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накіраванай на “адштурхоўванне” ад усяго польскага, пад уплывам 
рускай мовы гэтая спецыфічная сінтаксема была страчана 
(гл. пададзеныя вышэй сучасныя прыклады), хоць і фіксуецца ў 
шматлікіх прэцэдэнтных тэкстах. 

Не варта, аднак, спяшацца адносіць dativus commodi / incommodi да 
паланізмаў. Гэта хутчэй агульная сінтаксічная з’ява для польскай 
(заходнеславянскіх моў?), беларускай і ўкраінскай моў у канкрэтны 
перыяд іх развіцця. Больш карэктна ў дачыненні да сінтаксічных з’яў 
сярэдзіны ХІХ – пачатку ХХ ст. казаць пра агульныя – ізасінтаксічныя 
– беларуска-польскія (і / або беларуска-рускія) сінтаксічныя элементы 
(мадэлі, канструкцыі).  
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У артыкуле разглядаюцца сучасныя погляды славістаў на з’яву 
аналітызму ў розных славянскіх мовах, адзначаюцца асноўныя 
тэндэнцыі яго развіцця. Аналітызм апісваецца з пазіцыі тэорыі сістэм і 
як адна з праяў моўнай асіметрыі. У рэчышчы вывучэння аналітызму 
разглядаюцца апісальныя прэдыкаты як выразныя прадстаўнікі гэтай 
моўнай з’явы.   
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In the article modern views of Slavists on the phenomenon of analytism in 
different Slavic languages are considered, the main tendencies of its 
development are noted. Analytism is described from the standpoint of 
system theory and as one of the phenomenon of linguistic asymmetry. In the 
course of the study of analytism, descriptive predicates are considered as 
vivid representatives of this linguistic phenomenon. 

Keywords: syntax; analytism; descriptive predicate; systems theory; asymmetry. 

Апісальныя прэдыкаты (АП) – гэта вытворныя аналітычныя 
дэскрыпцыі з іменнай словаформай, якія суадносяцца сэнсава з адным 
словам – дзеясловам, прыметнікам, залежным дзеепрыметнікам або 
прэдыкатыўным прыслоўем (якія па аналогіі са словаўтварэннем можна 
назваць утваральнымі) – і ўтвараюць сінтаксічныя структуры двух 
узроўняў: узроўню словазлучэння і ўзроўню дзейнікава-выказнікавай 
пары. 

Разгляд апісальных прэдыкатаў мае быць у кантэксце даследавання 
праяў аналітызму ў славянскіх мовах, у прыватнасці, у беларускай. Як 
адзначае А.Я. Міхневіч, «у агульным плане аналітызм можа быць 
ахарактарызаваны як усе тыя выпадкі выражэння моўных (лексічных і 
граматычных) значэнняў, калі фармальныя паказчыкі апошніх 
змяшчаюцца ў межах больш чым аднаго слова» [1, с. 218]. Адным з 
аспектаў аналітызму ў славянскіх мовах даследчык называе сінтаксічны 
аналітызм, які «назіраецца ў тых выпадках, калі граматычнае значэнне 
выражаецца свабодным словазлучэннем» [1, с. 218]. Апісваючы 
трансфармацыйныя здольнасці сінтаксічна непадзельных 
словазлучэнняў, аўтар адзначае, што «састаў члена сказа, выражанага 
сінтаксічна непадзельным словазлучэннем… з’яўляецца аналітычным 
выражэннем граматычнага значэння члена сказа» [2, с. 12]. 
В.М. Нікіцевіч пісаў, што «дэрывацыйныя злучэнні падпарадкоўваюцца 
супрацьпастаўленню паняццяў «злучэнне» і «аналітычная форма», якое 
прыводзіцца ў граматыцы» [3], і аналітычнымі формамі прызнаюцца 
толькі тыя злучэнні, якія ўваходзяць у парадыгматычны рад  
з сінтэтычнымі формамі. Такім чынам, АП з’яўляюцца па сутнасці 
аналітычнымі формамі прэдыкатаў аднаслоўных. 

Лінгвістычны энцыклапедычны слоўнік (ЛЭС) вызначае аналітызм 
як «супрацьлеглую сінтэтызму ўласцівасць, якая праяўляецца ў 
асобным выражэнні асноўнага (лексічнага) і дадатковага (граматычнага, 
словаўтваральнага) значэнняў слова» [4, с. 31]. Там жа вызначаюцца 
аналітычныя канструкцыі, якія «складаюцца са спалучэння асноўнага 
(паўназначнага) і дапаможнага (службовага) слоў. Сінтаксічныя 
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аналітычныя канструкцыі расчлянёна выражаюць адзіны член сказа, 
напрыклад, выказнік» [4, с. 31]. В.Д. Старычонак дае амаль аналагічнае 
азначэнне: «Аналітызм – расчлянёнасць лексічнага і граматычнага 
значэнняў некаторых словаформ» [5, с. 44]. У іншых тэрміналагічных 
слоўніках аналітызм разглядаецца ў іншым значэнні – як «развіццё 
аналітычнага ладу, г.зн. граматычнай сістэмы мовы, якая 
характарызуецца перавагай аналітычных форм» [6, с. 19]. Аналітычная 
форма ў Слоўніку лінгвістычных тэрмінаў В. С. Ахманавай вызначаецца 
як «ідыяматычнае злучэнне дапаможнага і паўназначнага слова, якое 
функцыянуе ў якасці эквівалента граматычнай формы апошняга» [7, 
с. 45]. Зазначым, што В.С. Ахманава падае як сінонімы тэрміну 
«аналітычная форма» вызначэнні «апісальная форма», «складаная 
форма», «састаўная форма».  

Паводле тыпалагічнай класіфікацыі моў беларуская мова (як і ўсе 
ўсходнеславянскія) бясспрэчна адносіцца да моў сінтэтычных, паколькі 
сінтэтычныя канструкцыі ў ёй маюць перавагу. Аднак, як адзначаецца ў 
ЛЭС, «сінтэтызм і аналітызм не праяўляюцца ў мовах у чыстым 
выглядзе, усялякая мова ўяўляе сабой спалучэнне ў пэўных суадносінах 
сінтэтычных і аналітычных форм» [4, с. 451]. Апісальныя прэдыкаты 
якраз з’яўляюцца найбольш тыповай праявай аналітызму ў сучаснай 
беларускай мове. Павелічэнне колькасці такіх канструкцый можа 
служыць доказам тэзісу, што «ў мовах пастаянна фарміруюцца 
ўтварэнні аналітычнага тыпу, паколькі злучэнне слоў з’яўляецца 
найбольш простым і празрыстым (матываваным) спосабам намінацыі» 
[4, с. 451]. В.М. Нікіцевіч піша, што «лінгвісты адзінадушныя ў тым, 
што граматычная адзінка можа быць не толькі цэласным сінтэтычным 
адзінствам, але і аналітычным; гэта заканамерна прыводзіць да 
прызнання таго, што побач з уласна формаўтварэннем, гэта значыць 
флектыўным утварэннем форм, існуе сінтаксічнае формаўтварэнне» [3, 
с. 49]. Навуковец у якасці доказу тэзіса прыводзіць прыклад апісальнага 
прэдыката: «Так, злучэнне выражаць сумненне раўназначнае, 
дакладней, камунікацыйна эквівалентнае дзеяслову сумнявацца не 
толькі з боку семантыкі, але і з боку дэрывацыйнага зместу» [3, с. 63]. 
Ю.Д. Апрэсян, параўноўваючы сінанімічныя выразы (апісальныя 
прэдыкаты) помогать і оказывать помощь, звяртае ўвагу, што 
«лексічнае значэнне помогать цалкам засяроджана ў слове помощь і, 
такім чынам, оказывать не мае ўласнага лексічнага значэння, а выражае 
толькі катэгорыю дзеяслоўнасці і з’яўляецца носьбітам адпаведных 
граматычных значэнняў» [8, с. 318], што выразна даказвае праяўленне 
аналітызму ў выпадках такой сінанімічнай замены. А.Я. Міхневіч нават 
ставіць пад сумненне безумоўнае аднясенне беларускай мовы да 
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сінтэтычных моў: «Неабходна… пераадоленне гіпнозу бытуючага ў 
беларусістыцы пункту погляду, згодна з якім гэта мова адносіцца 
бясспрэчна да моў сінтэтычных» [9, с. 21]. Старшыня Арфаграфічнай 
камісіі Расійскай Акадэміі навук В.В. Лапацін лічыць, што тэндэнцыя да 
аналітызму ў сучаснай рускай мове расце, пашыраецца. Названую 
тэндэнцыю пацвярджае і польскі даследчык Я. Анусевіч: «Істотнымі 
з’яўляюцца для сучасных еўрапейскіх моў, у тым ліку польскай, 
працэсы, якія палягаюць у тэндэнцыі да наміналізацыі, якія між іншым 
азначае ўвядзенне і пашырэнне аналітычных канструкцый у мове» [10, 
с. 6]. 

У ЛЭС адзначаецца, што «сінтаксічныя аналітычныя канструкцыі 
расчлянёна выражаюць адзіны член сказа» [4, с. 31], аднак апісальныя 
прэдыкаты часцей не маюць такой уласцівасці. Аднак мы лічым, што 
АП, безумоўна, можна адносіць да аналітычных з’яў, таму што ўсе 
астатнія фармальныя і семантычныя паказчыкі аналітычных 
канструкцый яны маюць. У прыватнасці, паводле ЛЭС, «у якасці 
службовага элемента аналітычных канструкцый выкарыстоўваюцца 
асаблівыя службовыя словы… або паўназначныя словы, якія 
падвяргаюцца дэсемантызацыі» [4, с. 31]. Апісальны прэдыкат амаль 
заўсёды мае ў сваім складзе такі дэсемантызаваны элемент, найчасцей – 
дзеяслоў.  

ЛЭС трактуе аналітычныя канструкцыі як праяву моўнай асіметрыі, 
таму што «семантычна і функцыянальна раўназначныя слову, яны 
арганізаваны як словазлучэнні: дапускаюць перастаноўку кампанентаў, 
уключэнні, усячэнні». Зыходзячы з прац У.А. Карпава, заснавальніка  
сістэмнай тэорыі мовы ў беларускім мовазнаўстве, лічым патрэбным 
удакладніць дадзены тэзіс адносна апісальных прэдыкатаў. У.А. Карпаў 
лічыў, што «і працэс засваення граматыкі чалавекам, і машынная 
апрацоўка па эталонах маюць сіметрычна-асіметрычны характар» [11, 
с. 58]. Паводле азначэння Ю.А. Урманцава, «асіметрыя – 
супрацьлегласць сіметрыі. У межах Агульнай тэорыі сістэм гэта – 
сістэмная катэгорыя, якая абазначае несупадзенне па прыкметах «П» 
сістэм «С» пасля змен «З». Гэта значыць, што асіметрыя таксама 
адносная і таксама ў якасці неабходнага дапаўнення і супрацьлегласці 
мае «сваю» сіметрыю» [12, с. 379]. Апісальныя прэдыкаты як 
асіметрычная з’ява супрацьпастаўляюцца аднаслоўнаму адпаведніку. 
І.С. Роўда, гаворачы пра тое, што аналітычныя канструкцыі часам 
запаўняюць прагалы лексічнай сістэмы, сцвярджае: «Запаўняльнікі 
лексічных лакун – адна з праяў асіметрычнага дуалізма моўнага знака, 
перш за ўсё ў яго анамасіялагічнай сутнасці: яны функцыянальна 
эквівалентныя слову» [13, с. 16]. Пры захаванні семантыкі сказы  
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з прэдыкатам-дзеясловам пры трансфармацыі ў сказы з апісальнымі 
прэдыкатамі змяняюць сваю структуру, аднак захоўваюць адпаведную 
семантыку. Тым не менш, як адзначае В.П. Крындач, «больш 
сіметрычнаму стану адпавядае меншая інфармацыя» [14, с. 259], 
сіметрыя канкрэтнага аб’екта з’яўляецца фактарам, які абмяжоўвае 
закладзеную ў аб’екце інфармацыю. Найчасцей павелічэнне інфармацыі 
пры трансфармацыі сказаў звязана з узнікненнем дадатковых 
стылістычных адценняў. Акрамя таго, дзеяслоў у складзе апісальнага 
прэдыката можа быць не цалкам дэсемантызаваны, яго асноўнае 
значэнне можа таксама пэўным чынам мадыфікаваць значэнне сказа. 

Лічым неабходным спыніць увагу на пытанні першаснасці 
аднаслоўнага прэдыката або АП пры наяўнасці іх супрацьпастаўленай 
пары. Можа падацца, што паколькі колькасць інфармацыі ў АП 
звычайна большая, варта лічыць зыходнымі аднаслоўныя прэдыкаты, бо 
пашырэнне значэння з’яўляецца лагічным доказам развіцця мовы, яе 
імкнення перадаць як мага больш разнастайныя адценні паняццяў і 
суджэнняў. Але ў гісторыі розных моў прасочваюцца супрацьлеглыя 
тэндэнцыі – ад сінтэтызму да аналітызму і наадварот. Як пазначана ў 
Энцыклапедычным слоўніку-даведніку лінгвістычных тэрмінаў і 
паняццяў, «развіццё граматычнага ладу той ці іншай мовы вызначаецца 
ў кожнай мове ўнутранымі патрэбамі, асаблівасцямі яго структуры, хаця 
і пазамоўныя фактары аказваюць на яго ўплыў… Гістарычна 
сінтэтычны лад можа развіцца з аналітычнага, а аналітычны – у выніку 
раскладання – з сінтэтычнага» [15, с. 215]. У з’яўленні АП таксама 
можна прасачыць узаемаадваротныя два шляхі: распаданне 
самастойнага слова на два (аналітычны шлях): змяняць  уносіць 
змяненні, а таксама лексікалізацыя, якая заключаецца ў імкненні 
словазлучэння да пераўтварэння ў адну лексему: паставіць дыягназ  
дыягнаставаць. Г.В. Пальянава сцвярджае, што «абодва працэсы 
(аналітызацыя і сінтэтызацыя) ажыццяўляюцца паралельна, але 
незалежна адзін ад аднаго, і нават у нейкай ступені асіметрычна, 
паколькі кожны з іх валодае рысамі, уласцівымі толькі яму аднаму [16, 
с. 25].  

А.Я. Міхневіч піша, што «лексікалізацыя дзеяслоўных 
словазлучэнняў з вінавальным склонам назоўніка…  – працэс складаны, 
неаднастайны, адбываецца ён і ў наш час, праўда, з рознай 
інтэнсіўнасцю ў розных стылях мовы» [2, с. 90]. Польскі даследчык 
Е. Курыловіч таксама выказваў падобную думку, якая пацвярджае 
ўніверсальны характар пераўтварэння сінтэтычных форм у 
аналітычныя: «Замена шматфункцыянальнай першаснай формы на 
адназначную аналітычную канструкцыю, якая ўтрымлівае ў сваім 
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складзе які-небудзь іменны дэрыват дзеяслова, ёсць працэсам 
панхранічным, які паўтараецца ў эвалюцыі сістэм розных моў» [17, 
с. 9]. Пра тую ж тэндэнцыю піша І.С. Роўда ў даследаванні 
імпліцытнага аналітызму ва ўсходнеславянскіх мовах, дзе,  
у прыватнасці, навуковец параўноўвае беларускую і рускую лексічныя 
сістэмы і адзначае, што ў беларускай мове ёсць дзеясловы, якія ў рускай 
мове перадаюцца толькі апісальнымі канструкцыямі: бел. адшыць – рус. 
отработать шитьём, бел. замалаціць – рус. заработать молотьбой 
[13, с. 9]. Можна меркаваць, што ў гаворках рускай мовы, а таксама ў 
помніках далітаратурнага перыяду яе развіцця можна знайсці словы, 
эквівалентныя беларускім дзясловам, але яны не ўжываюцца ў сучаснай 
рускай мове, што сведчыць пра пашырэнне аналітызму. Дадзеная думка, 
аднак, не пацверджаная і з’яўляецца аб’ектам дадатковага даследавання. 

Даследчыца польскіх дзеяслоўна-дэрывацыйных злучэнняў 
Г.В. Пальянава называе тэндэнцыю да аналітызму адной з найбольш 
значных тэндэнцый у сучасных славянскіх мовах і звязвае яе з 
«імкненнем гаворачага да гранічнай дакладнасці і адназначнасці выразу, 
што становіцца магчымым пры выкарыстанні аналітычных канструкцый 
розных тыпаў» [16, с. 7]. Тэндэнцыю пацвярджае і Р.М. Гайсіна:  
«У сферы дзеяслова ўзмацняецца тэндэнцыя да экспліцытнага 
выражэння камунікацыйна істотных антрапацэнтрычна абумоўленых 
семантычных кампанентаў. Узнікаюць аналітычныя дзеяслоўныя 
лексемы, якія паводзяць сябе ў тэксце як функцыянальна-семантычныя 
сінонімы марфалагічных (аднаслоўных)» [18, с. 118]. 

Цікавую думку выказвае польскі лінгвіст Д. Бутлер: « Павелічэнне 
колькасці такіх [аналітычных] канструкцый абумоўлена таксама 
знешнім уплывам сістэм іншых моў. Так, пашырэнне сферы 
выкарыстання спалучэнняў з дзеясловам przeprowadzić (‘правесці, 
ажыццявіць’) звязана з уплывам спалучэнняў са словам провести ў 
рускай мове» [19, s. 359]. Відаць, гэты тэзіс можна спраектаваць і на 
беларускую мову: той жа дзеяслоў ажыццявіць, а таксама дзеясловы 
падвяргаць, удастойваць на сённяшні дзень пачуваюцца 
ненатуральнымі, чужароднымі для беларускай мовы, аднак сабраны 
матэрыял пацвярджае іх пашырэнне ў ХХ стагоддзі, у часы актыўнага 
уплыву рускай мовы на беларускую. 

Такім чынам, можна зрабіць выснову, што з’яўленне апісальных 
прэдыкатаў у славянскіх мовах, у тым ліку і ў беларускай – 
заканамерны, абумоўлены патрэбамі камунікацыі, працэс, які 
адбываецца і на сённяшні дзень. 
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В статье рассматриваются особенности образования терминов ономастики в 
русском и английском языках. На основании формальных признаков выделяют-
ся три разряда терминов – простые, сложные и составные. В пределах каждого 
из них определяются способы терминообразования.  

Ключевые слова: ономастическая терминология; простые; сложные и со-
ставные термины.  

The article deals with the peculiarities of the formation of onomastic terms 
in Russian and English. On the basis of formal characteristics, three catego-
ries of terms are distinguished: simple, complex and composite. Within each 
of them, ways  of term formation are determined. 

Keywords: onomastic terminology; simple; complex and compound terms. 

Многочисленные аспекты формирования, использования и опреде-
ления ономастических терминов – это проблема, которая остается  
в центре внимания ученых-ономастов в течение многих лет. Использо-
вание различных ономастических терминов с отличающимися значе-
ниями в разных языках видится главным препятствием для достижения 
необходимого понимания между традициями представления результа-
тов исследований собственных имен. 

Отсутствие единства в ономастической терминологии может соз-
дать представление об ономастике как о не вполне оформившейся дис-
циплине, что создает препятствия для ее всемерного признания. На са-
мом деле, отличия в использовании и значении терминов обусловлены 


