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К. ТАНАНУШКА 
СКЛАДАНЫЯ СЛОВЫ 

З ЭЛЕМЕНТАМІ ГРЭЧАСКАГА ПАХОДЖАННЯ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 
(ДА ПЫТАННЯ ТЭРМІНАЛОГІІ І КЛАСІФІКАЦЫІ) 

Грэчаскія кампаненты (марфемы) доўгі час з’яўляліся будаўнічым матэ- 
рыялам пры ўтварэнні новых тэрмінаў (найперш у галіне навукі і тэхнікі). 
У беларускай мове прысутнічае вялікая колькасць марфем грэчаскага пахо- 
джання, якія замацаваліся ў стараславянскай мове, потым перайшлі ў ста- 
ражытнабеларускую мову і захаваліся ў сучаснай беларускай мове. 
Пры вывучэнні складаных слоў з іншамоўнымі кампанентамі (рознага 

паходжання) перад даследчыкам узнікаюць найперш пытанні тэрміналагіч- 
нага і класіфікацыйнага планаў. Вызначэнне слоў тыпу бібліятэка, антра- 
пафобія, кардыяграфія як складаных не выклікае сумненняў. Аднак пра- 
дуктыўнасць кампанентаў такіх слоў ва ўтварэнні новых моўных адзінак 
даволі абмежаваная. Звычайнае разуменне складанага слова як моўнай 
адзінкі, якая складаецца з некалькіх свабодных асноў, таксама не адпавя- 
дае гэтаму выпадку.  
Праблема ўскладняецца і тым, што словы такога тыпу запазычваліся не 

як цэласная намінатыўная адзінка, а як унутраная форма слова, г. зн. ства- 
раліся «на іншамоўным лексічным матэрыяле шляхам спецыялізацыі 
агульналітаратурных слоў мовы-крыніцы» [Станкевіч 1982: 216]. Гэта даз- 
валяе захаваць толькі семантычную сувязь паміж запазычаннем і зыход- 
ным словам (у замежнай мове). Таму ў шэрагу выпадкаў носьбіты мовы 
могуць не разглядаць запазычанне як складанае слова. Тым больш, што мо- 
гуць узнікаць цяжкасці пры «перакладзе» складнікаў такога слова, што 
спрыяе яшчэ большаму зліццю кампанентаў. 

«Слоўнік іншамоўных слоў» А. М. Булыкі [Булыка 1999: 3] іншамоў- 
ныя элементы складаных слоў вызначае як «першая (ці другая) частка 
складаных слоў». «Руская граматыка-80» класіфікуе іх як «кампаненты ін- 
тэрнацыянальнага характару» [Русская грамматика 1980: 78]. Аднак такая 
характарыстыка не дазваляе глыбока зразумець сутнасць з’явы. Паводле 
Л. М. Шакуна, такія элементы «многія даследчыкі кваліфікуюць як суфі- 
ксоіды, бо значэнне гэтых элементаў непасрэдна выводзіцца з адпаведных 
іншамоўных каранёў» [Шакун 1978: 23]. Розныя погляды на кампаненты 
складаных слоў з іншамоўнымі элементамі патрабуюць больш грунтоўнага 
падыходу да пытання класіфікацыі грэчаскіх кампанентаў кампазітаў.  
Складанае слова — асаблівая адзінка лексічнай і словаўтваральнай сіс- 

тэм мовы. Калі разглядаць складанае слова ў суадносінах з іншымі тыпамі 
слоў, вызначаецца, што яно супрацьпастаўлена слову простаму (напры- 
клад, А. А. Земская, К. А. Леўкоўская, М. М. Шанскі, А. М. Ціханаў і інш.): 
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марфемная структура простага слова монацэнтрычная, аднакаранёвая, а мар- 
фемная структура складанага слова поліцэнтрычная, двух- ці шматкаранёвая. 
Звычайна крытэрыем складанага слова выступае с і н т а гма тычны  

а сп е к т : дэрывату павінна адпавядаць утваральнае як самастойнае слова. 
Аднак гэтаму крытэрыю не адпавядае даволі вялікі клас складаных слоў са 
звязанымі кампанентамі, у якіх нельга вылучыць самастойную ўтвараль- 
ную аснову; «такія кампаненты фарміруюць аснову не самі па сабе, а толь- 
кі ў сувязі з іншымі свадобнымі ці звязанымі асновамі» [Гудилова 2005: 5]. 
У гэтым выпадку трэба звярнуцца да іншага падыходу — п ар адыгма - 
тычн а г а : для вызначэння парадыгматычнай вытворнасці неабходна су- 
аднесці некалькі слоў з аднатыповымі словаўтваральнымі ўласцівасцямі: 

геаграфія (ад γ| ‘зямля’ і γρ=φω ‘пісаць’) 
геатрапізм (ад γ| ‘зямля’ і τρ3πος ‘напрамак’)  
графалогія (ад γρ=φω ‘пісаць’ і λ3γος‘слова’)  
біялогія (ад βjος ‘жыццё’ і λ3γος ‘слова’) 

геалогія (вытворнае слова) 

Зразумела, што вылучаныя парадыгматычным спосабам словаўтвараль- 
ныя адзінкі нельга аднесці да самастойных каранёў. Па сваіх уласцівасцях 
яны набліжаюцца да аф і к с аў  («марфема, якая нясе ў слове даданае, 
службовае значэнне — словаўтваральнае ці граматычнае — і супрацьпа- 
стаўленая кораню» [Русский язык 1979: 26]), але адрозніваюцца ад іх 
больш выразнай семантыкай.  
Таму, кажучы пра такія марфемныя адзінкі, мы маем падставу вылу- 

чаць іх не як корані ці афіксы, а як пераходны тып — аф і к со і ды  («кам- 
панент складанага ці складанаскарочанага слова, які паўтараецца з адным і 
тым жа значэннем у складзе шэрага слоў і які набліжаецца па сваёй слова- 
ўтваральнай функцыі (здольнасці ўтвараць новыя словы з тым жа 
кампанентам) да афікса-суфікса ці афікса-прэфікса» [Русский язык 1979: 
26]). Аднак і афіксоіды страчваюць сваю канкрэтную семантыку; іх семан- 
тыка набывае «удакладняльны характар» [Пышкало 1982: 118]. Прыклада- 
мі афіксоідаў з’яўляюцца як адзінкі іншамоўнага паходжання, так і непа- 
срэдна беларускія (-тэка, -філ, сама-, паў- і інш.).  
Даследчыкамі прапануюцца наступныя п адс т а вы  для вылучэння афі- 

ксоідаў: 
1) наяўнасць у каранёвых марфем абстрактнай семантыкі, блізкай да 

словаўтваральнага значэння суфікса («у афіксоіда заўсёды адчуваюцца 
ў семантыцы і чыста лексічныя абертоны, абумоўленыя яго каранёвым ха- 
рактарам» [Шанский 1959: 94]); 

2) «здольнасць марфем утвараць новыя словы па марфалагічнай анало- 
гіі» [Васильченко 2001: 27]. 
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Вызначэнне некаторых іншамоўных кампанентаў складанага слова як 
афіксоідаў дазваляе гаварыць аб вылучэнні асобнага тыпу складаных 
слоў — слоў з падобнымі адзінкамі. Зразумела, што ўсе кампазіты (склада- 
ныя словы) можна разглядаць як словы з члянімымі асновамі, вылучэнне 
якіх адбываецца даволі проста, бо кожны з такіх элементаў злучаецца з ін- 
шымі каранёвымі элементамі ў структуры іншых кампазітаў. Складаныя 
словы з адным ці некалькімі звязанымі кампанентамі мы можам кваліфіка- 
ваць як кв а з і к амп а з і ты . Падставай для гэтага выступаюць: 

1) звязнасць як мінімум аднаго з каранёвых элементаў; 
2) складанасць марфемнага члянення ў параўнанні з кампазітамі; 
3) словаўтваральная невытворнасць (поўная ці частковая) паводле сін- 

тагматычнага крытэрыя (яны разумеюцца як вытворныя толькі пры пара- 
дыгматычным аналізе). 
У адрозненне ад асноў звычайных складаных слоў, аснова слова-квазікам- 

пазіта ўключае ў сябе не менш як адну марфему, якой уласціва наступнае: 
1) па паходжанні марфема з’яўляецца запазычанай і звычайна нале- 

жыць да інтэрнацыянальнага фонду. Да такіх марфем адносяцца шматлікія 
марфемы грэчаскага паходжання, напрыклад, бія-, геа-, заа-, -літ, -лог, 
-софія і інш; 

2) яна не ўжываецца ў свабодным выглядзе, па-за злучэннямі з іншымі 
каранямі. Такім чынам, квазікампазіты адводзяць нас да праблемы звяза- 
ных асноў, ці звязаных каранёў. Звязаны корань (радыксо і д) можа быць 
сінтагматычна фіксаваны злучальнасцю з пэўнымі афіксамі ці з іншымі ка- 
ранямі. Так, да звязаных пачатковых кампанентаў адносяцца, напрыклад, 
геліа-, макра-, мікра-, да «апорных», завяршальных, — -лог, -граф, -генны. 
На падставе вышэй адзначанага можна сцвярджаць, што складаныя 

словы з грэчаскімі элементамі адносяцца менавіта да квазікампазітаў, бо 
яны «змяшчаюць як мінімум адну з каранёвых марфем, якая не ўжываецца 
свабодна, па-за злучэннямі з іншымі каранёвымі элементамі, з’яўляецца па 
сваім паходжанні запазычанай і ўваходзіць у агульны для сучасных еўра- 
пейскіх моў фонд інтэрнацыянальных марфем» [Гудилова 2005: 19]. 
Значнай уласцівасцю асноў выступаюць такія характарыстыкі, як вы- 

творнасць і члянімасць. 
Важнай асаблівасцю квазікампазітаў з’яўляецца іх невытворнасць: скла- 

данае слова адносіцца да вытворных толькі ў тым выпадку, калі кожная 
з каранёвых марфем, што ўваходзіць у яго склад, суадносіцца з утвараль- 
ным словам. Таму квазікампазіты (у прыватнасці, складаныя словы з грэча- 
скімі кампанентамі) не трэба разглядаць у межах сінхроннага словаўтва- 
рэння, а з «пазіцый этымалагічнай утваральнасці» [Крысін 1998: 197] і ў 
межах марфемікі, а не словаўтварэння. 
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Даследчыкамі (С. В. Гудзілава, Я. В. Клабукаў) вызначаны тры мадэлі 
будовы квазікампазітаў:  

1) пачатковы свабодны, а фінальны звязаны кампаненты (кінаграма);  
2) пачатковы звязаны, а завяршальны свабодны кампанент (мнема- 

схема); 
3) абодва кампаненты звязаныя (кардыяграма). 
Звязаныя пачатковыя кампаненты могут быць падзелены на тэматыч- 

ныя групы. Напрыклад, у асобную групу вылучаюцца ініцыяльныя кампа- 
ненты складаных слоў, якія абазначаюць памер ці павелічэн- 
не / памяншэнне памеру: кіла-, дэцы-, санты-, мілі-, мега-. 
Адзначым таксама, што паміж звязаных кампанентаў квазікампазітаў 

вылучаюцца як радыксоіды, так і ўнірадыксоіды. 
Для апісання і вывучэння квазікампазітаў важна звярнуцца да прабле- 

мы члянімасці. Вылучаюцца квазікампазіты з наступнымі ступенямі чляні- 
масці [Гудилова 2005: 22]:  
п ершая  с т уп ен ь  — свабодны пачатковы кампанент + звязаны апорны, 

які можа злучацца з іншымі кампанентамі, як свабоднымі, так і звязанымі; 
друг а я  с т уп ен ь  — свабодны кампанент + звязаны апорны, які не 

злучаецца з іншымі свабоднымі кампанентамі (унірадыксоід); 
т р эцяя  с т уп ен ь  — два звязаныя кампаненты, якія могуць злучацца ў 

іншых складаных словах як са свабоднымі, так і са звязанымі кампанентамі; 
ч ац в ёр та я  с т упень  — звязаны кампанент + кампанент, які не злу- 

чаецца з іншымі асновамі ў складаным слове (унірадыксоід). 
Разгледзім пазначаныя квазікампазіты з улікам ступені члянімасці: 

Ступень Прыклад 

першая 
культуралогія культура (лац. cultura ‘выхаванне’) + -логія (гр. λ3γος ‘слова’) 

касметалогія касметы(ка) (фр. cosmétique ‘касметыка’) + -логія (гр. λ3- 
γος ‘слова’) 

другая атэрасклероз 
(пар. склероз) атэра- (гр. #θ=ρη ‘каша’) + -склероз (гр. σκληρ3ς ‘цвёрды’) 

трэцяя 
баракліннасць бара- (гр. β=ρος ‘цяжар’) + -кліно (гр. κλjνω ‘нахіляць’) (звя- 

заныя кампаненты) 
баракамера 
(пар. камера) 

бара- (гр. β=ρος ‘цяжар’) + -камера (лац. camera ‘скляпен- 
не’) (звязаны кампанет + свабодны корань) 

чацвёртая астраблема астра- (гр. Âστρον ‘зорка’) + -блема (гр. βλ|μα ‘рана’) 

Найбольш пашыранымі з’яўляюцца квазікампазіты першай ступені чля- 
німасці. Зразумела, што найменш пашыраныя складаныя словы другой і 
чацвёртай ступені члянімасці, у склад якіх уваходзяць унірадыксоіды. Да- 
следчыкі адзначаюць, што большасць кампанентаў квазікампазітаў былі 
засвоены словаўтваральнай сістэмай беларускай мовы і набылі словаўтва- 
ральную самастойнасць у якасці марфемных адзінак — афіксоідаў. 
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Такім чынам, складаныя словы з грэчаскімі элементамі як словы з адным 
ці некалькімі звязанымі кампанентамі можна аднесці да квазікампазітаў 
паводле будовы і яе члянімасці, а таксама невытворнасці. Адметнасцю ква- 
зікампазітаў з грэчаскімі кампанентамі з’яўляецца наступнае: большасць з іх 
утрымліваюць свабодны пачатковы кампанент і звязаны апорны. 
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