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Федунова Т. В. (Мiнск) 
 

ТЭОРЫЯ СЕМАНТЫЧНАЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА ЯК 
НОВЫ НАКIРУНАК СЕМАСIЯЛАГIЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ 

Увага да змястоўнага боку моўнай сiстэмы выклiкае значную 
цiкавасць у лiнгвiстаў, чым i абумоўлена iнтэнсiфiкацыя ў распрацоўцы 
фундаментальнай базы семасiялагiчных даследаванняў. Акцэнтаваны 
разгляд семантычнага аспекту мовы прадыктаваны некалькiмi 
прычынамi: па-першае, вывучэнне змястоўнага боку той цi iншай мовы 
садзейнiчае вырашэнню шэрагу праблем, якiя датычацца вызначэння 
стаўлення мовы да рэчаiснасцi i чалавечага мыслення, ролi мовы ў 
працэсе пазнання. Па-другое, разгляд праблемных пытанняў лексiчнай 
семантыкi мае вялiкае значэнне для вырашэння прыкладных задач – для 
тэорыi i практыкi перакладу, лiнгвадыдактыкi, тэорыi i практыкi 
складання слоўнiкаў. 

Менавiта семасiялагiчны аналiз з’яўляецца тым iндыкатарам, якi 
дазваляе праз выяўленне семантычных нюансаў i пераходаў 
канстатаваць «непаўторную iндывiдуальнасць любога лексiчнага 
значэння ў канкрэтным нацыянальна-моўным вымярэннi» [1, с. 76]. 

Мэта дадзенага артыкула заключаецца ў вызначэннi i 
рэпрэзентацыi тэорыi семантычнай структуры слова як накiрунку 
семасiялагiчных даследаванняў не толькi ў рэчышчы адной мовы, але i ў 
працэсе кантрастыўнага вывучэння некалькiх лексiчных сiстэм. 
Пад семантычнай структурай слова ў лінгвістычнай літаратуры 
разумеецца, па-першае, структура лексемы ў адзiнстве ўсiх яе значэнняў 
i, па-другое, структура кожнага значэння, узятага паасобку: «… апісаць 
семантычную структуру слова – значыць даць характарыстыку 
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кампанентаў гэтай структуры. Для лексемы – гэта характарыстыка 
семем, якія ўтвараюць яе сэмантычную структуру» [2, с. 13]. 

Паслядоўна распрацаваная тэорыя семантычнай структуры слова і 
ў адпаведнасці з ёй арганізаваны аналіз даюць магчымасць найбольш 
поўна апісаць семасiялагiчны бок асобна ўзятай мовы і выявіць яе 
нацыянальна-спецыфічныя рысы ў адносінах да іншай моўнай сістэмы, 
бо, як вядома, «у лексічнай сістэме мовы адлюстроўваецца логіка-
паняційнае дзяленне свету, уласцівае таму ці іншаму народу. 
Агульнасць рэчаіснасці, агульнасць вопыту ў розных людзей, агульнасць 
камунікатыўнай дзейнасці забяспечваюць дастаткова аднастайную 
карціну дыскрэтызацыі семантычных кантынуумаў у розных мовах і 
забяспечваюць дастатковую агульнасць змястоўнага напаўнення 
значэнняў... Аднак далёка не заўсёды пры назве прадметаў або з'яў 
навакольнага свету носьбіты розных моў вылучаюць адзiн і той жа іх 
бок, адну ўласцівасць. Таму атрымліваецца, што аб'ём значэнняў 
падобных слоў у розных мовах часцей за ўсё не супадае» [3, с. 75-76]. 
 Як адзначаюць даследчыкi, «несупадзенне семантычных структур 
слоў у розных мовах – гэта адно з найбольш прыкметных 
разыходжанняў, якое адлюстроўвае істотныя асаблівасці моўных 
лексічных сістэм …» [1, с. 251]. 
 Разгляд семантычнай структуры слова падчас кантрастыўнага 
вывучэння некалькiх лексiчных сiстэм дыктуе свае правілы, якія 
заключаюцца ў дыхатамiчным разглядзе монасемантычных і 
полiсемантычных лексем. У гэтым выпадку неабходна размяжоўваць два 
сумежных паняцці – семантычную структуру слова (як сукупнасць 
узаемазвязаных значэнняў слова) і структуру значэння слова 
(семантычныя кампаненты, семы, семантычныя прыкметы, якія 
выдзяляюцца ў асобным значэнні слова, у асобным лексiка-
семантычным варыянце і з'яўляюцца структурнымі элементамі гэтага 
значэння). Семантычная структура монасемантычнага слова зводзіцца да 
яго семной структуры з вылучэннем інтэгральных і дыферэнцыяльных 
семных кампанентаў. 
 У полiсемантычным слове рэлевантным з’яўляецца 
супрацьпастаўленне i размежавальны разгляд названых вышэй двух 
аспектаў – семантычнай структуры слова і структуры кожнага асобна 
ўзятага значэння. 
 Адзначым, што правядзенне паслядоўнага аналізу семантычнай 
структуры словы мае і свае складанасці, якiя дыктуюцца, у першую 
чаргу, недахопамі лексікаграфічнага апісання. Часта ў тлумачальных 
слоўніках прадстаўлены кругавыя тлумачэннi пэўных значэнняў, што 
прымушае даследчыка самастойна эксплiкаваць і выраўноўваць семную 
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структуру, а ўжо затым ўключаць яе ў сам працэс супастаўлення. Так, у 
пяцiтомным «Тлумачальным слоўнiку беларускай мовы» вызначэнне 
семнай структуры лексемы ганарлiвы ўскладняецца ланцужковай 
спасылкай да наступных тлумачэнняў. У гэтым выпадку такога кшталту 
тлумачэннi здольныя зафіксаваць толькі рознасць прадметаў з пункту 
гледжання рэчаіснасці, але не могуць рэпрэзентаваць і раскрыць 
семантычны змест слова. 

Ганарлiвы. Ганарысты, фанабэрысты. 
Фанабэрысты. Разм. Якi любiць фанабэрыцца; схiльны да 

фанабэрыi; з фанабэрыяй. // Уласцiвы такому чалавеку. 
Фанабэрыцца. Разм. Трымацца з фанабэрыяй; задавацца. 
Фанабэрыя. Разм. Пыхлiвасць, зазнайства, ганарыстасць. 
Такiм чынам, можа ўзнiкнуць ўражанне, што дадзеныя лексемы 

цалкам узаемазамяняльныя. Апошняе з'яўляецца вынiкам розных 
памылак, якiя ўжываюцца ў маўленнi. 

Складанасць аналізу семантычнай структуры слова прадстаўлена і 
рознай структурацыяй лексічнага зместу нават у межах адной і той жа 
мовы, калі непаслядоўна фіксуюцца дыферэнцыяльныя прыкметы 
значэння або прыпісваюцца элементы, якiя адсутнiчаюць у яго 
структуры. 

Тым не менш, разгляд семантычнай структуры слова ў працэсе 
семасiялагiчных даследаванняў праз прызму кантрастыўнага вывучэння 
моў дазваляе выявіць спецыфiчныя рысы кожнай асобна ўзятай мовы. 

Паслядоўны разгляд семантычнай структуры слова дае 
магчымасць, па-першае, рэпрэзентаваць адрозненнi на ўзроўні 
дэнататыўных, канататыўных або стылістычных кампанентаў значэння ў 
семантычнай структуры лексем супастаўляемых моў. Адзначым, што 
ўніверсальны характар сем не значыць, што склад сем на асобных 
адрэзках лексічных сістэм розных моў павінен заўсёды супадаць –
 некаторыя прыкметы рэчаіснасці ў адной з моў могуць быць не 
выяўленымi. 

Так, падчас супастаўлення семантычнай структуры 
монасемантычнай рускамоўнай лексемы улыбка i яе перакладнога 
варыянту ў беларускай мове ўсмешка адзначаецца, што адзначаныя 
лексемы маюць тоесны семны састаў, што i пацвярджаецца наяўнасцю 
iнтэгральных сем ‘мiмiка твару, губ, вачэй’, ‘паказвае схiльнасць да 
смеху’, ‘выражае радасць, задаволенасць’ у iх семнай структуры. Але ў 
адпаведнасцi з перакладным беларуска-рускiм слоўнiкам 
беларускамоўнай лексеме ўсмешка ў рускай мове адпавядае яшчэ адзiн 
перакладны варыянт са значэннем «Улыбка, обычно с оттенком иронии, 
насмешки, недоверия и т.п.» з дыферэнцыяльнай семай ‘с оттенком 
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иронии’. Гэты факт канстатуе канататыўную спецыфiку рускамоўнай 
лексемы ў адносiнах да лексемы беларускай мовы i адлюстроўвае 
прынцыпова iншыя эмацыянальна-ацэначныя адносіны да аднаго і таго 
ж дэнатату ў дзвюх культурах. Такiм чынам, у трыядзе улыбка –
 усмешка – усмешка мы маем наступную лагiчную фармалiзацыю – 
[руск. улыбка] ≡  [бел. усмешка] ⊂  [руск. усмешка]¸ дзе ў пары улыбка –
 усмешка складваюцца адносiны тоеснасцi на дэнататыўным i 
канататыўным узроўнях значэння, у той час як у пары руск. усмешка –
 бел. усмешка рэалiзуюцца адносiны ўключэння, дзе ўключаючай 
з‘яўляецца рускамоўная лексiчная адзiнка з прычыны наяўнасцi ў яе 
структуры дадатковага семнага кампанента: 
 

улыбка  усмешка 

  

усмешка 

 

 Аналiз семантычнай структуры дазваляе выявiць разыходжаннi i 
на ўзроўнi дэнататыўнага кампанента значэння. Так, рускамоўнай 
лексiчнай адзiнцы жаться ў значэннi ‘скупиться, жадничать’ у 
беларускай мове адпавядаюць перакладныя аналагi скупiцца, цiснуцца, 
гнуцца. Прадстаўленыя беларускамоўныя адзiнкi знаходзяцца ў 
адносiнах уключэння з рускамоўнай лексiчнай адзiнкай, якая з’яўляецца 
ўключаючай. Гэта абумоўлена тым, што разам з агульнымi, 
iнтэгральнымi семамi ‘неахвотна расходаваць’, ‘быць празмерна 
ашчадным’ у семантычнай структуры рускамоўнай лексемы 
прысутнiчае дыферэнцыяльная сема ‘да прагнасцi’, якая ўзмацняе 
ступень характаралагiзыцыi дзеяння. Акрамя таго, рускамоўная адзiнка 
ў адносiнах да беларускамоўнага перакладнога варыянту скупiцца мае 
яшчэ i дыферэнцыяльную стылiстычную сему ‘разговорное’. 
 Прадстаўленыя вышэй прыклады з'яўляюцца доказам таго, што 
нават у межах блізкароднасных моў семантычны аб'ём слоў, падобных у 
дачыненні да паняцця, якое яны перадаюць, не супадае. Гэта дазваляе 
сведчыць пра непаўторнасць семантычных структур слоў у розных 
мовах, што абумоўлена асаблiвасцямi камбiнаторыкi значэнняў i сем, 
якiя iх утвараюць: «спецыфічныя камбінацыі ўніверсальных па сваёй 
прыродзе і ў прынцыпе абмежаваных па аб'ёме сэнсавых прыкмет (сем) 
ствараюць непаўторную своеасаблівасць семантыкі розных моўных 
культур і, безумоўна, з'яўляюцца асновай любых семантычных змен у 
сінхранii і дыяхранii» [1, с. 116]. 

уключэнне⊂  
‘обычно с оттенком 
иронии’ 

тоеснасць ≡  
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 Па-другое, аналiз мнагазначных лексем у рэчышчы 
семасiялагiчных даследаванняў мае сваёй перадумовай улiк колькасцi 
значэнняў супастаўляемых лексем, таму што гэта з’яўляецца 
iндыкатарам найважнейшых заканамернасцяў развіцця лексічнай 
семантыкі і лексічнага складу моў. 
 Разгляд семантычнай структуры полiсемантычных лексем дае 
магчымасць выявіць тыпалагічную характарыстыку лексіка-
семантычных карэлятаў на міжмоўным узроўні з вылучэннем тыпаў 
адносін, якія адпавядаюць заканамернасцям падпарадкавання паняццяў 
у фармальнай логіцы і якiя ўзгадняюцца з законам дыстрыбутыўнасцi ў 
матэматычнай логіцы. У кантрастыўным плане выяўленне тоесных 
семантычных структур ніякай цікавасці не мае, хоць неабходна 
адзначыць, што сам факт полiсемiчнасцi лексем пазбаўляе структуру 
многiх міжмоўных аналагаў прыкметы эквівалентнасці. 
 Так, у руска-беларускай мiжмоўнай пары авантюра – авантура 
разам з тоесным значэннем ‘рызыкоўная справа’, што прадстаўлена 
першым лексiка-семантычным варыянтам у семантычнай структуры 
абедзвюх лексем, прысутнiчаюць i свае значэннi, якiя не рэпрэзентаваны 
ў аднолькавай ступенi ў семемных структурах разглядаемых намi 
лексем: 

Авантюра 

1. рискованное, сомнительное 
предприятие, дело, начатое без 
учета реальных сил и условий, в 
расчете на случайный успех; 

2. устар. Легкомысленный 
поступок (или ряд 
поступков), совершаемый 
ради получения удовольствия, 
развлечений; приключение, 
похождение. 

Авантура 

1. рызыкоўная, беспрынцыповая 
падазроная справа, распачатая 
без уліку рэальных умоў і сіл з 
надзеяй на выпадковы поспех; 

2. сварка, скандал. 
 

У прадстаўленай руска-беларускай пары авантюра – авантура 
рэалiзуюцца адносiны перасячэння, дзе разам з супадаючы значэннем S1 
‘рызыкоўная, падазроная справа’ прысутнiчаюць i ўласцiвыя толькi 
кожнай з разглядаемых лексем значэннi ‘легкадумны ўчынак, прыгода’ i 
‘скандал, сварка’ ў семантычнай структуры рускай i беларускай лексем 
адпаведна. 
 Нарэшце, па-трэцяе, разгляд семантычнай структуры 
полiсемантычных лексем, акрамя таго, дазваляе вылучыць уласныя 
метафарычныя значэннi, якiя ўваходзяць у склад семантычнай 



 274 

структуры лексем, што сведчыць пра своеасаблiвасць моўнага мыслення 
прадстаўникоў кожнай з культур.  

Шкаф 

1. Предмет мебели, большой 
стоячий ящик с дверцами 
(иногда с выдвигающимися 
внутренними ящиками) для 
хранения чего-л. // Разг.-сниж. 
О крупном, неуклюжем, 
медлительном человеке. 

2. Устройство в виде ящика со 
створками или дверцей, 
служащее для каких-л. целей 
(сушки, выпечки и т.п.) 

Шафа 

1. Прадмет мэблi ў выглядзе 
высокай стаячай скрынкi з 
дзверцамi, якi служыць для 
захоўвання чаго-н. 

2. Прыстасаванне ў выглядзе 
скрынкi са створкай або 
дзверцамi, якое служыць для 
якiх-н. мэт. 

 У адзначанай вышэй пары слоў шкаф – шафа рэалiзуюцца 
адносiны ўключэння з прычыны таго, што ў семантычнай структуры 
рускамоўнай полiсемантычнай лексемы прысутнiчае матафарычнае 
значэнне з ядзернымi семамi ‘человек’, ’медлительный, неуклюжий’ у 
адрозненне ад семантычнай структуры беларускамоўнага перакладнога 
варыянту, дзе такога кшталту значэнне адсутнiчае: 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Такiм чынам, разгляд семантычнай структуры слова, нягледзячы 
на недахопы лексiкаграфiчнага апiсання, з’яўляецца паўнавартасным 
накiрункам семасiялагiчных даследаванняў з выяўленнем адметнасцi 
лексiчнга значэння ў нацыянальна-моўным асяроддзi. 
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Чайка Н. У. (Мінск) 
 

СЕМАНТЫКА КАНСТРУКЦЫЙ З ЭЛІПСІСАМ ДЗЕЯСЛОВА  
Семантычная арганізацыя канструкцый з эліпсісам дзеяслова 

даследавалася пераважна прадстаўнікамі семантычнай сінтаксічнай 
школы. У адпаведнасці з тэарэтычнай базай і метадалагічнымі 
прынцыпамі сфарміраваліся асноўныя аб’екты даследавання – 
катэгарыяльная семантыка сінтаксічнай адзінкі, дэнататыўная сітуацыя 
выказвання, дыскурс, логіка-граматычныя адносіны ў сказе, план 
выражэння і план зместу сказа, глыбінныя і паверхневыя структуры 
сказа, зыходныя сінтаксічныя мадэлі і іх вытворныя і інш. Што 
датычыць непасрэдна праблемы эліпсіса, то былі даследаваны 
наступныя яе аспекты:  

� эліпсіс разглядаўся як сціранне ці замена нулём на паверхневай 
структуры сказа тых ці іншых элементаў глыбіннай структуры  
[С.Е. Нікіціна, L. Frazier і інш.];  

� аналізаваліся спосабы выражэння лагічных адносін – кан’юнкцыі, 
дыз’юнкцыі, імплікацыі – у эліптычных сказах [Т.В. Шмялёва,  
W.Müller і інш.]; 

�  эліпсіс кваліфікаваўся як асіметрычны дуалізм моўнага знака  
[J. Merchant і інш.]; 

� даследаваліся агульныя тэарэтычныя пытанні сінтаксічнай 
семантыкі (эліптычных канструкцый у прыватнасці) [Б.Ю. 
Норман]; 

� анафарыстычны эліпсіс [P. Elbourne, А. Kehler і інш.]; 
� семантычная арганізацыя эліптычнага сказа на аснове 

канфігурацыі кампанентаў [І.А. Бажок] і на аснове універсальных 
моўных катэгорый [О.А. Шпак]; 

� эліпсіс і трансфармацыя [А.Я. Міхневіч, S. Chung і інш.]. 
Неабходна адзначыць, што спроба аналізаваць семантычную 

арганізацыю элиптычных канструкцый рабілася І.А. Бажок. Даследчыца 
лічыць, што наяўнасць кампанентаў, якія характарызуюць дзеянне або 
стан, прадвызначае рэалізацыю пэўнай семантыкі. Семантычныя 
кампаненты сказа І.А. Бажок кваліфікуе як “тыпізаваныя элементы 
сэнсу” [Бажок c.25], а тыпавое значэнне сказа залежыць ад 


