
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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менклатуры ўзыходзіць да праславянскай эпохі фарміравання мовы (22,5% 
агульнай колькасці аналізуемых лексем). Прычым большасць з іх -  словы сла- 
вянскага паходжання, якія сведчаць аб тым, што старажытныя славяне 
праяўлялі вялікую цікавасць да навакольнага асяроддзя. Цікавасць гэтая была 
выклікана некалькімі прычынамі, звязанымі з сацыяльнымі працэсамі, якія ад- 
бываліся ў грамадстве. Па-першае, значэнне жывёл у гаспадарчай дзейнасці 
чалавека было вельмі вялікім, паколькі яны з'яўляліся аб'ектам палявання, а з 
развіццём жывёлаводства і аб'ектам развядзення. Па-другое, вялікую ролю 
адыгрывалі рэлігійныя культы звяроў, якія паходзілі з індаеўрапейскай моўнай 
супольнасці. Жывёлы ўключаліся ў розныя культавыя і рытуальныя дзеянні, бо 
лічыліся прыналежнасцю багоў. Так, воўк сімвалізаваў адзінства і ўсёведанне. 
Калі чалавек апранаў воўчую шкуру, тэта азначала, што ён набываў магічную 
сілу і надзяляўся дарам усёведання. Мядзведзь быў сімвалам урадлівасці і 
мужчынскага пачатку, а леапард, як і леў, з'яўляўся сімвалам жаночага пачатку.

Нельга не адзначыць і прысутнасць эстэтычных патрэб старажытных славян, 
а таксама праяўленне ўласцівай усім людзям натуральнай цікаўнасці пры на- 
зіранні за жывёльным светам.

Найменні, якія ўзыходзяць да праславянскага лексічнага фонду, не адноль- 
кавыя па свайму паходжанню; найбольш старажытныя -  найменні індаеўрапей- 
скія, далей -  балтаславянскія, пазней з’явіліся назвы ўласна праславянскага 
паходжання. Акрамя гэтага, у мове таксама з'явілася і невялікая колькасць най- 
менняў, запазычаных з іншых моў.

Аналіз найменняў дзікіх жывёл, узыходзячых да праславянскага лексічнага 
фонду, у рускай мове дазваляе вызначыць, што старажытным славянам былі 
вядомы амаль усе жывёлы на тэрыторыі іх рассялення. Гэта такія рускія найг- 
менні, як бобр, вепрь, волк, выдра, ёж, лиса, лань, олень, лось, мышь, тур, 
веверица, заяц, крот, куна, полчок, серна, зубр, ласка, медведь, рысь, слон, 
суслик, соболь, хомяк, хорь і іншыя. Усяго 41 найменне. Гэты факт дае падсгаву 
для сцвярджэння, што лексічная трупа заалагічн.ых тэрмінаў у асноўным скпа- 
лася ў эпоху існавання праславянскай моўнай супольнасці. У далейшым гэтыя 
найменні паслужылі базай для фарміравання і станаўлення заалагічнай намен- 
клатуры не толькі рускай, але і іншых славянскіх моў.

У асобных найменнях адбылося звужэнне значэння ў сучаснай рускай мове: 
састарэлыя назвы або зусім выйшлі з ужывання, або захаваліся ў асобных 
дыялекгах і сталі абазначаць толькі пэўны від жывёл: веверица, кашута, язвец, 
лежага, трепясток, опйца (опыня).

Большасць найменняў, узыходзячых да праславянскага лексічнага фонду, у 
працзсе развіцця дадзенай тэматычнай групы і відавога адрознення жывёл 
сталі абазначаць сямействы і роды ў класіфікацыі жывёльнага свету (14 сямей- 
стваў, 11 родаў). с

Старажытнаруская мова фарміравалася на базе ўнаследаваыай ад прасла
вянскай эпохі лексічнай сістэмы з дадаткам старажытнарускіх новаўтварэнняў, 
адначасова папаўнялася яна і за кошт запазычанняў^ Найменні, узыходзячыя 
да старажытнарускай мовы, пераважна з’яўляюцца прыналежнасцю слоўнікава- 
га фонду рускіх, беларусаў і ўкраінцаў.

Старажытнарускі перыяд у фарміраванні заалагічнай тэрміналогіі не выдзя- 
ляецца такой колькасцю лексем, як праславянскі (8% агульнай колькасці аналі- 
зуемых лексем); гэта сведчыць аб тым, што жывёлы, распаўсюджаныя на тэры- 
торыі рассялення славян, ужо атрымалі сваю намінацыю, а экзатычныя не сталі 
дастаткова вядомымі. Аднак у гэты перыяд павялічваецца ўдзельная вага запа- 
зычанняў, што гаворыць, па-першае, аб пашырэнні кантактаў з іншымі народамі 
і, па-другое, аб развіцці пісьменства.

Акрамя таго, усходнеславянскія найменні жывёл -  гэта ў большасці назвы 
відаў, што сведчыць аб пачатку працэсу відавога адрознення жывёл у межах 
аднаго сямейства або рода.

Гэтыя працэсы асабліва бурна сталі праходзіць у перыяд, калі ішло канчат- 
ковае фарміраванне рускай нацыі і адбываліся буйныя змяненні ў развіцці рус
кай культуры. У гэты час мова перажывала глыбокія і важныя працэсы семан- 
тычнага паглыблення, у выніку чаго стваралася шмат новых рускіх слоў, сярод 
якіх значнае месца займалі арыгінальныя пераклады замежных слоў пры дапа- 
мозе рускіх словаўтваральных элементаў. Руская мова гэтага часу ўключыла ў 
сваю лексічную сістэму і шмат іншамоўных запазычанняў, часта семантычна іх 
відазмяняючы .
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Уласна рускія найменні з'яўляюцца найбольш значнай часткаю апісваемай 
лексічнай групы -  69,5% ад усёй колькасці разглядваемых лексем. Гэта наймен- 
ні спрадвечна рускага паходжання і найменні, запазычаныя з іншых моў. Спрад- 
вечна руская заалагічная тэрміналогія фарміравалася ўжо на аснове законаў 
рускай мовы і ўяўляе сабой розныя словаўтваральныя спосабы: суфіксальны, 
складанасуфіксальны, інтэрфіксальны і іншыя. Усе яны з'яўляюцца дэрыватамі 
ад спрадвечна рускай лексікі. У гэты перыяд значна павялічваецца колькасць 
запазычаных лексем, пераважная большасць якіх прыйшла ўрускую мову кніж- 
ным шляхам, у сувязі з фарміраваннем рускай заалагічнай тэрміналогіі. Як 
правіла, запазычваліся найменні жывёл, невядомых рускай заафаўне (пума, 
орангутанг, тапир, скунс і інш.), або рэдкія (енот, илька, кашалот і інш.).

Асноўную масу скпадаюць запазычанні з цюркскіх, французскай, англійскай і 
нямецкай моў, што гаворыць аб пашырэнні міжнародных сувязей Pacii як на 
Захад, так і на Ўсход. Прычым заходнееўрапейскія мовы ў большасці выпадкаў 
не з'яўляюцца першакрыніцамі дадзеных слоў, а толькі праваднікамі наймення з 
мовы-крыніцы ў рускую мову.

Такім чынам, прасачыўшы працэс фарміравання лексічнай групы заала- 
гічных тэрмінаў у рускай мове ад праславянскага перыяду да сучаснага стану 
дадзенай тэматычнай групы, можна зрабіць наступныя вывады.

I . Руская заалагічная наменклатура ўяўляе сабой тэматычную трупу, якая 
скпалася гістарычна і ўключае ў сябе розныя па паходжанню найменні: узыхо- 
дзячыя да праславянскага лексічнага фонду, да лексікі старажытнарускай 
мовы, уласна рускія найменні, якія ўтрымліваюць назвы жывёл, утвораныя са 
спрадвечна рускай лексікі, і запазычанні.
, 2. У рускіх найменнях жывёл ад праславянскай эпохі да ўласна рускага перы

яду прасочваецца тэндэнцыя ў наступным абазначэнні: сямейства -  род -  від.
Назвы, якія ўзыходзяць да лексікі праславянскай мовы, паслужылі базай для 

фарміравання лексіка-семантычнай трупы найменняў дзікіх жывёл і сталі 
ужывацца для абазначэння сямействаў і родаў. У старажытнарускі перыяд 
фарміравання дадзенай тэматычнай трупы пачаўся працэс відавога адрознення 
жывёл, пагэтаму ў складзе лексікі гэтага перыяду знайшлі адлюстраванне як 
найменні для абазначэння сямействаў і родаў, так і найменні, якія абазначаюць 
віды.

Ba ўласна рускі перыяд працэс відавога адрознення адбываўся асабліва ак- 
тыўна. Таму лексіка дадзенага перыяду ў асноўным выкарыстоўваецца для 
абазначэння відаў жывёл у межах аднаго сямейства або рода.

3. Найменні, узыходзячыя да праславянскага лексічнага фонду, паслужылі 
базай для фарміравання рускай заалагічнай наменкпатуры і ў сучаснай заалогіі 
ў асноўным з'яўляюцца назвамі сямействаў і родаў.

4. У даследуемай лексічнай групе найменняў дзікіх жывёл значнае месца 
займаюць запазычанні, найбольшая колькасць якіх з'явілася ў мове ва ўласна 
рускі перыяд, што сведчыць аб пашырэнні міжнародных сувязей і ўстанаўленні 
асабістых і афіцыйных кантактаў. Значная частка запазычанняў прыйшла ў рус
кую мову кніжным шляхам з замежнай навуковай літаратуры пры фарміраванні 
рускай тэрміналагічнай наменклатурьь

Такім чынам, лексіка-семантычная трупа найменняў дзікіх жывёл, якая намі 
разглядаецца, утрымлівае розныя па свайму паходжанню і выкарыстанню кам- 
паненты: найменні, атрыманыя ў спадчыну з праславянскай і старажытнарускай 
моў; устарэлыя найменні, якія выйшлі з ужывання; назвы літаратурныя, агуль- 
наўжывальныя і дыялектныя (невялікая частка); найменні тэрміналагічныя, якія 
ўжываюцца толькі ў спецыяльнай заалагічнай літаратуры.

1Гл.: Гамкрел идзе T.B. ,  Иванов B. B. Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконст- 
рукшя и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Тбилиси, 1984. T.2.

Гл.: Фил и н Ф. П . Образование языка восточных славян. М.; Л., 1962. С.278.
3 Гл.: С о р о к и н ТО. С . // Материалы исследования по лексике русского языка XVIII в. М.;Л., 1965.

С.7.

А.А.АКУЛЕНКА

ПРАЯЎЛЕННЕ РУСКА-БЕЛАРУСКАЙ МОЎНАЙ АГУЛЬНАСЦІ 
Ў НАЙМЕННЯХ ГАЛАЎНЫХ УБОРАЎ 

(на матэрыяле астраўных рускіх гаворак 
Жпобінскага раёна Гомельскай вобласці)

Найбольш вялікую трупу сярод найменняў галаўных убораў, зафіксаваных у 
жлобінскіх астраўных рускіх гаворках, прадстаўляе лексіка, агульная для рускай
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