщца у беларускай мове выяуляе сэнс ‘жывецца’: паводзщца «жыцца» (ТСБМ, 3,
477; Нахлябовгч хацеу ужо гсцг далей, але Пнгцкг перапынгу яго: - Ну, як вам паводзщца? (Чорны).
Паводзшы чалавека - iманентны стан яго паступовага ажыццяулення, у яюм ён не
выходзщь за межы свайго жыццёвага вопыту. Гэты стан Арыстоцель называу тэрмiнам
энтэлехгя (грэч. svisXexeta - «знаходжанне у стане ажыццяулення»). Дзеяслоу знаходзгцца
л^аральна азначае ‘знаходзщь сябе’. Пошук сябе не звязаны з асабовасцю. Паводзiны не
належаць да рэальнасщ, у якой правяць шстытуты звычаю i закону. У сувязi з паводзiнамi
гаворыцца аб прывычцы: павялося - «стала прывычным» (ТСБМ, 3, 474). У адрозненне ад
звычаю, прывычка неканвенцыянальна складваецца у ходзе жыцця, напр.: Тут ужо так
павялося: даражыць гонарам калектыву (Шахавец). Прывычнае не залежыць ад знешшх
рэгламентацый: Пётра падыйшоу да сцгрты i сказау прывычнае «добры дзень»
(Пташшкау). Яго усе npbWbiKMi зваць —Ладымер Паляруш (Чорны).
Паводзшам не уласщвы напрамак, у ix выяуляецца вектарнае «дзе», напр.: Букрэй
разгаварыуся з Панасам, распытывау яго, я к паводзтася у палякау, што ён чуу i бачыу
(Колас). Паводзячы сябе, чалавек шкуды не щзе, а як бы вяртаецца назад - да свайго пачатку.
У яго не дарога, якую вь^раю ць, а, па сутнасщ, шлях у шкуды. «Чалавек - “доугая” ютота,
якая прабiраецца праз зарасл чужых уяуленняу да невядомай мэты (шчасця?), каб выявiць
напрыканцы шляху - калi пашанцуе, - што гэта быу шлях да сябе. I што любы шлях - гэта
шлях да сябе. I што да сябе можна i не дайсщ» [6, с. 43].
Дзейнасць сiмвалiзуецца кругам: круг ‘замкнуты ланцуг дзеянняу, спрау, працэсау,
якiмi вычэрпваецца што-н.’ Круг дзейнасцг (ТСБМ, 2,728). Кругавы рух не в^аецца этасам:
абвесцг кругом пальца; кружыць галаву; бывае, што кругом мярзотнгк втаваты... (Корбан).
Прыметшк круглы у спалучэнш са словам дурань абазначае: ‘абсалютны, закончаны’ (ТСБМ,
2, 731). Для круга уласщва непрымальная для этасу абмежаванасць. Эталопя успрымае
«кручанасць» як хваробу: кручаны ‘хворы на шалёнства (пра жывёл)’. Кручаны сабака;
‘нясталых паводзiн’(пра чалавека). Макар чырванеу, згарау ад сораму i крыуды, кляуся, што
нгколг не гляне на кручаную няверную Я д в^ю (Асшенка). (ТСБМ,1, 481). У антыномп
«круць-верць» (хоць круць-верць, хоць верць-круць) этычным кампанентам выступае «верць»: верцхвостка (разм.) ‘жанчына легкадумных паводзiн’ (ТСБМ,1, 481).
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Характар паводзш не працэсуальны, а рэфлексшны. На жыццёвым шляху мае сэнс не зварот
(абарот), а паварот - рэфлекс (лац. reflexio ‘паварот’,flexio «выпн», «:выпб», «выпбанне», «дуга»).
Працэс жа прадугледжвае абарот i уласщвасць абарачальнасщ: абарачальныя працэсы,
абарачальнасць хгмгчных рэакцый, грашовы абарот i г. д. У самаажыццяулент чалавек не
абарочваецца, але паварочваецца, параун: паварот у жыцщ паварот размовы i г. д. Павороты не
уласщвы стратэгп дзейнасщ, але характэрныя для тактыкi паводзш. З павароту пачынаецца яшчэ
няпройдзены этап i крок насустрач свежаму вопыту. Паварот арыентаваны на пачатак i перамены.
Дзякуючы рэфлекси, чалавек не толью нешта ведае аб прадмеце, але яшчэ i ведае пра
свае веды. Паводзшы неад’емны ад шстанцьп Другога - гледача. Слова гнстанцыя паходзщь
ад лац. instantia - ‘непасрэдная бл1зкаць’. Чалавек ёсць шстанцыя у тым сэнсе, што усё
праходзщь у яго перад вачыма i рэфлекауна машфестуецца яго пачуццям1. Параметр бл1зкасщ
аказваецца рэлевантным для шматстайных этычных выяу. «Ступень бл1зкасщ да нас чагосьщ
адпавядае ступеш закранутасщ нашых пачуццяу. Ступень жа аддаленасщ, наадварот, паказвае
ступень нашай аб’ектывуючай незалежнасщ; аддаленае не кранае нас за жывое» [7, с. 230].
Сутнасць паводзш выяуляецца праз прысутнасць Другога. «Чалавек не можа дасягнуць
цэласнасщ сам, таму што цэласнаць знаходзщца праз душу, а душа не уяуляецца без другой
палавшы, якая можа быць знойдзена толью у Друпм» [8, с. 56]. Друп - адрасат. Напрыклад,
кал1 нехта паводзщь сябе шумна (гучна гаворыць, жартуе, смяецца i г. д.), то гэтае «шумна» не
з’яуляецца шумным «наогул», а ёсць для каго шумнае. И хто не у стане паюнуць сваю
абалонку i стаць для сябе гледачом. Друп (успрымальшк) не мае статусу сведю; ён вщавочшк.
Прынцып вщавочнасщ аказваецца прынцыпам ус1х прынцыпау для таго, хто неяк выяуляе
сябе у паводзшах. Усе характарыстыю паводзш заснаваны на рэцэпцып i рэфлекси гледача,
параун.: - Паглядзiм на твае паводзшы (З разм.). Не юнуе, напрыклад, такой аб’ектыунай
якасц1, як непрыгляднасць. Гэта рэфлексшная характарыстыка - погляд (меркаванне) Другога.
У сувяз1 з наз1раннем А. Матуранай прапанавана этстэмалапчна важнае паняцце
распазнання. «Фундаментальнай аперацыяй, якую здольны ажыццяуляць наз1ральн1к,
з ’яуляецца аперацыя распазнавання - выяуленне сутнасщ праз адсячэнне ад яе фону. Пры
такой фармул1роуцы не узшкае пытання пра тое, што такое рэальнасць: гэта вобласць, якая
ахопл1ваецца поглядам наз1ральшка» [9, c. 98.]. Наз1ранне не адбываецца як працэс па
дзеяслову сачыць. Наз1ральшк не аператар, яю прадстауляе рэальнасць у выглядзе здымкау.
У с1туацы1 наз1рання рэальнае выяуляецца рысам1, як1я зауважаюцца у ходзе распазнання, i
сам рэферэнт знаходзщца у пол1, для якога гэтыя рысы характэрн^1я. Рэальнасць успрымання гэта пераломленая праз прызму чалавечага вопыту «для каго»-рэальнасць. «Ваганне паветра
само па сабе не ёсць тое, што мы называем гукам: для таго, каб ваганш паветра зрабшся
гукам, патрэбна вуха, на якое падзейшчала гэтае ваганне. Рух хваляу сам па сабе не ёсць
тое, што мы называем светам - гэта толью мехашчны рух i шчога больш...» [10, с. 34].
Паводзшы - не арэна дзейнасщ, якая складаецца з паслядоун^1х актау, а сцэна. Сцэнарый
жыццёв^1х паводз1н - чарада папераменных непрафеййн^1х в^1яуленняу чалавека, яюя, не будучы
актам1, не прыводзяць да лёсавызначальн^1х змен i зрухау, але спр^1яюць нечаканым паваротам у
жыцщ, прыняццю неардынарн^1х рашэнняу. Сцэн1чнасц1 в^1яулення спадарожн1чае феномен
святла - высвятленне (высвечванне), напр.: адносты высветлтся, зразмовы высветлыася i г. д.
Не будучы дзейнасцю, паводзшы не прадугледжваюць в^1яснення - указання прычыны
i тлумачэння. Сутнасць паводзш адпавядае фенаменалогп 1х успрымання. Грэчасю выраз
^aivo^evov, да якога узыходзщь тэрм1н феномен, азначае, тое, што само сябе выяуляе вщавочнае; qaiva) мае корань фа- як фю^ ‘свет’. «Феномены - тое, што знаходзщца на святле
щ можа быць выведзена на свет, г. зн. высветлена» [11, с. 28]. На фенаменальнае як бы
прал1ваецца святло, i яно паустае для кагосьщ у сваёй цэласнай выяуленай в1давочнасц1.
Высвятл1ць нешта не значыць выясн1ць (параун.: яснае i светлае). Яснаму уласц1ва
экспрэая: праяснець ‘зраб1цца ясным, выразна бачным’ (ТСБМ, 4, 394). У экспрэауным
праяуленн1 адсутн1чае 1мпрэс1я выяулення: выявгць ‘выкрыць’, ‘знайсц1’, ‘адшукаць’,
‘зауважыць’, ‘высветлщь’; выявгцца ‘стаць в1давочным, наглядным’; выяуны ‘вщавочны для
ус1х’ (выяуны малюнак, выяуны гоман - ТСБМ, 1, 597). Выяуленне аналапчна вызваленню з
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палону, паустанню з цемры, вырысоуванню з туману i г. д. Аналогiя выяуленчасщ
зауважаецца, напрыклад, у стане паводле дзеяслова свтаць (аб прыблiжэннi усходу сонца):
С вт анне доуга не магло адолець змроку (Мележ). Над поплавам цадзшася, распаузалася
свт анне (М. Ткачоу); параун.: Свт аць у думках пачало: Нашчадю удзячныя ацэняць I
шчодра лаурамi аценяць Яго халоднае чало (Барадулш).
З выяуленнем звязаны фундаментальны для мастацтва феномен выяуленчасщ. «У
кожным камяш тощца выява. Трэба толью, каб скульптар гэта зауважыу i дапамог ёй
пазбавiцца ад усяго лшняга» [12]. Выяуленчасць характэрна для у ах аутэнтычных аплiкацый
вербальных i невербальных паводзiн чалавека - для погляду, усмешю, слова, паузы i г. д.
Парадаксальнасць усяго выяуленага вынiкае з яго непраяуленай iрацыянальнай
вiдавочнасцi, характэрнай для непасрэдна прысутнай «вось»-рэальнасцi. Слова вось
ужываецца, калi нешта знаxодзiцца блiзка, праходзщь перад вачыма. Отуацыя «вось»выяулення напамiнае сцэну, з якой паступова спаузае заслона, i вачам гледачоу паступова
становiцца даступным усё, што схавана за ёй. Выяуленае машфестуецца пачуццямi гледача i
яго уражваннямь Рэцыпiент непасрэдна эмпатычна перажывае выявы, калi яны закранаюць
яго, щ апiсвае ix збоку як пабочны назiральнiк.
У iмпрэсiунасцi выяулення няма апасродкаванай дэманстратыунасщ. Словы «Вось
глядзi...» не маюць на мэце паказ (дэманстрацыю) нечага. Iмi нешта прэзентуецца
(прад’яуляецца) для гледача - робщца непасрэдна даступным для яго вачэй. У адрозненш ад
актуальнай праявы, выява - гэта не знешш выгляд, а вонкавы непауторны абрыс (эйдас)
нечага. У выяуленш адсутшчае момант адкрытасцi. Адкрываецца тайнае, а усё схаванае i
захаванае выяуляецца вонкава. Было б памылкай атаясамлiвасць вiдавочную выяуленасць з
агалённасцю (параун.: голае, але: непакрытае). Парадокс выяуленага у тым, што яно не юнуе,
а непасрэдна ёсць ва успрыманш. У iснаваннi чагосьцi мы можам быць перакананы, а у тым,
што ёсць, - упэунены. Выяуляюцца не уласцiвасцi, а непауторныя р ы с ы чагосьцi (кагосьцi).
Калi з нейкай рысай рэцыпiент сустракаецца не адзш раз, то яна успрымаецца як характэрная.
У старажытна-грэчасюх працах у лш азначэнняу тэрмiна этас уваходзша паняцце
«настрой», дакладней - «душэуны настрой» як умова жыцця чалавека [13, с. 38]. З часоу
антычных фiлосафаУ этас разумеуся выключна метафiзiчна - зводзiуся да уплыву на душу
чалавека; яго штэнцыя - вызваць цi стварыць адпаведны настрой (напр., этас музыю). Этас
зауважаецца там, дзе прысутшчае строй, - устроенасць i стройнасць; дзякуючы яму ствараецца
уражанне злажанасщ i гармонii (напр., музычны строй, паэтычны строй, вобразны строй i
шш.). Строем называецца i душэуны стан чалавека, яю в^1яуляецца, напрыклад, у характары
пiсьма i манеры гаварыць: - У яе [Кацярыны Дзмтрыеуны], бачу, не той ужо строй: пра што
не тша, дык неяк бегла, паспешлiва, тое не дагаворыць, тое на пауслове абарве (Раютны).
Неад’емная прыкмета строю - непарушнасць (параун.:неруш, цэласнасць,
некранутасць). Парушэнне цэласнасщ i змены у этычнай сферы успрымаецца як здрада
ранейшаму стану (параун. бел. парушыць парадак, парушыць строй, парушыць дысцыплiну;
парушыцца ‘страцщь стройнасць, зладжанасць, парадак’) (ТСБМ, 4, 62). Сутнасць паводзш у
нязменнасщ - стрыманасщ i вытрымцы. Каштоуным для этыю аказваецца не цярпенне, а
трыванне: трываць ‘захоуваць прыдатнасць, трымацца’ (ТСБМ, 2, 530). Трыванню не
уласщвая асноуная якасць матэрыi - працягласць; яно не цягнецца, а нязменна доужыцца.
Этычным аказваецца стан роунасщ (у сэнсе гладкасцi, аднолькавасцi), дзе « м ж намi
усё роуна». Этас - спакойная характарыстыка рэальнасцi. Пэуныя праявы напружваюць i
трывожаць, напр.,: Н ейк час Хацяноуск быу сам не свой - заблытала яго гэтая жахлiвая i
ганебная праява, растрывожыла душу (Кулакоусю). Напружанай, напрыклад, можа быць
нерэлевантная для паводзш щшыня. Супрацьлеглая ёй этычная каштоунасць - спакой: На
душы у ... / Аркадзя Цiмафеевiча / было спакойна i радасна (Дуброусю). Спакойны стан
гаворыць пра упэуненасць: Спакойныя крот, спакойная, упэуненая гутарка /Веры
Шгнатауны / былi прыемныя Платону (Пестрак).
Падставай бездакорных паводзш выступае паслухмянасць: - Вяртся, неслух! - пачуу
[Валодзька] дзедау загад, але i не падумау спынщца (Мележ). Рэальнасць, якая знаходзщца
за дзеясловам слухаць i яго вытворным^ характарызуецца шматлiкiмi сэнсавымi вектарамi.
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Мы зауважаем, напрыклад, што нехта «слушна гаворыць»; параун.: слушны «разумны;
абгрунтаваны; практычна карысны» (ТСБМ, 5, 211). Непаслухмяным1 аказваюцца аблудныя
думю, яюя «лезуць у галаву», не даючы спакою. Паслушнгкамг называюць манастырсюх
служкау, а 1х абавязю - паслушэнствам.
Этас па сутнасщ сваёй спакойна-негатыуны (непраяулены). Нярэдкi адказ на пытанне «Як
усё прайшло» - негацыя «Нгчога» г. зн. роуна, гладка, спакойна; параун.: як па маслу, без шуму i
пылу i да т. п. Слова шчога арыентавана на спакойны стан. Этычна прымальнай аказваецца
атуацыя, каш «усё абышлося, славаБогу»,«тчога не здарылася», але параун.: Не абышлося тут
без скандалу. Усё юнае мае акрэсленасць, аднак мы здольны аднесщся да любой акрэсленасщ з
боку адмоуя i утрымл1ваць гэтую негатыуную пазщыю. Не ведаючы «Што яно такое?», мы
можам, аднак, ведаць тое, што 1м не з’яуляецца; таюм спосабам нам становщца даступным
непраяуленае. Апафатычны падыход этычна арыентаваны. «Тое, што нашай свядомасщ здаецца
тчым, i ёсць недасягальна Найвялшшае» [14, с. 93]. «Трэба шмат часу, каб зразумець ншто»
(Э. Далберг); параун.: - «Жыццё?... А што такое жыццё?» (А. Мixневiч).
Вербальным шструментам моуных паводзш выступае слова, якое гаворыцца вочна щ
завочна - не у прысутнасщ; параун.: за вочы (абгаварыць, абазваць, назваць i пад.) (ТСБМ, 1, 502).
I Ha3usmi усе яго i за вочы i у вочы - Мiхаiл Iванавiч (Кратва). Завочным феноменам размовы
выступае мянушка, напрыклад, Л^а, Заяц, Памiдор i г. д. Аднак, гавораць не толью словы, але i
шматстайныя невербальныя выявы, напр.: Km i каханне - гавораць вочы Тугой i шчасцем выразней
слоу (Чарнушэвiч). Але над усiмi антыномамi дамтавала i звязвала iх у цэласны чалавечы
характар ягоная / Калестка / непауторная мудрая, iранiчна-мяккая усмешка, якая гаварыла пра
яеуладальшка больш i глыбей, чымусе натсаныя iм к н г i сказаныя словы... (Г. Праневiч).
Гаворка як мадэль вербальных паводзш не з’яуляецца працэсам. Тэрмш працэс асацыпруецца
з судом (судовы працэс), са зменамi у аргатзме (запальны працэс), з вытворчасцю (вытворчы
працэс) i г. д. Суразмоуцы не чыняць «скоры суд» над рэчаюнасцю. Размова не мае дыскураунай
уласцiвасцi - яна не акт i не акцыя. Па сутнасщ, у гаворцы нiчога не павшна абмяркоувацца, а
толькi абгаворваецца на вачах прысутных цi за вочы. Слова гаворыцца мiжвольна: Нешта яму не
гаварътася (Чорны). Гаворка характарызуецца «ходам^> (па ходу размовы, у ходзе размовы); яна
не вядзецца, а «:па-водзщца»: Цяпер размовы п авял^я Наконт паноу i палявання (Колас).
Праз гаворку выяуляецца характар чалавека: У празмернай гаварлiвасцi крауца увесь яго
характар: яго м т у ^ в а с ц ь , дзiвацтва, багацце фантазп (Луферау).
У гаворцы адсутшчае асноуная прыкмета працэсу - паслядоунасць. Суразмоуцы не
паслядоунш, а «:староннш». К чога не даказваючы, кожны трымае сваю сторану («гне сваю
лiнiю»), цi прымае сторану другога. Усяю працэс перакiдвае у мiнулае - ён «ужо пайшоу».
Аднак у рэальнасцi размовы не праяуляецца закончанае «ужо». Суразмоуцы кожную хвшну
«яшчэ» гавораць. Гаворка ажыццяуляецца у разавай «вось-яшчэ»-рэальнасцi, якая
характарызуецца прынцыповай незавершанасцю. Рэальнасць гаворкi аналапчна рэальнасцi
жыцця, параун.: раз жывем, яшчэ жывы, пакуль жывем i да т. п. Модус жыцця - падставовая
характарыстыка гаворю i яе першаэлемента - слова: жывая гаворка, жывая мова, жывы водгук,
жывое слова. Аднак жывасць успрымаецца не як рухомасць, а у сэнсе непасрэднасцi в^1яулення,
параун. аналаг.: жывы гук, жывая музыка (не з пласщню). Аутар, праз вусны якога праxодзiць
слова, не дзейсная асоба, а усяго толькi шструмент: Не я гавару, душа гаворыць (З разм.). Гэта ваша
маладосць гаворыць у вас (Кратва). А мыm i i сэрца гавораць - Не вер яму, рыжаму, не! (Колас).
Суразмоуцы гавораць папераменна - абменьваюцца памiж сабой словамi i думками
Размовы - гэта перагаворы: - Дзе ж ты быу цэлы дзень? - запытала Марта мужа. - А табе
щкава ведаць? - Вядома, што щкава! - Зося тбы не чула гэтых перагаворау... щшком
сядзела на лаве (Гартны). Перагаворы не адбываюцца, а праходзяць - ажыццяуляюцца
паводле ходу (ход перагаворау, у ходзе перегаворау дасягнуты пагаднент i г. д.). Здольнасць
да перагаворау зауважаецца не толью памiж людзьм^ напр.: У гаi неупрыкмет пацямнела:
сюды апусцшася стая гракоу. Яны пачалi перагаворвацца, быццам раш ся, як лепей пачаць
работу (М. Лужанш). Пачуушы, што ходзяць па двары, падау голас кабан, i куры пачалi ц х а
перагаворвацца у сваёй загарадцы (Федарэнка). Перагаворамi называецца рефлекауны
перазоу па прынцыпу «зоу - водзыв», «зваць - адзывацца».

Эталопя чалавека i мова
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Мадэль размовы не люстра, а рэха з характерным для яго прынцыпам пераемнасщ
(утрымання). Калi люстра адлюстроувае усё татальна i раунадушна, то рэха жыва, iмпульсiуна
i неабыякава пераймае-падxоплiвае i «iнтэрпрэтуе». 1ншы раз перайманне дапускае
парадыраванне (перадражнiвае): Нешта дражтць мяне: Кашляну, - i у адказ кашляне I
схаваецца недзе... (Куляшоу). Прынцып пераемнасцi выяуляецца у штэнцып таго, хто гаворыць
«падxапiць» слова суразмоуцы i рэфлексiуна адгукнуцца на яго. У водгуку прысутнiчае
«цытатная» апеляцыя да папярэдне гаворанага («Вось вы гаворыце...»). Суразмоуцы сумесна
доужаць лш ю вербальных паводзiн, падрымлiваючы i не даючы ёй згубiцца.
Моуныя паводзiны - гэта рэальнасць сустрэчы. Яны пачынаюцца з невербальнага
рэфлексу - павароту твару; параун. супрацлеглае: павярнуцца стнай да каго-чаго - выказаць
абыякавасць (ТСБМ, 3, 489). Павярнуцца тварам (щ душой) да кагосьцьчагосщ - значыць
стаць на шлях недыскураунага пазнання яго.
Важны элемент моуных паводзiн - погляд. У сваёй невербальнай i вербальнай постащ
погляд не праяуляе камушкатыунасщ - нiчога не паведамляе, але здольны гаварыць пра
многае, асаблiва калi ён жаночы: «спору няма, жанчына - гэта свет, погляд, зоу да шчасця,
iншы раз слова» [15, с. 348]. Пераглядванне аналапчна перагаворванню, напр.: Хлопцы
пераглянул^я i зразумелi адзш аднаго без слоу (Якiмовiч). Сэнсоуна вектарны погляд антытэза накiраванаму дзейснаму позiрку: Аксана паглядзела на Васыя. Той спакойна
вытрымау яе поз1рк (Кавалёу). Зiрнуць - камушкатыуны акт: З1рт, з1рт: гара якая! На ёй i
будка цагляная... Ото б адтуль зiрнуць на горад! ... Але ж i-зноу - з1рнуць щкава, Як там з
гары усё выглядае (Колас). Логас погляду - антыномiя дыскураунаму позiрку.
Сутнасць вербальных паводзш, як i паводзш наогул, негатыуная. 1дэальны ix стан спакойны: спакойна пагаварыць, спакойнаразмауляць, спакойная гаворка i г. д. Другая назва
для размовы - негацыяцыя. У негацыяцыях дагаворваюцца - прымаюцца умовы адзш аднаго,
сумесна вырашаюцца надзённыя пытаннi. Размоуны параметр «:памi:ж» («памiж намi»)
арыентаваны на давер i сакрэтнасць.
Негацыя «:шчога» iмплiцытна прысутшчае у самiм дзеяслове перагаварыць (жарг. перацерцi).
1нтэнцыя сустрэчы - перагаварыць аб уам, нiчога не пакщаючы на потым. Суразмоуцы стараюцца
не дапускаць у размову шчога лiшняга. Як лшняе успрымаецца усякая рухомасць, напрыклад,
жэставыя руxi: Спакойны, ураунаважаны, без лш н 1 х рухау i жэстау, настаунт выклтау
давер’е (Левановiч). 1д^1яматычнае слова «:шчога» - iнтэнц^Iя назiральнiка, яю глядзiць, каб
усё праxодзiла роуна (- Ты чаго? - Я шчога. - З разм.). Сутнасць гаворю селектыуная: I тое,
што далей гаварылася, ужо лёгка прасейвалася праз Сашкаву галаву (Чорны).
Заключэнне. У атсанш моунай эталогл аказваецца запатрабаваны прынцып
антынамiчнасцi (iншая назва - апафатычнасць). Адпрауным пунктам лшгвютычнага
вывучэння увасаблення эталогii чалавека у мове з ’яуляецца тэзiс аб нядзейснай i негатыунай непраяуленай, але вщавочна выяуленай - сутнасцi паводзш. Падставовыя xарактарыстыкi
эталогii чалавека вербальнасць, рэфлексшнасць, iмпрэсiунасць, негатыунасць,
неканвенцыянальнасць, iнструментальнасць, сэнсоунасць, творчасць, iрац^Iянальнасць,
шстанцыянальнасць, вiдавочнасць i iнш. Кожную хвшшу жыцця чалавек «паступае», i у яго
эвалюцыйн^1х учынках в^1яуляецца фенаменалапчная рэальнасць. Гэтая рэальнасць
iмпрэсiуна i творча пераймаецца рэцыпiентам. Падставай успрымання з’яуляецца крытэрый
блiзкасцi цi аддаленасщ рэальнасцi ад самой натуры - жыцця. Дамшуючым прынцыпам
паводзiн чалавека, у тым лшу i моуных, выступае в^альнасць. Метафара жывога слова, якое
само гаворыць (паводле Ф.М. Янкоускага), - найважнейшы аспект металшгвютычнага
вывучэння моуных паводзiн, зыходным пунктам якога выступае фенаменалапчнае вучэнне.
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