
апош ні пры майся, а першы пере
ставай». Ш матлікія П. крытыкую ць 
лю дскія заганы. Часам гэта крыты- 
ка мае з ’едлівы характар, напр., пра 
гультайства дзяўчыны: «Але ж і ста- 
ранная! Я к сваты едуць, то веніка 
шукае хату падмесці!». Да П. вельмі 
падобныя выслоўі.

Jlim.: Гл. да арт. Прыказка.
А. М.Аляхновіч.

П РЫ МА ЦК ІЯ  П ЁС Н І, трупа сацы- 
яльна-бытавых песень. Найб. рас- 
паўсюджанне атрымалі ў 19 — пач. 
20 ст. У аснове П.п. — праца і по- 
быт прымака, яго скаргі на лёс, ску
пую жонку і цешчу: «Ой, не ўспеў ка- 
ня адпрагчы, / / Ды на лаўку сесці, / /  
Загадала яму ц е ш ч а / /  С вінням  буль- 
бу несці». Звы чайна П.п. па сю жэце і 
маст. сродках простыя, таму што пі- 
саліся пераваж на самімі прымакамі: 
«Бадай свінні паздыхалі, а хата згарэ- 
ла, / /  Як мне гэта прымацкае жыццё 
надаела!». У наш час П.п. наблізіліся 
да жартоўных, гумарыст.: прымакі не 
зняваж аны я, а вясёлыя, і іх аповед аб 
сваім жыцці — забава для людзей.

А. М.АляхновЫ.

П Р Ы М Ё Т Н ІК . у беларускай мо- 
ве лексіка-граматы чны  клас самаст. 
слоў, які аб ’ядноўвае словы з агуль- 
ным значэннем  прыметы. Па зна- 
чэнні і граматычных асаблівасцях 
вылучаюць П. якасныя («зялёны», 
«цесны»), адносныя («бетонны 
мост», «вясковая вуліца») І прына- 
лежныя («дзядзькаў», «леснікоў»), 
Я касныя П. маюць граматычную ка- 
тэгорыю  ступеней параўнання, якая 
выражае меру прыметы ў прадмета 
(«ц ікавы —ц ікавей ш ы —н айц ікавей- 
шы»); могуць утвараць поўную І ка- 
роткую формы («рад», «рады»); бы- 
ваюць вытворныя і невытворныя 
(«радасць — радасны», «белы»), П. 
змяняю цца па родах, ліках, склонах 
(акрамя кароткіх форм) у залеж нас- 
ці ад роду, ліку, склону назоўнікаў 
да якіх яны дапасую цца. У сказе вы- 
конваю ць ф ункцы ю  дапасаванага аз- 
начэння \ « i),vun насоўваўся белай 
ш апкай над саламянымі стрэхамі,

распаўзаўся па вуліпы». М .Лынь- 
коў); вы казніка або іменнай часткі 
састаўнога выказніка («Зямля мая то 
мяккая, то мулкая, ад навальніц пра- 
сторная і гулкая, такая непаўторная 
заўсёды». П .П анчанка; «Дзень быў 
ціхі, сонечны» (Я .Брыль). У семан- 
тыка-стыліст. плане П. — аана з са 
мых поліф ункцы янальны х і мабіль- 
ных часцін мовы. Ён можа выражаць 
самыя разнастайны я па семантыцы 
і эм ацы янальна-ацэначнай , экспрэ- 
сіўнай афарбоўцы прыметы, якас
ныя рысы прадметаў і з ’яў.

Т.Ф.Рослік.

П РЫ М Ы К А Н Н Е , у беларускай мове 
від сінтаксічнай сувязі, пры якой за- 
лежнае слова звязваецца з гал. толь- 
кі па сэнсе. Адносіны паміж гал. і 
залежнымі словамі выраж аю цца ін- 
танацы яй і парадкам слоў. П рымы- 
каю ць, звы чайна, да дзеясловаў няз- 
менныя часціны мовы: прыслоўі, 
дзеепрыслоўі, інфінітывы («размаў- 
лялі гучна», «чытаць седзячы», «про
сьба застацца»). А дрозніваю ць П. 
ўласнае («размаўлялі па-сяброўску») 
і іменнае, калі да гал. кампанента 
прымы каю ць ускосныя склонавыя 
ф ормы назоўнікаў, семантычна бліз- 
кія да прыслоўяў («казапь па ш чы- 
расці»). Т.Ф.Рослік.

П РЫ Н А ЗО Ў Н ІК , у беларускай мове 
службовая часціна мовы, якая ўдак- 
ладняе значэнне ўскосных склонаў і 
выражае адносіны паміж  назоўніка- 
мі (займеннікам і, л ічэбнікамі) і інш. 
словамі ў словазлучэнні і сказе. Не 
маюць лексічнага значэння, набы- 
ваюць яго толькі ў кантэксце, у спа- 
лучэнні з самаст. часцінамі мовы. 
Паводле паходжання падзяляю цца 
на невытворныя («а», «без», «над») 
і вытворныя («акрамя», «абапал», 
«скрозь»), паводле структуры — на 
простыя («ад», «сярод»), складаныя 
(«з-за», «па-над») і састаўныя («згод- 
на з», «нягледзячы на»). Удакладня- 
ючы значэнне ўскосных склонаў, мо- 
гуиь ужывацца з формамі аднаго або 
некалькіх склонаў. А дносіны паміж 
словамі ў сказе і словазлучэнні м а

юць розны характар, адпаведна і се- 
мантыка П. разнастайная: прастора- 
выя («лунаць над борам»), часавьія 
(«працаваць у жніво»), аб ’ектньія 
(«зачапіцца за галіну»), азначальныя 
(«дрэва з купчастай вершалінай») 
пры чы нны я («кры чацьад роспачы»)' 
мэтавыя («купіць падарунак да свя
та»), умоўныя («зазірнуць у слоўнік 
пры неабходнасці»), параўнальныя 
(«выш ынёй з паўдома») і інш.

7. Ф. Рослік.

П РЫ ІІЁЎ К А , аднастрофная песня 
якая складаецца пераважна з 4 рад- 
коў і вы конваецца часам як прыпеў 
да танца. П. звычайна аб’ядноўва- 
ю цца па тэмах, утвараючы сюжэт- 
ную песню. Як ж анр сфарміравалася 
Ў  2-й пал. 19 ст., у 1920-я гг. атрыма- 
ла ш ырокае распаўсюджанне. Ха- 
рактэрнай асаблівасцю  П. з'яўляец- 
ца незамацаванасць тэксту за пэўнай 
мелодыяіі. У розных мясцовасцях ад- 
зін і той жа тэкст кладзецца на роз- 
ныя напевы. У той час на асобныя 
напевы маглі спявацца дзясяткі роз
ных тэкстаў. Выкананне П. — свайго 
роду спаборніцтва, слоўная імправі- 
зацыя выканаўцы, пры якой акампа- 
ніятар (гарманіст, баяніст), суправа- 
джаючы кожную П. новым каленам 
найгрышаў, становіцца актыўным 
яе ўдзельнікам і адным з персана- 
жаў: «Гарманіст, гарманіст, / /  Рубаш
ка зялёная, / /  Чаму ў цябе, гарманіст, 
/ /  Хата развярнёная?» П. не дае шы- 
рокай карціны перажыванняў вы- 
канаўца, у ёй заклю чаны  нейкі адзі- 
ны момант ж ы цця, які падаецца не 
ва ўсёй ш матграннасці, шматплана- 
васці, а эскізна, намёкамі. У той жа 
час П., вы кананы я ў тэматычнай су- 
купнасці, ствараю ць вобразы незвы- 
чайнай эмацы янадьнай напружанас- 
ці, якія ўздзейнічаю ць на слухачоў. 
У сучасных П. гучыць гар. лірыка, у 
якой  знаходзяць адлю страванне ўсе 
праявы сучаснага ж ы цця. С ёння П. 
— вельмі папулярны ў народзе жанр 
традыц. творчасці. Я на працягвае іс- 
наванне ў розных галінах маст. куль
туры народа, асабліва ў аматарскай 
дзейнасці. А. М.Аляхновіч.
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