
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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цилиндр), зброі (кортик, маузер), свят, звычаяў (байрам, карнавал), танцаў 
(гопак, танго), грашовых адзінак (франк, доллар), мэблі (кушетка, этажерка), 
абутку (кеды, пинетки), вятроў (фен, буран), моў (банту, хинди). Матыва- 
вальныя словы з’яўляюцца адна- і мнагазначнымі. Апошнія (іх у спісе 410) 
сумяшчаюць розныя значэнні: расліны і мінералу (гиацинт), асобы і расліны 
(сморчок), жывёлы і асобы (капанча), прасторы і часу (промежуток) і г.д.

Зазначаныя назоўнікі маюць пэўныя стылістычныя характарыстыкі. Яны 
адносяцца да актыўнай альбо пасіўнай лексікі, не маюць пэўных абмежаванняў 
ва ўжыванні (пенал, сквер, мята) альбо выкарыстоўваюцца абмежавана 
(дыялекгызмы, прафесіяналізмы і тэрміны: юха, позем; шлих, амвон, крица), 
належаць да лексікі міжстылявой (роща, рынок), кніжнай (фолио, кадастр), 
размоўнай (тапка, шавка), прастамоўнай (сортир, краля).

У этымалагічным аспекце большасць дадзеных назоўнікаў адносіцца да 
запазычанай лексікі. Упасна рускія ўтварэнні нешматлікія (струг, яга, влах і 
некаторыя іншыя).

Дадзеная значная інфармацыя дазваляе параўнаць фармальную і семан- 
тычную прыроду матывавальных слоў і ўбачыць пэўныя адрозненні паміж імі; 
канстатаваць падобнасць словаўтваральных магчымасцей базавых слоў і рас- 
тлумачыць іх нізкі СП, паназіраўшы над заканамернымі сувязямі паміж слова- 
параджаючай актыўнасцю назоўніка і яго ўласцівасцямі (у нашым выпадку 
нізкая словаўтваральная актыўнасць матыватараў абумоўлена іх монасемічна- 
сцю, тэрміналагічнасцю, стылістычнай маркіраванасцю, запазычанасцю), прад- 
бачыць характар дэрывацыйных адносін паміжчленамі СГ.

Матываванае і матывавальнае словы ў Cl" карэліруюць пэўным чынам. 
У дадзеных бікампанентных гнёздах усе матываваныя і матывавальныя словы 
магчыма падраздзяліць на чатыры тыпы словаўтваральных структур, альбо 
часцінамоўных мадэлей аднавалентна гемагеннага ці гетэрагеннага характару: 
назоўнік -  прыметнік, назоўнік -  назоўнік, назоўнік -  дзеяслоў, назоўнік -  прыс- 
лоўе. У квантытатыўных адносінах гэтыя групы размяркоўваюцца наступным 
чынам: 1635-683-31 -10. Разгледзім кожную зіх.

У субстантыўна-атрыбутыўным тыпе назоўнік выступав ў якасці базы для 
ўтварэння адносных прыметнікаў. Яны маюць шырокае недыферэнцыраванае 
значэнне атрыбутыўных адносін да прадмета. Гэта значэнне з’яўляецца 
інварыянтным і выступав ў выглядзе іх агульнага словаўтваральнага значэння 
(СЗ), якое можа быць рэалізавана ў складзе канкрэтнага словазлучэння праз 
асобныя СЗ прыметніка. Пры гэтым семантыка матываванага слова апіраецца 
на семантыку матывавальнага слова і можа быць прадказана на яе аснове. 
Пры ўтварэнні ад’екгываў у якасці матыватараў выкарыстоўваюцца назоўнікі з 
канкрэтнымі рэчыўнымі ці абстракгнымі значэннямі (назвы асоб, жывёл, раслін, 
рэчываў, прадметаў, з’яў, працэсаў і ўласцівасцей). Вось тыповыя рэалізацыі 
агульнага СЗ: “прызначаны для таго, што называв матыватар” (тент- тентовый 
навес), “зроблены з таго...” (эвклаз -  эвклазовое кольцо), “ажыццёўлены пры 
дапамозе таго...” (чекмарь -  чекмарный кирпич), “вызваны тым...” (корь -  
коревая сыпь), “які вызывав тое...” (эритема -  эритемное действие), “які 
змяшчае тое..." (нитрат -  нитратная соль), “уласцівы таму...” (обелиск -  обе- 
лисковая стройность), “падобны таму...” (эллинг -  эллинговая крыша), “які 
здабываецца з таго..." (резеда -  резедовое масло), “які складаецца з таго..” 
(оолит -  оолитовая руда), “які з’яўляецца тым..." (смерч -  смерчевой столб), 
“звязаны з тым...” (шельф -  шельфовый лед).

Пад уплывам кантэксту некаторыя з такіх ад’ектываў здольны набываць 
якасна-характарыстычнае значэнне, напрыклад; архаический -  “старажытны”, 
растяпистый -  “няўмелы”, замухрышистый -  “нязграбны" і г.д.

Акрамя прамых і пераносных значэнняў, адсубстантыўныя прыметнікі мо- 
гуць мець таксама тэрміналагічныя значэнні ў састаўных найменнях (падевый 
мед /пчал./, палеоценовый отдел /геал./, топовый огонь /марск./ і г.д.). Многія 
з такіх прыметнікаў уваходзяць у СГ тэрміналагічнай сістэмы мовы. Яны 
ўтвараюцца рознымі спосабамі, у тым ліку суфіксальным (куний, рапной, 
юнацкий), прэфіксальна-суфіксальным (беспризнаковый, подзастрешный, 
подщиколотный), а таксама спосабам складання і складання з суфіксацыяй 
(хинди-русский, трехнефный, дланевидный), і актыўна функцыяніруюць у 
тэрміналогіі і публіцыстыцы, прафесійнай, размоўнай і паэтычнай мовах.
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Субстантыўна-субстантыўны тып ўяўляе асаблівую цікавасць у плане се- 
мантыкі і структуры, таму што назоўнік у ім выступав і як крыніца, і як вынік сло- 
ваўтваральных працэсаў. У гэтым блоку ў якасці матывавальных слоў высту
паюць субстантывы наступных семантычных труп: адушаўлёныя са значэннем 
асобы і не асобы (шкет, соратник, цапля, ярка) і неадушаўлёныя са значэн
нем рэчыва, актыўна і неактыўна дзеючага предмета (буза, серпий, фанза, 
завируха). Гэтыя семантычныя групоўкі матывавальных слоў пэўным чынам 
карэліруюць з семантычнай класіфікацыяй матываваных назоўнікаў, якія аб’яд- 
ноўваюцца ў наступныя класы: назвы асобы (эссеист, маркиза), жывёл 
(тунйкаты, козявочка), раслін (серпуха, конъюгаты), рэчываў і матэрыялаў, 
мінералаў (азурит, жад), прыбораў, прылад (ареометр, сулейка), кірункаў, 
сістэм, дысцыплін, сфер, нахілаў, дзеянняў, заняткаў (дендизм, серваж, штан, 
бурсит).

Паміж матываванымі і матывавальнымі назоўнікамі ўстанаўліваюцца пэўныя 
віды семантычных сувязей: а) лексічнае значэнне матывавальнага слова вы- 
значае змест матываванага слова (аудиометрия “вымярэнне вастрыні слыху” -  
аудиометр “прыбор для аўдыяметрыі”); б) лексічнае значэнне матывавальнага 
слова абумоўлівае значэнні матываванага слова (штан “іспанскі цыган" -  штан- 
ка “1) іспанская цыганка, 2) нацыянальны танец іспанскіх цыган”); в) адно з 
лексічных значэнняў матывавальнага слова матывіруе значэнне матываванага 
слова (кальсоны ”1) ніжнія мужчынскія штаны, 2) жаночыя панталоны” -  каль
сончики “памяншальна-ласкальнае да кальсоны 2”); г) лексічныя значэнні ма
тывавальнага слова матывіруюць значэнне матываванага слова (неофит ”1) 
нованакіраваны ў якую-небудзь рэлігію, 2) новы прыхільнік якога-небудзь вучэн- 
ня” -  неофитка “жаночае да неафіт”); д) лексічныя значэнні матывавальнага 
слова матывіруюць значэнні матываванага слова (рубрика ”1) загаловак раз- 
дзела твора, артыкула, часопіса, 2) раздзел у друкаваным творы” -  рубрика
ция ”1) размеркаванне па рубрыках, 2) сістэма загалоўкаў кнігі”). Аналіз тыпаў 
суаднесенасці паміж матываваным і матывавальным словамі паказвае, шго 
лексічныя значэнні матываванага слова абумоўліваюцца лексічнымі значэннямі 
матывавальнага слова поўнасцю альбо часткова.

У матываваных назоўніках прадстаўлены тры тыпы СЗ: прадметна- 
харакгарыстычнае, мадыфікацыйнае і злучальнае. Прадметна-характарыстыч- 
нае значэнне -  тэта агульнае значэнне “носьбіта прадметнай прыметы”, якое 
рэалізуецца па-рознаму ў розных словаўтваральных тыпах, канкрэтызуецца ў 

' пэўных межах як вынік прыналежнасці матываваных слоў да адпаведнага 
прадметна-тэматычнага класа (значэнне асобы, жывёлы, расліны і г.д.). Назоў- 
нікі з такім значэннем аб’ядноўваюцца ў дэрывацыйныя тыпы, утвораныя споса- 
бамі: суфіксальным (бузун, цирюльник), прэфіксальным (неудовольствие, 
закомара), прэфіксальна-суфіксальным (накопыльник, инцистирование), 
складанасуфіксальным (хоругвеносец, рудомет). Дэрываты з мадыфікацый- 
ным СЗ -  гэта назоўнікі, якія ўтварыліся прэфіксальным альбо суфіксальным 
спосабамі і маюць значэнне жаночасці (маркиза, окулистка), нясталасці 
(филиненок, гнученок), падабенства (эпициклоида, ариллоиды), падпарад- 
каванасці (поднаречйе), адсутнасці альбо процілегласці (деэскалация, анти
апекс), паўторнасці (ревалоризация), а таксама зборнае і суб’екгыўна-ацэнач- 
ныя (дерезняк; скверик, локончик, клячонка, сонмище) значэнні. У нашым 
матэрыяле злучальнае СЗ прадсгаўлена ў скпаданых словах (сернобык, ве
непункция, велорикша, телерадиола) і абрэвіятурах (чепе, плавсредства).

Неабходна адзначыць, што многія ўтварэнні зазначаных труп належаць да 
непрадуктыўных словаўтваральных тыпаў, функцыяніраванне якіх абмяжоў- 
ваецца спецыяльнай тэрміналогіяй, мовай прафесійнай альбо размоўнай.

Кампаненты субстантыўна-дзеяслоўнага тыпу ўтвараюць пэўную сістэму, у 
якой прадстаўлены назоўнікі і дэрываты-дзеясловы, матываваныя канкрэтнымі 
імёнамі (рефери, чекуша, тулумбас) і абстрактнымі (туше, пари, шах). Дзея- 
словы маюць агульнае значэнне дзеяння, накіраванага на прадмет, з’яву (тол
мачить “быць тлумачом", шаховать “аб’яўляць шах”, тропотать “бегчы тропа- 
там”) і перадаюць яго пры дапамозе наступных спосабаў словаўтварэння: су- 
фіксальнага (трелить, лясничать, чекушить), прэфіксальна-постфіксальнага 
(томошиться), прэфіксальна-суфіксальна-постфіксальнага (скапутиться).

Структурна-семантычныя адносіны кампанентаў субстантыўна-прыслоўнага 
(назоўнікаў і прыслоўяў) блока характарызуюцца аднатыпнасцю. Утвораныя імі
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СГ уладаюць аднолькавым наборам дэрыватаў, СЗ і сродкаў іх перадачы. 
Прыслоўі абазначаюць прымету па яе адносінах да прадмета, з’явы, названых 
матыватарам (копром "кучай” -  копр “вялікая куча”, фуксом “нечакана” -  фукс 
“нечаканая ўдача"), і ўтвараюцца суфіксальным спосабам (акрамя вдребезги), 
пры дапамозе афікса -ом (акрамя фигушки).

Падвядзем некаторыя вынікі. СГ паказваюць сістэмнае ўпарадкаванне сло- 
ваўтварэння. Бікампанентныя гнёзды займаюць у гэтай сістэме асаблівае мес- 
ца, таму што- з’яўляюцца вынікамі словаўтваральных працэсаў, закончаных на 
ўтварэнні словаўтваральнай пары, але пад уплывам экстра- альбо інтралінгвіс- 
тычных фактараў могуць у далейшым развівацца і змяняць сваю фармальна- 
семантычную структуру.

Сістэмаўтваральныя асаблівасці СГ праяўляюцца ва ўзнаўленні і паўта- 
ральнасці дэрывацыйных адносін паміж яго членамі, у агульнасці іх структурных 
і семантычных сувязей. У дадзеных бікампанентных СГ падобнасць у структуры 
вызначаецца аднесенасцю зыходных слоў да адной часціны мовы, іх аднолька- 
вай фармальнай складанасцю і праяўляецца ў роўнай колькасці кампанентаў 
гнязда, адной і той жа іх паслядоўнасці, у наяўнасці агульных словаўтвараль- 
ных тыпаў, спосабаў утварэння (вядучая роля належыць суфіксацыі), фарман- 
таў, матывавальных баз. Семантычная агульнасць з’яўляецца вынікам уздзеян- 
ня на словаўтварэнне лексікі і вызначаецца семантыкай матывавальнага слова, 
якая забяспечвае існаванне СГ і акгуалізуецца ў матываваным слове поўнасцю 
або часткова. Яна праяўляецца ў наяўнасці ідэнтычных семантычных пазіцый 
(у залежнасці ад складу семантычных кампанентаў базавага слова), у рэаліза- 
цыі тоесных СЗ (у словах, якія належаць да адной лексіка-семантычнай трупы), 
у падобнасці значэнняў матываваных слоў (абумоўленай падобнасцю значэн- 
няў матывавальных слоў), у існаванні агульных дэрывацыйна-семантычных 
блокаў матываваных слоў (дэрыватаў са значэннямі працэсуальным, предмет
ным і прыметы) з адпаведных сфер ужывання.

Фармальна-семантычная агульнасць сведчыць аб наяўнасці адпаведных за- 
канамернасцей утварэння, аб'яднання і арганізацыі слоў у СГ, якія выяўляюць, 
з аднаго боку, аднатыпнасць, паралелізм, а з другога, -  разнастайнасць, індыві- 
дуальнасць іх унутры- і міжгнёздавых сувязей.

1 СГ выбраны са "Словообразовательного словаря русского языка" А.Н.Тихонова (М., 1990). Састаў 
гнёзд вывераны і аткарэктаваны ў адпаведнасці з данымі "Сводного словаря современной русской лекси
ки” (М., 1991) і сучасныхтпумачальных слоўнікаў; прааналізавана 2359 гнёзд,

2Гл.: Тихонов  А .Н.  // Вопросы русского и общего языкознания: Сб. науч. тр. Ташкент, 1978; 
А ль тм ан И.В. / / Проблемы структурной лингвистики 1979. М., 1981; З ем ская  Е.А.  //Актуаль
ные проблемы русского словообразования: Сб. науч. ст. Ташкент, 1982; Зуева М.Ю. // Словообразо
вание и номинативная деривация в славянских языках: Тез. докл. респ. конф., 26-28 мая 1982 г. Гродно, 
1982. Ч. 1; Иванова  И . С. Il Сопоставительное изучение словообразования славянских языков. М., 
1987; Боброва  Г.А. //Деривация и номинация в русском языке: Межуровневое и внутриуровневое 
взаимодействие. Омск, 1990; Ка лиущ енк о  В.Д.  Tипопогияотыменныхтагапов. Донецк, 1994.

3 Усе харакгарыстыкі слоў даюцца па існуючых слоўніках рускай мовы.
4 Лексіка-семантычныя групы нематываваных назоўнікаў пералічваюцца ў парадку іх убывания.

Т.І.СКІКЕВІЧ

ДА ГІСТОРЫІ ФАРМІРАВАННЯ РУСКАЙ ЗААЛАГІЧНАЙ НАМЕНКПАТУРЫ
Успрыманне людзьмі свету жывой прыроды адлюстравалася ў развіцці і 

змене тэрміналагічных сістэм, якія ствараліся на працягу многіх стагоддзяў.
Даследчыкамі даказана, што ў любой мове існуюць стрыжнявыя лексічныя 

групы, якія на працягу стагоддзяў захоўваюць свой склад і змяняюцца вельмі 
нязначна. Вытокі паходжання такіх лексем трэба шукаць у прамове. Лексічная 
група найменняў дзікіх жывёл адносіцца да адной з такіх груп. Значная частка 
заалагічныхтэрмінаў узыходзіць да праславянскай эпохі фарміравання мовы.

Але паколькі лексіка непасрэдна адлюстроўвае ўсе працэсы сацыяльнай 
намінацыі і цесна звязана з грамадскімі падзеямі, якія абумоўлены моўнымі 
кантакгамі і культурнымі ўзаемадзеяннямі розных моўных супольнасцей, то яна 
заўсёды падвяргаецца змяненням. Пагэтаму ў працэсе фарміравання за- 
алагічная наменклатура пашыралася, па-першае, за кошт утварэння новых слоў 
на падставе тых словаўтваральных фармантаў, якія ўжо існавалі ў мове, і, па- 
другое, за кошт запазычанняў з іншых моў.

Працэс фарміравання лексіка-семантычнай групы заалагічных тэрмінаў ад- 
бываўся на працягу тысячагоддзяў, пачынаючы ад праславянскага перыяду да 
сучаснага стану дадзенай тэматычнай трупы. Значная частка заалагічнай на-
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