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Міцькавец В. А. (Віцебск)  

Структурныя тыпы энтамалагічных намінацый Віцебшчыны 

Энтамонімы – гэта назвы насякомых, якія з'яўляюцца абавязковай 

часткай тэрміналогіі любой мовы, і часткова ўваходзяць у актыўную 

частку лексікі. З'яўляючыся намінатыўнымі адзінкамі, энтамонімы 

знаходзяцца ў парадыгматычных і сінтагматычных адносінах паміж 

сабою і з астатнімі словамі мовы. Пытанні распрацоўкі і ўдасканалення 

навуковай энтамалагічнай наменклатуры застаюцца актуальнымі і сѐння. 

Базавымі элементамі лексікі з'яўляюцца навуковыя інавацыі і народныя 

назвы. Даследаванне дыялектнай энтамалагічнай наменклатуры мае 

важнае значэнне па той прычыне, што гэта група лексікі папярэднічала 

ўтварэнню навуковай тэрміналогіі і арганічна ўваходзіць у яе склад. 

Лексіка мовы напаўняецца ў выніку словаўтваральных працэсаў, а 

кожнае новае слова афармляецца па граматычных законах як пэўная 

часціна мовы. Словаўтварэнне як раздзел навукі аб мове цесна звязана з 

лексікалогіяй і марфалогіяй, з якімі яно мае агульны аб'ект вывучэння – 

слова. Наш артыкул прысвечаны вывычэнню структурных асаблівасцей 

энтамалагічнай лексікі Віцебшчыны. 

Назвы насякомых Віцебшчыны паводле структуры падзяляюцца на 

3 групы: 1) простыя; 2) састаўныя; 3) складаныя. 

Простыя назвы – гэта ўтварэнні, якія складаюцца з аднаго слова ў 

форме назоўніка, прыметніка ці дзеяслова. Сярод сабраных лексічных 

адзінак адзначаны найменні ў форме назоўніка і прыметніка. Паводле 

граматычнай структуры ўсе простыя назвы падзяляюцца на 

невытворныя і вытворныя. 

Нематываванымі назоўнікамі з невытворнымі асновамі з'яўляюцца 

наступныя намінацыі: гіз, жук, камар, муха, пчала, тля, чмель, шэршань, 

блох, васа, гіль, здрок, іск і інш. [1, с. 212—222].  

Вялікую групу складаюць вытворныя найменні – адналексемныя 

назвы, утвораныя ў асноўным марфалагічным спосабам ад розных 

часцін мовы: аганѐк 'святляк' [1, с. 212], бронзаўка 'кветкаед', ванючка 

'лясны клоп' [1, с. 214], зыкаўка 'муха' [1, с. 216], крыжавік 'павук-

крыжаносец' [1, с. 217], мушына 'муха' [2, с. 88], святляк 'светлячок' [2, 

с. 91], стрыкунчык 'конік' [1, с. 221] і інш. 
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Простыя назвы ў форме множнага ліку пераважна прадстаўлены 

вытворнымі назоўнікамі: брызгаўкі, бундары 'авадні' [2, с. 80], казуркі 

'жучкі' [1, с. 216], кветкачы 'кветкаеды' [1, с. 216], ліставіцы, лістаедкі, 

лістажоры 'лістаеды' [1, с. 217], маляўкі 'жучкі' [1, с. 218], мятлышкі 

'начныя матылі', пілугі 'пільшчыкі' [1, с. 219] і інш. Адзначана некалькі 

найменняў, якія прадстаўлены вытворнымі прыметнікамі: кусачыя, 

куслівыя 'мухі, авадні' [1, с. 216] і інш. У структурна-словаўтваральным 

плане невытворныя назвы ўяўляюць сабой лексічныя адзінкі, якія не 

толькі ўжываюцца ў якасці намінатыўных адзінак, але і адыгрываюць 

істотную ролю ў працэсе ўтварэння новых слоў: іск – поіск 'пчаліная 

разведка' [2, с. 89] і інш. 

Самую шматлікую групу састаўных назваў утвараюць 

двухкампанентныя найменні. Пад паняццем двухкампанентнае найменне 

мы разумеем назву, якая складаецца з галоўнага (звычайна назоўніка) і 

залежнага слова. Сярод іх найбольшай прадуктыўнасцю вызначаюцца 

наступныя мадэлі: 1) прыметнік + назоўнік; 2) назоўнік + прыметнік; 

3) назоўнік + назоўнік. 

Пераважную колькасць двухкампанентных састаўных назваў 

уяўляюць сабой аб'яднанні назоўніка і прыметніка. У якасці апорнага 

кампанента выступае назоўнік у форме адзіночнага ці множнага ліку: 

божая казюлька 'божая кароўка' [1, с. 213], бульбяны жук 'каларадскі 

жук' [1, с. 214], дзікія пшчолы [2, с. 89], жужак чорны 'жук-гнаявік' [2, 

с. 82], жук вадзяны 'жук-плывунец' [1, с. 215], мурашкі огненныя [1, с. 

218] і інш. У якасці атрыбутыўнага кампанента выступаюць адносныя і 

якасныя, радзей прыналежныя прыметнікі. У большасці выпадкаў 

састаўныя назвы выражаны адноснымі прыметнікамі. Адносныя 

прыметнікі характарызуюць галоўны кампанент па розных прыкметах: 

а) па адносінах да месца, дзе жыве насякомае: жужак вадзяны, клоп 

лесавы [1, с. 217], рак земляны 'мядзведка' [1, с. 220] і інш; б) па 

адносінах да таго, чым харчуецца насякомае: бульбяны жук 'каларадскі 

жук' [1, с. 214], медавая пчала [2, с. 89] і інш. Якасныя прыметнікі ў 

параўнанні з адноснымі з'яўляюцца менш прадуктыўнымі: дзікія 

пшчолы, жужак чорны, муха зялѐная 'гнаявая муха' [1, с. 218], ясны 

чарвяк 'светлячок' [2, с. 91]. Прыналежных прыметнікаў у працэсе 

ўтварэння назваў насякомых на тэрыторыі Віцебшчыны намі было 

выяўлена толькі 2: божая казюлька, бож'я кароўка [1, с. 213]. Сярод 

двухкампанентных састаўных назваў былі адзначаны аб'яднанні, якія 

складаюцца з двух назоўнікаў: блыха-ванючка 'лясны клоп' [1, с. 213], 

буркаўка-кароўка 'божая кароўка' [2, с. 84], жук-навознік 'жук-гнаявік' 

[1, с. 215], кароўка-муроўка 'божая кароўка' [2, с. 84], мурашка-

пумпашка 'божая кароўка' [2, с. 85], пѐтра-паўла 'божая кароўка' [1, 
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с. 219] і інш. 

З 32 назваў, якія з'яўляюцца двухслоўнымі словазлучэннямі, па 

мадэлі прыметнік + назоўнік утворана 9 найменняў, па мадэлі назоўнік + 

прыметнік – 11 найменняў. Адзначаны двухслоўныя словазлучэнні 

назваў насякомых, утвораныя па мадэлі назоўнік + назоўнік, якіх 

налічваецца 12 найменняў. 

Складаныя назвы, або кампазіты, складаюць невялікую ў 

колькасных адносінах групу (11 найменняў). Усе складаныя найменні 

з'яўляюцца матываванымі. Аб'ядноўваюцца асновы ў складаныя словы з 

дапамогай суфіксаў і без іх ці з дапамогай інтэрфіксаў, радзей без іх. 

Спецыфічнай асаблівасцю складаных назваў з'яўляецца тое, што яны 

ўтвараюцца шляхам адначасовага спалучэння каранѐвых марфем, якія ў 

складаным найменні функцыянуюць як адна намінатыўная адзінка. 

Складаныя назвы па характары сінтаксічных адносін паміж іх 

кампанентамі з'яўляюцца падпарадкавальнымі. Падпарадкавальныя 

кампазіты – камбінацыя кампанентаў, сярод якіх адрозніваюцца 

галоўныя і залежныя (такія адносіны кампанентаў могуць насіць 

характар азначэння ці дапаўнення). Складаныя найменні прадстаўлены 

сярод назоўнікаў і дзеясловаў, прыметнікаў і назоўнікаў.  

Адзначаны назвы, якія складаюцца з асновы дзеяслова і асновы 

назоўніка: вадамерка 'жук-плывунец' [1, с. 214], караед 'жук-караед' [1, 

с. 216], крэстаносец 'павук-крыжаносец' [1, с. 217], лістаедкі, 

лістажоры 'лістаеды' [1, с. 217], пладаежка, пладажорка 'ліставѐртка' 

[1, с. 220]. 

У межах адназоўнікавых назваў намі адзначана 2 тыпы: назоўнікі з 

асновай прыметніка: златабрушка 'гнаявая муха' [1, с. 216], краснацелка 

'бяскрылая ярка-чырвонага колеру казюлька, якая жыве ў зямлі' [1, 

с. 217], і назоўнікі з асновай лічэбніка: станожка 'сараканожка' [2, с. 

90]. 

Такім чынам, для энтамалагічных намінацый Віцебшчыны 

характэрны розныя структурныя тыпы. Простыя назвы з'яўляюцца 

прыкметнай рысай энтамалагічнай лексікі Віцебшчыны, яны складаюць 

81% ад агульнай колькасці сабраных лексем. Састаўныя назвы ўяўляюць 

сабой двухкампанентныя спалучэнні, якія склалі 14% ад агульнай 

колькасці. Сярод састаўных назваў аднолькава пашыранымі з'яўляюцца 

словазлучэнні, утвораныя па схемах: «назоўнік + назоўнік», «прыметнік 

+ назоўнік», «назоўнік + прыметнік». У значна меншай ступені 

адзначаюцца і складаныя найменні насякомых, якія складаюць 5% ад 

агульнай колькасці сабраных лексем.  
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Мятліцкая Г. М. (Мінск)  

Натурфіласофская стыхія агню  

 (на матэрыяле паэзіі Яўгеніі Янішчыц) 

Стыхія агню сімвалізуе абнаўленне праз знішчэнне, што сведчыць 

пра яе амбівалентнасць. Агонь удзельнічае ў будове свету і кіруе светам, 

увесь час яго стварае: жыццѐ людзей і прыроды цалкам залежыць ад 

сонца, якое дорыць святло і цяпло. Нашы продкі добра разумелі гэта, 

шанавалі агонь, лічылі яго свяшчэнным. У лясах размяшчаліся 

свяцілішчы нязгаснага агню, які называўся Зніч. Ён выкарыстоўваўся ва 

ўсіх рытуальных ачышчэннях. Арыйцы верылі, што ўсе добрыя справы 

звязаны з агнѐм. І сапраўды, агонь далучае да ісціны, прымушае 

задумвацца над вечнымі пытаннямі, развівае фантазію і ўяўленне. 

Паводле М. Макоўскага, зыходнае значэнне слова агонь пераважна 

станоўчае, яно суадносіцца са значэннямі ―рэзаць‖ (літаральна: 

―выкрасаць агонь‖), ―браць, узяць‖ (―ахапіць полымем‖), ―светлы, 

бліскучы‖, ―чысты‖, ―куча дроў‖, ―уздымацца ўверх‖, ―вільгаць, вада‖, 

―маѐмасць, багацце‖ [1, с. 141 – 143]. 

Самай першай, галоўнай стыхіяй у антычнай філасофіі лічыўся 

агонь, сімвал цывілізацыі. Стваральнік дыялектыкі Геракліт прызнаваў 

агонь першавытокам усяго існуючага. Сучасныя фізікі згаджаюцца, што 

такі першавыток – плазма.  

Выключная роля адводзіцца агню ў Бібліі, які ў Старым Запавеце 

сімвалізуе магічную Божую сілу. Менавіта праз агонь адбываецца 

кантакт, сувязь паміж Богам і чалавекам (палаючы куст цярноўніка, 

вогненны слуп...). Увогуле, праваслаўе называе Бога адзіным духоўным 

сонцам. 

Ва ўсе часы агонь – важнейшы кампанент святаў і абрадаў. Дж. 

Фрэзер адзначае, што выкарыстанне агню – гэта, з аднаго боку, 

―сонечныя чары або магічныя цырымоніі, прызваныя па прынцыпу 

імітатыўнай магіі забяспечыць неабходны запас сонечнага святла‖, а з 

другога – ачышчэнне, мэта якога ―спаліць і знішчыць усялякі шкодны 

ўплыў, які зыходзіць ад адушаўлѐных істот і ведзьмаў, дэманаў і 

монстраў або выступае ў безаблічнай форме – як свайго роду зараза, што 

распаўсюджваецца ў паветры‖ [2, с. 670]. 

Агонь – складаны мастацкі вобраз у творчасці Яўгеніі Янішчыц. І 

найперш агонь успрымаецца паэтэсай як сімвал светлага, незвычайнага 

пачуцця – кахання. 


