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А.М.РУДЭНКА

ШЛЯХІ ФАРМІРАВАННЯ КАГНІТЫЎНАЙ ЛЕКСІКІ 
Ў БЕЛАРУСКАЙ I АНГЛІЙСКАЙ MOBAX

Параўнальнае вывучэнне беларускай і англійскай кагнітыўнай лексікі паказ- 
вае значную іншамоўную прысутнасць у названай семантычнай сферы. Для 
беларускай мовы гэта рускі і польскі ўплыў, а для англійскай -  французскі і 
лацінскі. Няма неабходнасці паўтараць, якімі фактарамі гістарычнага развіцця 
абумоўлены такі ўплыў, цікава толькі тое, што карціна пранікнення іншамоўнай 
лексікі ў абедзвюх мовах падобная. У дадзеным артыкуле гэты тэзіс даказваец- 
ца на матэрыяле дзеясловаў. I ў беларускай, і ў англійскай мовах ментальныя 
абазначэнні фарміраваліся наступным чынам: 1) незапазычаныя першапачат- 
ковыя абазначэнні кагнітыўных працэсаў і станаў; 2) незапазычаныя перанос- 
ныя абазначэнні; 3) абазначэнні, запазычаныя з пераноснай інтэлектуальнай 
семантыкай; 4) абазначэнні, запазычаныя з семантыкай канкрэтнага фізічнага 
дзеяння ці стану, якія развілі пераносныя значэнні ў прымаючай мове;
5) абазначэнні, запазычаныя з абодвума значэннямі: прамым і пераносным.

Любая ЛСГ кагнітыўнай сферы ў беларускай ці англійскай мовах дае магчы- 
масць назіраць усе названыя спосабы фарміравання гэтай сферы ў колькасных 
суадносінах, блізкіх да суадносін у лексіконе ўвогуле. Мы паказваем на дзея- 
словах са значэннем ‘рабіць заключэнне’ і ’сумнявацца’. Спосаб прыходу слова 
ў трупу, у адпаведнасці з прыведзенай кпасіфікацыяй, адзначаецца ў квадрат
ных дужках.

У беларускай мове семантэма ‘заключать’ абазначаецца лексемамі выво- 
дзіць [2], дэдуцыраваць [3], заключать [3], рашаць [2], судзіць [2]. Бел. судзіць, 
якое ўваходзіць у дадзены сінанімічны рад, можа ўжывацца як з ускосным 
аб’екгам (судзіць аб кім-, чым-небудзь, пра каго-, што-небудзь), так і без да- 
паўнення: Я хацеў бы, каб т ы  зусім бесстаронна судзіла пра мае ўчынкі 
(Зарэцкі). Гэты дзеяслоў абазначае таксама ‘разглядаць што-н. у судовым 
парадку’ і ў гэтым значэнні можа мець пры сабе прамы аб’еюг (часцей судзіць 
каго-н.): Праз некалькі дзён Ляксея судзілі (Ермаловіч). 3 прыведзенага спісу 
дзеясловаў ён мае найбольш старажытнае паходжанне: праслав. *s?diti 
'сумесна абдумваць’ < i.e. *som- (пр^фікс са значэннем сумеснасці) + *dhe- 
'рабіць’, ‘дзець’.

Бел. рашаць -  агульнаўсходнеславянскае слова, яго семантычнае развіццё 
змянялася ў некалькі этапаў: ’рашыць’ <- 'дазволіць, адпусціць’ ‘развязаць’ 
(менавіта ў такім значэнні дзеяслоў ужываўся ў старабеларускай мове).

Дзеяслоў выводзіць ужываецца ў беларускай мове больш рэдка, чым ра
шаць, што звязана з актыўным ужываннем яго ў прамым значэнні. Ў значэнні 
'рабіць вывад, заключэнне' ён можа мець пры сабе прамы аб’ект: выводзіць 
формулу. A ў старабеларускай мове дадзенае слова ўжывалася з семантыкай 
‘даказаць, выявіць’ (правду правдою вывести -  Апакр.16б). Гэта значэнне, у 
сваю чаргу, развілося як пераноснае на базе прамога 'вывесці адкуль-н.’.

Два з беларускіх слоў дадзенага раздзела паводле паходжання з’яўляюцца 
запазычаннямі XX ст. з рускай мовы: заключаць \ дэдуцыраваць. Бел. заклю- 
чаць азначае ‘прыходзіць да заключэння (вываду)’, ‘рабіць заключэнне (вывад)’ 
толькі з даданым дапаўняльным: Доктар заключыў ш то ў Андрзя стэнакар- 
дыя, і адразу накіраваў у палату (Кандрусевіч). Па свайму значэнню заключаць 
больш вузкае, чым рашаць, яно абазначае толькі апошні этап у паслядоўнасці 
прыняцця рашэння: ‘вызначаць’ -> ’рашаць’ -> ‘рабіць вывад, заключаць’. Рус. 
заключать з’явілася як словаўтваральная калька адпаведнага германскага 
(ням. schliessen) ці раманскага (лац. concludere) слова. Дзеяслоў дэдуцыраваць 
у беларускай мове ўжываецца выключна ў кніжным стылі, пераважна ў тэкстах 
па логіцы, філасофіі і лад. Менавіта ягоным спецыфічным ужываннем абу- 
моўлена тое, што ён, як правіла, не мае пры сабе аб’екга. Рус. дедуцировать
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было запазычана праз раманскія мовы з лац. deducere i мае паходжанне, ана- 
лагічнае паходжанню англ. deduce.

У англійскай мове тое ж значение ‘рабіць заключение, вывад' перадаецца 
дзеясловамі conclude [3], deduce [5], gather [2), infer [3], judge [3]. Gather- уласна 
германскае слова, яго прамое значение -  'збіраць’, на базе якога развілося ме- 
тафарычнае, што тут разглядаецца. У пераносным значенні слова падразумя- 
вае больш рефлексію, уласна працес выпрацоўкі вываду, чым яго канчатковае 
сцвярдженне (thereby he may gather the ground of your ill will -  Shak.).

Большая частка англійскіх лексем дадзенага раздзела лацінскага паходжан- 
ня. Слова conclude у логіцы абазначае ‘рабіць вывад, які з’яўляецца неабход- 
ным вынікам папяредніх пасылак, калі гегыя пасылкі ёсць члены сілагізму ці 
серыі зробленых раней вывадаў, фарміруючых непарыўную прычынна- 
выніковую паслядоўнасць'. У штодзённым ужыванні conclude редка захоўвае 
значение лагічнай неабходнасці вываду (do not conclude that all state activities will 
be state monopolies -  Shaw). Англ. conclude 'заканчваць’ <- ‘заключаць, рабіць 
вывад’ запазычана з лац. conclOdere, дзеепрыметніка ад conclOsus 'закрываць’, 
‘заканчваць’. Лац. conclOsus < con-(cum-) ‘разам’ + claudere 'закрыць, захпоп- 
нуць’ роднаснае англ. clause. Нарошчванне пераносна-абстрактнай семантыкі 
мела месца яшче ў лацінскай мове: ‘закрываць’ -» 'заканчваць’ -Узаканчваць 
якое-н. інтелекгуальнае дзеянне, рабіць заключение’, аб гетым сведчыць 
наяўнасць нямецкай калькі schliessen. Аднак у гісторыі англійскай мовы 
conclude часцей за ўсё сустракаецца менавіта ў значенні ‘заканчваць’: And 
shortly to concluden al his wo (Chaucer). Дзеяслоў deduce узыходзіць да 
лацінскага deddcere ‘выводзіць' < de- 'уніз’ + dOcere 'весці’, роднаснага англ. 
duke. Ён быў запазычаны і ў прамым, і ў пераносным значенні (I will deduce the 
business from the beginning -  Howell; ye deduce your conclusion very surelye -  
T.More). У логіцы слова мае значение ‘рабіць вывад на падставе агульнага 
прынцыпу’, г зн. праводзіць дедукцыю, у супрацьлегласць індукцыі. Deduction -  
induction -  гага супрацьпастаўленне, істотнае для логікі, пракгычна страчана ў 
штодзённым ужыванні, таму deduce у нелагічных кантекстах можа абазначаць 
як вывад, дасягнуты шляхам розумазаключення ад агульнага да прыватнага, 
так і наадварот: the last entry was in pencil, three weeks previous as to date, and 
had been written by someone with a very unsteady hand. I deduced from this that the 
management was not overparticular (Chandler).

Яшче дзве лексемы -  infer i judge -  запазычаны з лацінскай мовы пры пас- 
рэдніцтве французскай. Англ. infer у агульнаўжьівальным лексіконе часта пера- 
дае семантыку недакладнасці доказаў і набліжаецца да surmise 'меркаваць, 
выказваць здагадкі’. У логіцы, аднак, infer не мае адцення слабасці ці сілы вы
ваду: The reasoning is... stronger than some more modem inferences of science 
(Henry Adams). Лексема infer узыходзіць да ср.-франц. inferer ‘рабіць заключен
ие, падразумяваць’ і сустракаецца ў працах Т.Мора. Французскі дзеяслоў запа
зычаны з лац. inferne ‘прынасіць’, ‘рабіць заключение’. Лац. interne < in + ferre 
‘прынасіць’ роднаснае англ. bear ‘насіць’. Дзеяслоў judge -  блізкі еквівалент 
conclude, аднак ён нясе дадатковае значение шчыльнай праверкі доказаў, вы- 
вадаў, іх крытычнае тесціраванне (an economist should form an independent 
judgment -  Russell). Слова judge як назоўнік 'суддзя’ ужывалася ў сяредне- 
англійскай мове (iuge), дзе было запазычана з французскага juge ‘судья’. Франц. 
juge < лац. iOdicem, акузатыву ад iudex ‘суддзя’. Складаная аснова iO-dic- ‘той, 
хго ведае закон' < iu-s- ‘закон’ i dic-are ‘выяўляць, рабіць вядомым’. Лац. dicare 
‘адзначаць' мае той жа корань, што i indicare (пар. англ. indicate) -  die-, які 
з'яўляецца слабай формай deik- -  кораня з абагульняючым значением 
‘паказваць’.

Антонімамі да разгледжаных беларускіх дзеясловаў з’яўляюцца словы еа- 
гацца [4], муляцца [2], мяцца [2], сумнявацца [1], хістацца [2] ‘быць у нерашу- 
часці, у няўпеўненасці, раздумваць’. Дзеяслоў сумнявацца -  адзіны, які 
ўзыходзіць да індаеўрапейскага кораня з першапачатковым інтелекгуальным 
значением *теп-.

Словы мяцца і муляцца ўжываюцца пераважна ў размоўнай сферы: Стаею 
не дужа хочацца карабкацца па крутых схілах. Ён муляецца, аднекваецца, але 
ўсё не ідзе (Асіпенка); Хлопец топчацца і мнецца, а нарэшце прызнаецца 
(Колас). Яны з’яўляюцца пераноснымі абазначеннямі; іх значение ўзыходзіць да
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семантыкі эмацыянальнага дыскамфорту і, далей, да фізічнага (мяцца) і 
фізіялагічнага (муляцца) стану.

Дзеясловы хістацца і вагацца з’яўляюцца стылістычна нейтральнымі 
сінонімамі сумнявацца і ўзаемазамяняюцца практычна ва ўсіх кантэкстах: Так, 
пакуль прыедзе бацька, усё будзе ўжо зроблена, і яму не будзе магчымасці ні 
думаць, ні сумнявацца, ні хістацца (Краўчанка). [Гзоргій], відаць, вагаўся -  
хацелася ўбачыць бацьку, асабліва цяпер, калі ён стаяў лобан, за дзвярыма, 
калібыў чуваць яао аолас (Мележ). Блізкасць іх семантыкі абумоўлена, відаць, 
падабенствам паходжання: абодва дзеясловы ўтвораны семантычным перено
сам ад абазначэння хістання, вагання, вагацца -  крыху раней, яшчэ ў старабе- 
ларускай мове, на базе запазычання з польскай мовы, а хістацца -  у навейшы 
перыяд развіцця мовы.

Англійскія адпаведнікі разгледжаных дзеясловаў сумнення -  гэта doubt [3], 
falter [2], hesitate [3], vacillate [4], waver [2]. Усе англійскія абазначэнні семантыкі 
'вагацца’ утвораны тым жа спосабам семантычнай дэрывацыі: 'быць абмежава- 
ным у руху’, 'вагацца, хістацца (паміж двума пункгамі)’. Дзеяслоў falter падразу- 
мявае ваганні пры выбары мэты ці дзеяння, прычым гэтыя ваганні праяўляюцца 
ў трымценні голасу (with voice that did not falter though the heart was mowed -  
Wordsworth), i ў гзтым значэнні сустракаецца яшчэ ў сярэднеанглійскай мове -  
falteren, faltren (They limes faltren a y -  Chaucer). Больш ранняе значэнне слова -  
‘спатыкацца, рухацца няўпэўненай хадой’ (His Ieggs hath foitred -  Eliot). Слова 
ўтворана ад асновы fait- пры дапамозе частотнага суфікса -ег, і яго далейшая 
этымалогія няясная. Магчыма, яно звязана з ісландскім зваротным дзеясловам 
faltra-sk ‘быць звязаным, скаваным у руху’. Waver (ср.-англ. waueren (=waveren), 
дэрыват са значэннем мнагакратнасці ад wave, i зараз захоўвае прамое значэн
не 'вагацца, рухацца хвалепадобна'. Слова мае скандынаўскае паходжанне, 
роднасна нарв. vavra 'узмахваць крыламі, трапятаць’, ісл. vafra ‘рухацца хвале
падобна’.

Англ. vacillation (No remainders of doubt, no vacillation -Hall) запазычана з 
французскай мовы ў прамым значэнні ‘ваганне, хістанне, узмахванне'. Фран- 
цузскае слова ўзыходзіць да лац. uacillationem, акузатыву ад uacillatio ‘ваганне, 
хістанне’ < uacillatus, дзеепрыметніку ад uacillare 'вагацца, хістацца’ < прыметн. 
uacillus < uac- < waq- ‘схіляцца, вагацца’. Сам жа дзеяслоў vacillate -  больш 
позняе ўтварэнне з уласна англійскім пераносным значэннем -  падразумявае 
доўгія ваганні як вынік чыёй-н. няздольнасці дасягнуць канчатковага рашэння, 
доўгае ўнутранае ўзважванне за і супраць, а таксама змены ў тым, што даты- 
чыць поглядаў, схільнасцей і пад.: I have vacillated when I should have insisted; 
temponzed when I should have taken definite action (Marsh).

У групе ёсць два запазычанні з пераносным значэннем. Англ. hesitate, най
больш агульнае абазначэнне нерашучасці, звычайна падразумявае нейкае 
знешняе праяўленне няўпэўненасці (паўзу і г.д.) перад выбарам (I have for many 
months hesitated about the property of allowing... any part of my nanrative to come 
before the public eye -  De Quincey) i ўзыходзіць да франц. hesiter ‘сумнявацца’. 
Яно зафіксавана ў пісьмовых помніках яшчэ ў 1627 г. (hoesitate). Франц. hesiter 
< лац. hoesitatus, дзеепрыметніку ад hoesitare YpbiBana замацоўваць’ < hoesum 
-  супіну ад ‘замацоўваць, затрымліваць’. Лексема doubt крыху адрозніваецца 
паводле свайго паходжання ад папярэдніх, аднак сутнасць матывацыі тая ж -  
ваганне паміж двума пунктамі. Doubt < ср.-англ. duten, douten < ст.-франц. duter, 
douter (> франц. douter) < лац. dubitare ‘быць няўпэўненым у сваім пункце глед- 
жання, сумнявацца’ <- 'выбіраць з двух рэчаў’ < duo ‘два’, b y англ. doubt 
з'явілася пазней дзякуючы этымалагічнаму прынцыпу арфаграфіі ў адпавед- 
насці з лац. dubitare. Аналагічнае семангычнае развіццё мае, напрыклад, ням. 
Zweifel ‘сумненне’ < zwei ‘два’. Лексема можа ўжывацца як з прамым аб’ектам, 
так і з ускосным (My lord, you have never yer doubted my word -  Mrs.Radcliffe; 
Who never doubted of the final tnumph of freedom and the law -  Green), ці без 
аб’екта (Нее that never doubted, scarce ever well-believed -  Beattie, 1768). Дзеяс- 
лоў можа далучаць даданы дапаўняльны сказ са злучнікамі whether, if, that, 
часто с but, but that, прычым галоўная частка часта перадае адмаўленне ці пы- 
танне: Schiller doubted that a poetic measure could be formed capable of Goethe’s 
plan (Taylor). Як устарэлыя трактуюцца слоўнікамі кантэксты, у якіх doubt далу- 
чае інфінітыў: Mr. Locke had no doubted to assert, that you may see a spirit in open
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daylidht (Fielding). Часам разглядаемае слова мае дадатковую сему 'падазра- 
ваць’: I doubt, that Thackeray did not write the Latin epitaph (Trollope).

Разгпеджаныя вышэй англійскія i беларускія абазначэнні семантыкі ‘вагацца, 
сумнявацца’ паказваюць, што семантычны перанос ‘вагацца’ -> ‘сумнявацца’ 
з'яўляецца вельмі прадуктыўным (пар. рус. колебаться). Увогуле праведзенае 
супастаўленне гаворыць пра тое, ujto абазначэнні ментальных працэсаў і ста- 
наў часцей за ўсё ўтвораны шляхам метафарычных пераносаў на базе слоў 
роднай мовы. Такія абазначэнні ў беларускай і англійскай мовах актыўна папаў- 
няюцца за кошт запазычанняў, прычым лексема, як правіла, ці запазычваецца з 
інфармацыйнай семантыкай, ці развівае яе ўжо ў прымаючай мове. Другое 
адбываецца больш рэдка, калі пачынаюць дзейнічаць агульныя законы развіц- 
ця семантыкі мовы як вынік агульных заканамернасцей мыслення. У адпавед- 
насці з законамі развіцця мыслення рэдкімі з’яўляюцца першапачатковыя аба- 
значэнні ментальных працэсаў і станаў. Рэдкія таксама і словы, запазычаныя і ў 
прамым, і ў пераносным значэнні; паводле агульнага закону, лексемы запазыч- 
ваюцца з больш вузкім значэннем, чым у мове-крыніцы.

В.Л.ЛЕАНОВІЧ

БІКАМПАНЕНТНЫЯ АДСУБСТАНТЫЎНЫЯ СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫЯ 
ГНЁЗДЫ Ў СУЧАСНАЙ РУСКАЙ MOBE

Словаўтваральнае гняздо (СГ) як сукупнасць аднакарэнных слоў, упарадка- 
ваных адносінамі матываванасці, даволі актыўна вывучаецца ў сучаснай дэры- 
ваталогіі. У даследаваннях А.М.Ціханава, З.М.Валоцкай, Л.П.Клабуковай, 
Т.С.Ярулінай, ГА.Бачкаровай, А.Г.Лыкавай вызначаецца месца СГ у с'ютэме 
словаўтварэння, яго структурна-семантычныя асаблівасці, апісваюцца канкрэт- 
ныя СГ альбо гнёзды некаторых лексіка-семантычных груп, даследуюцца сло- 
ваўтваральныя ланцужкі і парадыгмы, выяўляецца роля СГ у сістэмнай аргані- 
зацыі лексікі, праводзіцца аналіз заканамернасцей яго развіцця.

У нашым артыкуле разглядаюцца бікампанентныя адсубстантыўныя С Г , 
якія выклікаюць цікавасць з боку вызначэння іх месца ў сістэме СГ, фактараў, 
што ўплываюць на дэрывацыйныя магчымасці базавых слоў, і ў плане пабудо- 
вы іх тыпалогіі.

Зазначаныя СГ як мінімальныя структуры, якія зводзяцца да словаўтвараль- 
най пары, адносяцца да гнёзд малой глыбіні, аб’ёму ідкладанасці і маюць нізкі 
словаўтваральны патэнцыял (СП).

У дэрываталогіі пад СП разумеюць адзінку вымярэння словаўтваральных 
магчымасцей слова, якія на ўзроўні СГ вызначаюць па агульнай колькасці лек
сем у гняздзе (яго аб’ём), максімальнай колькасці ступеней дэрывацыі (яго 
глыбіня) і колькасці кадэрыватаў першай ступені (яго шырыня). Высокі альбо 
нізкі СП залежыць ад комплексу экстра- і інтралінгвістычных фактараў. Апошнія 
носяць сістэмны характар і абумоўліваюцца рознымі ўласцівасцямі матыва- 
вальнага слова: семіялагічнымі, граматычнымі, сінтаксічнымі, струкгурнымі, 
этымалагічнымі, стылістычнымі, якія забяспечваюць своеасаблівасць яго сло- 
ваўтваральных сувязей . Прааналізуем некаторьія ўласцівасці матывавальных 
назоўнікаў, уключаных у склад бікампанентных C r.

Па структуры ўсе нематываваныя субстантывы члянімыя (билингв/изм, 
бубен/ец, по/слов/ица) альбо нечлянимыя (аргус, скунс, сюита і інш.). Па 
семантыцы яны падраздзяляюцца на дзве групы: асабовыя і неасабовыя. 
Тэматычная класіфікацыя матывавальных слоў набывае такі выгляд : назвы 
асобы (ороч, паре), станаў, працэсаў, іх вынікаў і аб’ектаў (ностальгия, 
сплин), раслін і іх згуртаванняў (пион, вика), рэчываў, матэрыялаў, мінералаў, 
металаў (пропан, гагат), жывёл і іх згуртаванняў (жираф, пинчер), механізмаў, 
устройстваў і іх дэталей (радар, реостат), устаноў, памяшканняў, збудаванняў 
(рига, раус), прадметаў хатняга ўжытку (швабра, обруч), тканін, футраў (плис, 
тик), плыняў, кірункаў, навуковых метадаў, паняццяў (этиология, диатермия), 
сродкаў перамяшчэння (форд, дроги), прадуктаў харчавання, страў, напіткаў 
(плов, соте), геаграфічнага ландшафту (дюны, трог), месца (сквер, ринг), 
адзення, прадметаў туалету (френч, свитер), уласцівасцей, адносін (моветон, 
эвфуизм), відаў спорту, спортінвентару (ферзь, самбо), посуду, пасудзін 
(колба, жбан), часавых адрэзкаў (триместр, ноябрь), міфічных істот (сильф, 
див), музычных інструментаў (кимвал, бубен), галаўных убораў (пилотка,
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