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А.М. УШАКЕВІЧ 

ПРЫНЦЫП СЕМАНТЫЧНЫХ ПАРАЛЕЛЕЙ ПРЫ ЭТЫМАЛАГІЧНАЙ  
РЭКАНСТРУКЦЫІ НАЗВАЎ МАЛАДЫХ ІСТОТ  

Представлен новый взгляд на развитие значения нескольких лексем с общей семантикой ‘молодое существо, детеныш’. В
качестве основного инструмента семантической реконструкции используется принцип семантических параллелей, который 
позволил предположить, что названия молодых существ первоначально являлись отглагольными причастиями с общей семан-
тикой ‘рожденное’, развившейся в результате семантического перехода ‘делать’/ ‘нести’ → ‘рождать’. 

The article presents a new view on semantic development of some lexemes with common meaning ‘little creature, youngling’. The
principle of semantics parallels was used as the main tool of semantic reconstruction, that allowed to suppose that names of young
creatures originally corresponded to verbal participles with common meaning ‘born’, developed as a result of the semantic shift ‘to
make’/ ‘to bring’ → ‘to bear’. 

Важнае значэнне ў працэсе семантычнай рэ-
канструкцыі мае ўстанаўленне і ўлік семантыч-
ных паралелей*. «Паколькі знаходжанне семан-
тычнай паралелі дае аргумент на карысць прапа-
наванай этымалагічнай гіпотэзы, яно з’яўляецца
найважнейшым этапам працы этымолага» (За-
лизняк 2006, 400). Акрамя таго, прынцып семан-
тычных паралелей, як адзначаюць этымолагі, мо-
жа стаць адным са спосабаў кампенсаваць ад-
сутнасць дакладных семантычных заканамер-
насцей, якія б маглі паслужыць дастаткова на-
дзейнай асновай для семантычнай рэканструкцыі
(гл. Karlíková 2008, 87). На думку І. Немеца, «се-
мантычныя паралелі <...> ствараюць свайго роду
семантычную структуру, якая дазваляе ўдаклад-
ніць некаторыя сэнсавыя рысы іх недастаткова
засведчаных лексічных адзінак» (цыт. па: Karlíko-
vá 2008, 87). 

Так, існуе шырока прынятае меркаванне, што
назвы маладых істот, утвораныя з дапамогай
суфікса -ent, з’яўляюцца матывуючымі для дзея-
словаў, якія абазначаюць працэс іх нараджэння
(гл. Трубачев 1960, 22, 53, 63 і інш.; Machek 1957,
226; Słownik prasłowiański 1976 I, 19). Аднак, што
тычыцца паходжання саміх назваў маладых
істот, тут такога адзінства няма (акрамя ўказання
на словаўтваральны фармант – суфікс -ent). Ад-
разу трэба ўдакладніць, што гаворка ідзе пра
найбольш старажытныя назвы – *porsę, *ščenę,
*žerbę, *telę, паходжанне якіх не ўпісваецца ў 

                                                 
* «Узнаўленне пэўнага семантычнага пераходу ў іншым

слове называецца “семантычнай паралеллю” (так, рускае
слова жена і франц. femme з’яўляюцца семантычнымі пара-
лелямі адно да аднаго адносна семантычнага пераходу ‘жен-
щина’→‘жена’)» (Зализняк 2006, 399–400.). 

словаўтваральную мадэль [аснова назвы дарос-
лай жывёліны] + суфікс -ent, накшталт ліса – ліся-
ня, воўк – ваўчаня і г. д. Варта асобна спыніцца
на кожнай з гэтых назваў. 

А. Трубачоў прызнае няяснасць паходжання
слова *telę, зазначаючы старажытнасць вытвор-
най  асновы  (гл. Трубачев  1960,  44;  Етимоло-
гічний словник 2006 V, 541; Brückner 1957, 61).
Махэк выводзіць *telę ад *vet-el- (лац. vitulus
‘цяля да года’ ад vet- ‘год’) (гл. Machek 1957, 524),
што выклікае пэўныя сумненні з-за семантычнай
вузкасці матывуючага слова. Асаблівую ўвагу
варта звярнуць на меркаванне Слаўскага, які, цы-
туючы Покарнага, сцвярджае, што *telę паходзіць
ад і.-е. *tel- ‘насіць’ (гл. Słownik prasłowiański 1976 I,
12; таксама Holub, Kopečný 1952, 381; Rejzek
2001, 654; Skok 1974 III, 455) і прайшло падобнае
развіццё, як *bermę ‘цяжар, які носіцца; плод’. У
гэтым выпадку *telę суадносна з балт. *berna-s
(латыш. bếrns ‘дзіцё’, літ. bérnas ‘дзіцё; хлопец;
парабак’) ← і.-е. *bher-no- (‘прынесенае’) ← і.-е.
*bher- ‘несці’ і знаходзіцца, такім чынам, цалкам у
межах тэндэнцыі развіцця значэння: несці ‘быць
цяжарнай, нараджаць’ → прынесенае ‘маладая
істота’. 

Таксама не менш цікава будзе параўнаць па-
ходжанне *telę з паходжаннем *tělo. Махэк параў-
ноўвае яго з грэчаскім τέλος, якое «значыць мэту,
спаўненне, ажыццяўленне жадання, дзейнасці,
імкнення, таксама і ў рэчыўнай рэалізацыі, кан-
крэтнай (гэта значыць не толькі агульная «мэта»,
дасягнуты поспех), напр.: падрыхтаваны выраб і
г. д., гэта значыць “ztělesnění práce”» (Machek
1957, 525), такім чынам, *tělo – ‘вынік нейкай
дзейнасці’ (параўн.: чэш. ztělesnit 1. ‘надаць неча-
му цялесны, матэрыяльны выгляд: ztělesnit svou 
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představu v díle’ (гл. Slovník spisovné češtiny… 
2004, 580), укр. втілити, польск. wcieleśnić). 

Лічыцца, што слав. *žerbę паходзіць ад і.-е. 
назвы чэрава, улоння *gerbh-/ *gṷerbh-/ *gṷrebh- 
(стар.-інд. *garbha- ‘чэрава, плод’, авест. *garəva- 
тое самае; грэч. βρέφος ‘плод у чэраве’, ‘дзіцяня’) 
(гл. Трубачев 1960, 53–54; Этымалагічны слоў-
нік… 1985 III, 211; Етимологічний словник… 1984 
II, 193; Фасмер 1966 II, 48; Holub, Kopečný 1952, 
134–135; Brückner 1957, 666; Machek 1957, 148; 
Rejzek 2001, 217; Skok 1974 III, 673). Трэба заўва-
жыць, што паралельна тыя ж паняццi выражаліся 
вытворнымі індаеўрапейскага дзеяслоўнага кора-
ня *bher- ‘несці’: слав. *bermę ‘цяжар, які носіцца; 
плод’, стар.-інд. *bhariman- ‘нашэнне’, грэч. φέρµα 
н. р. ‘ноша, плод у чэраве’ (гл. Этимологический 
словарь… 1975 II, 197). Можна па аналогіі мерка-
ваць, што і *gerbh-/ *gṷerbh-/ *gṷrebh- былі ўтвора-
ны ад пэўнага дзеяслова са значэннем ‘несці ця-
жар/плод’. Тут варта ўзгадаць літоўскі дзеяслоў 
ber̃gžti 1. ‘быць неапладнёнай, ялавай (пра каро-
ву, кабылу, авечку)’, 2. ‘спець (пра расліны)’, 
3. ‘пазбаўляцца, агаляцца’, што ўзводзіцца да  
і.-е. кораня *bherg(h)- (гл. Smoczyński 2007, 57), які 
можна было б разглядаць як варыянт кораня 
*gerbh-/ *gṷerbh-/ *gṷrebh-, дапусціўшы магчы-
масць метатэзы (пад. слав. *bergťi ~ літ. ber̃gžti 
(гл. Трубачев 2004 II, 314–316)). Пэўную неад-
назначнасць, аднак, стварае супрацьлегласць 
паняццяў *žerbę (*gerbh-) [плод+] і ber̃gžti 
(*bherg(h)-) [плод–]. Магчыма, у літоўскай мове зна-
чэнне гэтага кораня было пераасэнсавана і набы-
ло супрацьлеглы першаснаму значэнню характар 
падобна, як у розных славянскіх мовах было па-
рознаму пераасэнсавана значэнне праслав. 
*čьrstvъ ‘цвёрды’ – бел. чэрствы ‘сухі, цвёрды (пра 
хлеб)’, чэш. čerstvý ‘свежы (пра хлеб)’ альбо бел. 
благі ‘кепскі, дрэнны’ і рус. благой ‘добры’ і г. д.  

Узводзячы літ. ber̃gžti да і.-е. *bherg(h)-, Войцех 
Смачыньскі адмаўляе існаванне сувязі паміж 
гэтым літоўскім коранем і слав. *berdja ‘цяжарная 
(звычайна пра жывёл)’ (гл. Smoczyński 2007, 57). 
У адрозненне ад яго А.М. Трубачоў раскрывае 
развіццё літ. bergždžia ‘ялавая’ наступным 
чынам: bergždžia ← *berdžia ←*berdja, а разы-
ходжанне значэнняў лічыць другасным (гл. Эти-
мологический словарь… 1975 II, 188). Варта заў-
важыць, што, на думку Трубачова, на рускую 
рэалізацыю слав. *berdja ўскосна паўплывала 
рус. жерёбая, вынікам чаго стала сэнсавае зву-
жэнне рус. берёжая з ‘цяжарная (пра жывёл)’ да 
‘жаробная’ (гл. Трубачев 1960, 53). Дарэчы, само 
слав. *berdja выводзіцца з і.-е. *bherədā, што, у 
сваю чаргу, узыходзіць да ўжо згаданага ў дачы-
ненні да слав. *bermę і.-е. дзеяслоўнага кораня 
*bher- ‘несці’. Аднак, прааналізаваўшы іншыя па-
добныя прыметнікі з тыпавой семантыкай ‘цяжар-
ная’, можна прыйсці да высновы, што большасць 
з іх матывавана назвай маладой істоты/плода: 

параўн. бел. цельная, котная, паросная, цяжар-
ная; чэш. (s)telná, skozná, sprasná; рус. беремен-
ная – гэта значыць ‘якая з маладой істотай/ пло-
дам/ цяжарам (унутры)’. У выпадку *berdja ўзнікае 
відавочная дыспрапорцыя: 

*bermę → *bermenьnъ

(незасведчанае) → *berdja 

Падставы меркаваць пра дэнамінатыўны ха-
рактар *berdja дае таксама суфіксальнае -d-, якое 
ўваходзіць у склад суфікса -do, што, у сваю чаргу, 
«засведчаны ў трох назоўніках, утвораных ад 
элементаў прымарных дзеясловаў: čędo ‘дзіця’ ← 
čęti ‘пачынаць’ (nomen acti ‘тое, што пачата’), 
stado ‘гурт жывёл, птушак, рыб, статак’ ← stati 
‘стаць, падняцца, затрымацца’; čudo ‘надзвычай-
ная, незвычайная з’ява’ ← čuti ‘чуць, адчуваць, 
заўважаць’» (Słownik prasłowiański 1976 I, 63). 
Такім чынам, можна дапусціць сувязь слав. 
*žerbę з гэтай незасведчанай формай, а зна-
чыць – непасрэдна і з і.-е. дзеяслоўным коранем 
*bher- (‘несці’). 

Найбольш аўтарытэтным поглядам на па-
ходжанне слав. *porsę трэба прызнаць версію, 
прапанаваную Э. Бенвеністам і падтрыманую 
А. Трубачовым, – *porko- з *perk-, «назва колеру, 
параўн.: грэч. πέρκος, стар.-інд. prśni- ‘плямісты’» 
(Трубачев 1960, 63) (у іншых крыніцах, як праві-
ла, толькі ўказваецца на сувязь *porsę з формамі 
з іншых і.-е. моў: стар.-прус. parstian ‘парася’, 
лац. porcus ‘свойская свіння’, сяр.-ірл. ors ‘мала-
дая свіння’, гл., напр.: Этымалагічны слоўнік… 
1993 VIII, 162–163; Етимологічний словник… 2003 
IV, 525–526; Фасмер 1971 III, 332; Machek 1957, 
390; Rejzek 2001, 496; Brückner 1957, 438; Skok 
1974 III, 23–24; Holub, Kopečný 1952, 291). 
Таксама літ. par̃šas ‘парася’ звязваецца з пля-
містай афарбоўкай парасят дзікоў (гл. Smo-
czyński 2007, 388). Сярод найбольш старажытных 
назваў свойскіх жывёл аналагічную матывацыю 
(‘назва колеру’ → ‘назва жывёлы’) можна знайсці 
яшчэ толькі ў называнні сабакі – слав. pьsъ ‘саба-
ка’ ад слав. pьstrъ ‘рабы’ (Трубачев 1960, 19). 
Такое тлумачэнне вылучае *porsę сярод іншых 
назваў маладых істот, у адрозненне ад версіі, 
якую Трубачоў адмаўляе, а менавіта *porsę ад 
*porsъ ← і.-е. *per-/por- ‘нараджаць’, ‘ствараць’ 
(гл. Трубачев 1960, 42–43). Пры гэтым за формай 
*porsъ ён прызнае шырокае значэнне ‘маладая 
жывёла, дзіцяня (пэўнага ўзросту)’ і выводзіць ад 
яе розныя назвы для дарослых жывёл: рус. дыял. 
пóроз, пóрос, пóрас, порозóк, порозéйка ‘не-
пакладаны бык, вытворнік’, таксама ‘кабан’ (пера-
важна паўночнавелікарускае), стар.-рус. порозъ 
‘вылегчаны баран’, царк.-слав. празъ ‘баран’, 
серб. прȃз, харв., славенск. рrȃz ‘баран’, рус. 
дыял. порозовать ‘быць у часе злучкі’, порозить 
‘быць ялавай, не цяліцца (пра карову)’; сюды ж 
ням. Färse ‘цялушка’ ← ням. *fárst, ням. Farre, 
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стар.-в.-ням. far, farro ‘бык’ ← ням. *farz-, стар.-
інд. pṛthukam ‘бык, цяля, дзіцяня’, грэч. πόρες, 
πόρταξ, πόρτις ‘цялушка, цяля’, чэшск. spratek 
‘неданошанае цяля’, літ. perėt́i ‘выседжваць (яйкі)’ 
(гл. Трубачев 1960, 42–43). У адрозненне ад Тру-
бачова Фасмер дапускае сувязь паміж рус. 
поросёнок і пороз (гл. Фасмер 1971 III, 330–331), 
і, як здаецца, небеспадстаўна. Літ. perėt́i ‘вы-
седжваць (яйкі), вылупляцца, выводзіць з яйка’ 
генетычна звязана, акрамя іншага, з лац. parō, 
parāre ‘падрыхтаваць, споўніць, выканаць; мець 
намер, хацець’, лац. pariō ‘выводзіць, прынесці 
плод, нарадзіць; набыць, прыдбаць’, а таксама 
лац. pars, partis ‘частка, кавалак, род (нечага), 
гатунак’ (гл. Smoczyński 2007, 398). Апошнія ўзга-
даныя лацінскія формы (pars, partis) можна суад-
несці са слав. *pъrtъ/*pьrtъ ‘кавалак палатна’, ‘вя-
роўка, рэмень’, якія, у сваю чаргу, суадносяцца 
са слав. *perti, *periti, што развілі ў славянскіх мо-
вах шэраг значэнняў, кола якіх можна акрэсліць 
наступным чынам: 1. ‘рухацца/перамяшчацца (з 
цяжкасцю)’ – бел. перці1 , укр. перти, рус. пе-
реть, польск. przeć (серб. (на)пèрити ‘накіра-
ваць, навесці’, ‘утаропіцца’, ‘намерыцца’, макед. 
(на)пери ‘накіраваць, рушыць’); 2. ‘несці/пера-
мяшчаць (з цяжкасцю)’– бел. перці2, славен. рŕtati 
‘ўзяць/браць ношу на спіну; напружвацца, рабіць 
намаганні’, ‘няўклюдна лезці’, серб. пртити 
‘несці на спіне’. Ёсць усе падставы сюды ж ад-
несці і яшчэ адно значэнне, менавіта ‘працаваць, 
гаспадарыць, рабіць’, якое выражана ў дзеясло-
вах бел. порацца, укр. порати, чэшск. párati se, 
польск. porać się. Тлумачэнні паходжання гэтых 
дзеясловаў вызначаюцца пэўнай аднастайнасцю: 
з аднаго боку, выказваецца меркаванне пра іх 
сувязь са слав. pora ‘парá, час’ (гл. Brückner 1957, 
395; Machek 1957, 354), з іншага – сцвярджаецца 
іх генетычная сувязь з лац. parō, -āre 
‘падрыхтаваць, споўніць, выканаць’ (гл. Machek 
1957, 354; Етимологічний словник… 2003 IV, 521; 
Этымалагічны слоўнік… 2004 IX, 287). Такім 
чынам, у дачыненні да і.-е. *per-/por- і слав.*porsę 
можна гаварыць пра наступнае семантычнае 
развіццё: *per-/por- → слав. *perti, *periti ‘пера-
мяшчацца, несці, рабіць’/‘нараджаць’ → слав. 
*porsę ‘прынесенае, зробленае’/ ‘народжанае’. 

Калі прыняць меркаванне А. Жураўлёва пра 
існаванне наступнага шляху семантычнага раз-
віцця: ‘нараджаць, пладзіцца’ → ‘дзіцяня’ → ‘ма-
ладая жывёла’ → ‘жывёла’ → ‘скаціна’ з магчы-
мымі адхіленнямі, у прыватнасці, ‘дзіцяня жывё-
лы; маладая жывёла’ → ‘дзіцяня жывёлы пэўнага 
віду’ кшталту ‘ягня’, ‘цяля’, ‘шчаня’ (гл. Журавлев 
1982, 41), то той факт, што ад *porsę пазней былі 
ўтвораны назвы для дарослых жывёл розных ві-
даў, а не толькі для свінні (рус. дыял. пóроз ‘не-
лягчаны бык, вытворца’, таксама ‘кабан’ (паўноч-
навелікарускае), стар.-рус. порозъ ‘вылегчаны 
баран’, царк.-слав. празъ ‘баран’, серб. прȃз, 

харв., славенск. рrȃz ‘баран’ і інш.), ніяк не супя-
рэчыць існуючай тэндэнцыі, параўн.: бел. дыял. 
ацяліцца (нарадзіць (пра авечку)), бел. дыял. 
апарасіцца (нарадзіць (пра суку)) (гл. Жывёльны 
свет 1999, 154–155), чэш. skotná (цяжарная (пра 
свінню)) (гл. Český jazykový atlas 1999 III, 470). 
Больш за тое, гэты факт, як падаецца, яшчэ раз 
пацвярджае меркаванне пра існаванне шырокай 
рэферэнтнай аднесенасці ў першапачатковых 
назваў маладых істот. На карысць гэтай думкі 
сведчыць таксама семантычнае развіццё слав. 
*ščenę. 

Прапануючы версію паходжання слав. *ščenę 
з і.-е. *ken-, Трубачоў сцвярджае, што гэта слова 
першапачаткова называла «дзіцянят пэўнага 
ўзросту ад розных жывёл» (Трубачев 1960, 23), 
што пацвярджаюць славен. ščenè ‘парася’,  
в.-луж. šćenjo ‘малое, апошняе дзіця’, балг. дыял. 
штéни, штéници ‘дзіця’ і інш. Існаванне сувязі 
паміж *ščenę, *čędo і адпаведна *ken- падтрымлі-
ваюць таксама М. Фасмер (гл. Фасмер 1973 IV, 
502); I. Holub, F. Kopečný (гл. Holub, Kopečný 
1952, 375); J. Rejzek (гл. Rejzek 2001, 641–642); 
P. Skok (гл. Skok 1974 III, 413). Іншая версія 
звязвае *ščenę з лат. skaņš ‘гучны, звонкі’, skanêt 
‘гучаць, звінець’, літ. skambėt́i, skaba ‘гучаць’ 
(гл. Фасмер 1973 IV, 502; Brückner 1957, 543); Ма-
хэк выводзіць *ščenę са слав. suka (гл. Machek 
1957, 512). Для і.-е. *ken- выяўляецца семантыка 
‘пачынаць’/‘нараджаць’, ‘новы, нядаўні’, ‘малады’: 
стар.-в.-ням. bi-ginnam ‘пачынаць’, ірл. cinim ‘узні-
каю’, стар.-інд. kanna ‘малады’, грэч. καινός ‘ма-
лады’ і інш. (гл. Этимологический словарь… 1977 
IV, 100), ад яго таксама развілося слав. *čęti і 
*čędo (гл. Трубачев 2006, 43). Трэба зазначыць, 
што ў семантычнай характарыстыцы індаеўра-
пейскага *ken- ‘пачынаць’ відавочна прысутнічае 
характар пэўнай крэатыўнасці – ‘пачынаць’ як 
‘даваць пачатак’, ‘ствараць, рабіць’, і, што 
надзвычай важна, характар завершанасці/закон-
чанасці акта стварэння. У гэтым дачыненні варта  
звярнуцца да слав. *konati, што (таксама як слав. 
*konьcь) узводзіцца да слав. *čęti і выяўляе 
агульную семантыку ‘падыходзіць/прыводзіць да 
канца’, ‘паміраць’, ‘ажыццяўляць’ (гл. Этимологи-
ческий словарь… 1984 X, 181–182). Цяжка мерка-
ваць пра напрамак семантычнай матывацыі ‘пры-
водзіць да канца’ → ‘ажыццяўляць’ (гл. Machek 
1957, 217) ці ‘ажыццяўляць/выконваць/ства-
раць/нараджаць’ → ‘прыводзіць да канца (акт/-ам 
стварэння)’ – так як *čęti →*konьcь (гл. Этимоло-
гический словарь… 1977 IV, 100). Аднак можна 
сцвердзіць, што ўлік шырокага кола семантычных 
адценняў і.-е. кораня *ken- дазваляе растлума-
чыць утворанае ад яго слав.*ščenę не толькі як 
‘пачаты/народжаны’, але і як ‘(нова-)створа-
ны/(нова-)зроблены’.  

Такім чынам, улік прынцыпу семантычных 
паралелей пры разглядзе назоўнікаў з тыпавой 
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семантыкай ‘маладая істота’ дазволіў па-новаму
зірнуць на гісторыю іх семантычнага і структурна-
га развіцця, у прыватнасці, меркаваць, што назвы
маладых істот першапачаткова ўяўлялі сабой
аддзеяслоўныя дзеепрыметнікі з агульнай семан-
тыкай ‘народжанае’, якая, у сваю чаргу, развілася
ў выніку семантычнага пераходу ‘рабіць’/‘несці’ →
‘нараджаць’. 
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