
5. Ацэнка жывёл па тых або іншых якасцях і адносіны да іх чалавека: 
ласка  -  'каханне, пяшчота'; байбак -  'гультай'; лиса -  'хітрая драпеж- 
ніца'; дикобраз; ленивец.

6. Характэрны пах: выхухоль  -  'ванючка', барсук -  'ванючка', хорь -  
'пахнуць'; скунс -  'ванючка'.

7. Гук, які характэрны той ці іншай жывёле, гукапераймальныя: сурок, 
суслик.

8. Падабенства да іншых жывёл: бегемот -  'вадзяная карова'; гиппо
потам  — 'рачны конь'; енот -  'сабаліная кошка'; ехидна -  'змяя'; иль
ка -  'тхор; леопард  — утворана ад двух асноў 'лев' і 'тигр'; м анул -  
'стэпавая кошка'; орангут анг -  'лясны чалавек'; песеи, -  'пёс, сабака’; 
тур -  'буйная рагатая жывёла’; шакал -  'стэпавы воўк; толай -  'заяц'; 
гепард  — 'кошка-леапард'; гиббон -  'малпа'; гиена -  'свіння' (з-за шча- 
ціністай спины); кит -  'вадзяная пачвара' і інш.

Такім чынам, зыходным момантам фарміравання заалагічнай тэрміналогіі 
з'яўляюцца рэальныя, аб'ектыўныя ўласцівасці, якасці жывёлы. У  назвах 
жывёлы могуць таксама адлюстроўвацца адносіны людзей да гэтых яка- 
сцяў. Фарміраванне і развіццё заалагічных тэрмінаў адбываецца шляхам 
адлюстравання асаблівасцяў біялагічных відаў і за кошт выпрацоўкі агуль- 
ных назваў, што абумоўлена ўзнікненнем новых формзносін паміжлюдзьмі 
ў працэсе іх жыццядзейнасці.

В.М . НОВІКАВА

КАНАТАТЫЎНЫЯ НАЗОЎНІКІ 3 АГУЛЬНАЙ СЕМАНТЫЧНАЙ 
ПРЫМЕТАЙ “БРУДНЫ ” У РУСКІХ ГАВОРКАХ БЕЛАРУСІ

У рускіх гаворках пасяленцаў Жлобінскага раёна Гомельскай вобласці 
зафіксаваны шэраг канататыўна значымых лексем, якія з'яўляюцца ад- 
моунымі характарыстыкамі чалавека. Сярод іх выдзяляюцца словы, што 
характарызуюць бруднага або неахайнага чалавека. У дадзеным артыкуле 
робіцца спроба выдзеліць тыя адценні значэння, якія адрозніваюць кожнае 
са слоў сінанімічнага рада назоўнікаў, аб'яднаных прыметай “брудны", а 
таксама вызначыць характар суадносін паміж дэнататыўнымі і каната- 
тыўнымі кампанентамі у семантыцы дадзеных лексічных адзінак.

Прыметай “брудны’’ ў  адну групу аб'ядноўваюцца назоўнікі свінбта, 
чўшка, параш, мазута, чума, нечйст ик, мурзйла, мўрза, мазўра, мочўлка.

Слова свіндта ў лексіка-семантычнай сістэме жлобінскіх стараверскіх 
гаворак мае тры значэнні: “брудны" “неахайны" “нявы хаваны ". Першыя 
два далучаюць дадзенае слова да разглядаемага семантычнага раду 
( Свйнота — лю ди какийъ ничистаплотныи. П акўш ш т , а поели ниво 
грясь, дык он свинота; Свиндтъ — ругатильскъйъ словъ. Ой ты: сви- 
нбтъ). Як бачна з кантэкстаў, дадзенае слова характарызуецца семантыч- 
ным адценнем “чалавек, што пакідае пасля сябе бруд”,мае адмоўную эма- 
цыйную афарбоўку, валодае высокай ступенню канатацыі і ўжываецца ў 
якасці лаянкавага. У гаворках перасяленцаў Беласточчыны з такой жа 
семантыкай адзначана аднакаранёвае слова з'ь 'т опък, (Грэк-Пабісова), 
беларускім гаворкам усходняй Магілёўшчыны вядомы варыянт сьвінтух 
(Бялькевіч), у рускіх гаворках перасяленцаў Веткі, якія па свайму паход- 
жанню з'яўляюцца курскімі,вылучаны полісемант свйндта, які мае побач 
з прамым значэннем “свіння" пераноснае “неахайны, брудны падлет ак” 
(Манаенкава).

Лексема чўшка фіксуецца слоўнікамі як назва жывёлы (ССРЛЯ; ТСБМ; 
Даль; Дабравольскі), у рускіх гаворках Жлобінскага раёна дадзенае слова ад- 
носіцца і да чалавека (Вот кто грязный хадйл, магли гъварйть чўшкь; Ka- 
гда бабъ идет грязнъйъ, гъварят: “Во, чўшкг, грязнъйъ как свинья!).

Слова параш  характарызуе чалавека бруднага І маральна заняпалага (У  
нас зовут парйш, коли чълавек ходит грязный, пьяны й). Канататыўнае 
значэнне дадзенага слова ўзнікае з уражання, якое выклікае гукавая аба- 
лонка лексемы параш  у дачыненні да чалавека: асацыятыўна паўстае ў
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памяці зыходнае слова пар&ша — “вядро для спараж ненняй” (ССРЛЯ; 
ТСБМ).

Кампаненты сінанімічнага рада мазўта і чумё выкарыстоўваюдца ў 
жлобінскіх гаворках як квантыфікатары ступені забруджання (М азутъ  — 
грязнул 'ь, кагда трохи абм&зълс'ь, вьпъ чкълсь . А кагдй сйльнъ аб- 
мйзълс'ь, дък ище чумй гъварят ).

Разгледжаныя словы свиндтй, чўшка, парйш, мазута І чума ўяўляюць 
сабой семантычныя вытворныя намінатыўныя лексемы. Першыя два словы 
з'яўляюцца заамарфізмамі, астатнія — іншымі “праекцыямі на чалавека”. 
Усе яны адносяцца да ліку слоў з метафарычнай вобразнасцю. “Метафа- 
рычная вобразнасць дапускае наяўнасць дастаткова жывога і яркага 
уяўлення аб прадмеде або з'яве, прыметы якога пераносяцца на іншыя 
з'явы. Змены дэнатацыі пры пераносе суправаджаюцца ў падобных выпад- 
ках згасаннем дэнатата, актуалізацыяй канататыўных і вобразных кампа- 
нентаў значэння” 1.

Лексема нечйстйк прадстаўлена ў лексікаграфічных крыніцах у значзн- 
ні “нячыстая сіла, чорт” (СРНГ; Даль; ДОС; Каспяровіч, БРС; Каспяровіч, 
ВКС), некаторыя слоўнікі фіксуюць аднакарэнны прыметнік нячысты  з 
рознымі значэннямі: ‘чорт” (Сцяшковіч; ЯОС) і “нячыстае дзіця” (Дабра- 
вольскі). Такім чынам,семантыка “брудны”,адзначаная ў жлобінскіх гавор
ках у шматзначнага назоўніка нечйстик,не мае шырокай вядомасці ў 
іншых рэгіёнах.

У адносінах да дрэннага ці няверуючага чалавека (гэтыя дзве характары- 
стыкі могуць накладвацца адна на адну) слова нечистик ужываецца ў якасці 
лаянкавага (Нечйстик — ругаютцъ, плахой чълавёк, нехристь). У выпад- 
ку, калі дадзеная лексема выкарыстоўваецца як паказчык бруднага чалавека, 
адмоўная канатацыя, што ўзнікае пры гэтым, эмацыянальна выражана менш 
ярка (Ничйстик — этъ грязный. Ничйстик — умыватцъ ни хочит).

Канататыўны змест назоўніка мурзйла  змешчаны ў каранёвай марфеме 
і дапаўняецца “экспрэсіяй асуджэння” афіксальнага морфа д 2. У рускіх 
гаворках Жлобінскага раёна лексема мурзйла  мае значэнне такое ж , як 
мўрза. Дублетнасць гэтых назваў пацвярджаецца дадзенымі лексікагра- 
фічных крыніц(СРНГ; ТСБМ). У жлобінскіх гаворках гэтыя словы харак- 
тарызуюцда дыферэнцыйным элементам значэння (ДЭЗ)3 “выпацканы” 
(М урзйлъм у  нас нъзывают ниакуратных, грязны х, вьшъзъфшыхс'ь  
людей; М урзъ зандситцъ, как карявый. Вот мой Сашкъ такой мурзъ, 
весь в грязи). Лексема мурзйла  з'яўляецца дэрыватам словаўтваральнага 
гнязда, зыходнай адзінкай якога ўяўляецда магчымым лічыць слова мурза. 
Пераканаўчай этымалогіі дадзеныя словы да гэтага часу не маюць. М.Фас- 
мер этымалагізуе толькі слова м урза  (з націскам на канчатку) “татарский 
князь, татарин, басурманин (бранГ)” і лічыць яго цюркізмам. Да дюркізмаў 
адносілі і беларускае мўрза “брудны”(Прэабражэнскі). Аднак Ю.А.Лаўчу- 
тэ лічыдь, што мўрза “брудны” і м урза  “татарын” — гэта словы рознага 
паходжання, на што ўказвае рознасдь у значэннях і неаднолькавае месца 
націску, а таксама той факт, што слова з семантыкай “брудны” распаўсю- 
джана ў славянскіх гаворках,набліжаных да рэгіёна балтыйскіх моў І нават 
уклінілася ў гэты рэгіён, у той час як аманімічнае слова у значэнні 
‘татарын” сустракаецца паўднёвей і ўсходней гэтага рэгіёна (Слоўнік бал- 

тызмаў).
Ha аснове агульнасці ДЭЗ “выпадканы” слова мазўра ў жлобінскіх га

ворках далучаецца да лексем мўрза і мурзйла (М азуръ ты, Гришкъ, где 
ты так вьм ъзълс'ь, от увесь чёрный). Дадзены назоўнік вядомы уладзі- 
мірскім і тульскім гаворкам (СРНГ; ДОС), у беларускіх гаворках з той жа 
семантыкай сустракаедца лексема мазуръ  (Насовіч; Шатэрнік). І.І.Насовіч 
тлумачыць значэнне слова жазрръ,зыходзячы з яго ўнутранай формы,якую 
звязвае з дзеясловаммазаць І характарызуе слова мазуръ  як дакорлівае.

Назоўнік мочўлка  адрозніваецца ад іншых слоў дадзенага сінанімічнага 
рада ДЭЗ “чалавек у бруднымадзенні” (Вон пош ла м ачўлкь, фея адёждъ 
зам ь/згъннъйъ). У адрозненне ад разгледжаных вышэй сінонімаў дадзеная
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лексема не зафіксавана ў лексікаграфічных крыніцах і яе паходжанне за- 
стаецда нявысветленым.

У лексіка-семантычнай сістэме рускай мовы (літаратурнай мовы і дыя- 
лектаў) канататыўныя лексемы характарызуюцца сукупнасцю агульных 
уласцівасцей: яны маюць іншы спосаб суаднесенасці з дэнататам і іншы 
тып лексічнай абстракдыі, якія абумоўліваюць спецыфіку іх семантыкі ў 
адрозненне ад уласна намінатыўных адзінак. У той жа час канататыўныя 
словы і лексіка-семантычныя варыянты аднаго сінанімічнага рада неадна- 
родныя па семантыцы.у чыммы маглі ўпэўніцца,аналізуючы семантычную 
структуру іх лексічнага значэння. Звярнуўшы ўвагу на тое, што словы 
аднаго сінанімічнага раду розныя і па канатацыі, мы дапусділі існаванне 
некаторай пэўнай залежнасці паміж семантыкай слова І яго канататыўным 
значэннем. Каб атрымаць дэласнае ўяўленне аб характары дадзенаи за- 
лежнасці, усе выкладзеныя раней звесткі, якія тычацца разглядаемых 
сінанімічных лексем,тая інфармадыя,што толькі часткова прыцягвалася да 
аналізу (а іменна: дэфініцыі розных лексікаграфічных крыніц, функцыя- 
нальна-стылістычныя і эмадыянальна-ацэначныя паметы), а таксама наша 
моўная інтуідыя як носьбіта літаратурнай мовы былі аб'яднаны ў адзіную 
сістэму. У пошуках нагляднага адлюстравання тых суадносін, якія выпра- 
доўваюцца ў семантыцы слова паміж дэнататыўным і канататыўным кампа- 
нентамі, былі ўведзены ўмоўныя каэфіцыенты: каэфіцыент семантычнай 
прыметы (КСП) і каэфіцыент канатацыі (KK) (гл.табліцу).

Слова Славарная дэфініцыя Назва слоўніка
Памета

Спосаб утва- 
рэння канатацыі

КСП KK
функц.-

С Т Ы Л ІС Т .

эмац.-
ацэн.

Свйнота “свйнство-
свінства”

PB с разг. презр. метафара
(заамарф.)

3 4

Чўшка “поросёнок, 
свинья”, “свин

ка”, “свіння”

ССРЛЯ. 
Доброволь
ский. TCMB

прост.,
разм.

ругат. метафара
(заамарф.)

3 4

Параш “параша-вядро 
для спаражнен- 

няў”

ССРЛЯ,
TCMB

разм. метафара 2 4

Мазўта “грязнуля” 
(мазь,крем)

СРНГ метафара 2 2

Чума “болезнь” ССРЛЯ,
Даль

метафара 3 2

Нечйстик “нечистая си
ла”, “нячыстая 

сіла, чорт”

СРНГ,
TCBM

бранное,
як

лаянка

перанос
канатацыі

2 4

Мурзйла “то же, что 
мурза”, тое, 
што і мурза”

СРНГ,
TCBM

разм. караневая 
марфема + л

2 3

Мўрза “грязный, неоп
рятный чело

век; о человеке, 
чем-л. запачка
вшемся”, “неа- 
хайны або мур- 
заты чалавек”

СРНГ,
TCBM

разм. караневая
марфема

2 2

Мазўра “неопрятный 
человек, гряз

нуля”, “мазур” 
(от мазать)

СРНГ,Ho-
сович

укорит. каранёвая
марфема

2 2

Мочўлка каранёвая 
марфема (за- 
цемненасць 

унутр. формы)

2 3

Усе прапанаваныя для разгляду лексемы семантычна маркіраваны зна
кам мінус яны з'яуляюцца адмоўнымі характарыстыкамі чалавека,
канатацыя гэтых слоў таксама адмоўная. Аднак нагнятанне адмоўнага фо
ну семантыкі не суправаджаецца прама прапарцыянальна адпаведным уз- 
мацненнем адмоўнай канатацыі гэтых лексем,паколькі анталагічна і струк-

39



турна канатацыя — з'ява больш складаная і шматгранная, чым проста спа- 
дарожнікавая афарбоўка слова. Так, большасць прыведзеных назоўнікаў 
характарызуюцца прыблізна аднолькавай ступенню прыметы “брудны” (у 
таоліцы ім адпавядае каэфіцыент 2), але валодаюць розным канататыўным 
значэннем. Канататыўны кампанент мацней развіты ў тых словах, дзе ак- 
рамя каранёвай марфемы на стварэнне канатацыі уплываюць і іншыя фак- 
тары: зацемненасць унутранай формы слова (мочулка  — каэф. 3), афік- 
сальныя морфы (мурзила  — каэф. 3). Найменням, якія ў намінатыўным 
значэнні не з'яўляліся характарыстыкамі чалавека, уласціва ў гаворках 
найбольшая сіла канатацыі, яны эмацыянальныя, ацэначныя, вобразныя 
(чуш ка, свинота, нечистик, параш ). Канататыўнае значэнне большасці 
разгледжаных лексем ствараецца іх каранёвымі марфемамі, роля слова- 
утваральных сродкаў у афармленні канатацыі факультатыўна.

3 другога боку, па назіраннях Н.А.Лук'янаваи, для ўсіх канататыўных 
лексем характэрна тэндэнцыя да аслаблення дэнататыўнага зместу. Але 
ступень аслаблення ў слоў аднаго сінанімічнага раду розная, яна вызнача- 
ецца тым,якое месца ў семантыцы лексічнай адзінкі займаюць дэнататыў- 
ная і канататыўная семы4. Пры ядзернасці дэнататыўнага кампанента і 
перыферыйнасці канататыўнага кампанента толькі злёгку аслабляецца на- 
мінатыўнасць, гэта значыць ёсць магчымасць называць дэнатат. Падобную 
будову маюць экспрэсівы, якія захоўваюць матываванасць семантычную 
або словаўтваральную (мазўра). Другія лексемы побач з захаваннем маты- 
ваванасці,што садзейнічае іх утрыманню ў радзе намінатыўна значымых,у 
мове набываюць адгерзнтную, сітуатыўную эмацыянальнасць і ўспрыма- 
юцда як эмацыянальныя5. Дэнататыўнаму і канататыўнаму кампанентам 
назваў свинота, чўшка, нечйстйк, мазўта належаць прыблізна роўныя 
аб'ёмы ў семантыцы гэтых слоў. Аднакарэнныя лексемы мўрза і мурзйла , 
паходжанне якіх у этымалогіі ацэньваецца неадназначна, характарызуюцца, 
на наш погляд, аслабленнем дэнататыўнага зместу пры перавазе ў семан
тыцы канататыўнага кампанента. I нарэшце, найменшым аб'ёмам дэната- 
тыўнага кампанента семантыкі адзначаны словы мочўлка (мае зацемне- 
ную ўнутраную форму) і чума (пераноснае значэнне цяжка выводзіцца з 
прамога). У апошніх двух трупах лексемы характарызуюцца аслабленнем 
намінатыўнасці (адпаведна умераным і моцным), канататыўныя семы зру- 
шаны ў іх семантыцы да ядра, дэнататыўныя — да перыферыі.

‘ З а г о р о в с к а я  О . В .  / / Лексические и грамматические компоненты в семантике 
языкового знака. Воронеж, 1983. С. 18.

2 Русская грамматика. М .,1982. Т .I. С. 150.
3 Гл.: Р а к о в  Г . А .  Диалектная лексическая синонимия и проблемы деогра- 

фии.Т омск, 1988. С. 20.
4 Л у к ь я н о в а  Н . А .  / /  Экспрессивность лексики и фразеологии. Новосибирск, 1983.

С. 19.
5 Тамжа. С. 18.
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