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B. П. КРАСНЕЙ

АБ СІНОНІМАХ, ДУБЛЕТАХ I ВАРЫЯНТАХ У ТЭРМІНАЛОГІІ

У наш час, калі асаблівую актуальнасць набылі пытанні распрацоўкі 
і ўдасканалення беларускай нацыянальнай тэрміналогіі, увагу многіх 
даследчыкаў прыцягваюць праблемы тэрміназнаўства і тэрмінаграфіі. 
Аднак пакуль што гэтая ўвага засяроджваецца пераважна на даследаван- 
ні лексіка-семантычных, структурна-марфалагічных, генетычных асаб- 
лівасцей асобных галіновых тэрміналагічных сістэм і падсістэм і на 
падрыхтоўцы тэрміналагічных слоўнікаў. Пры гэтым закранаюцца п и 
танні станаўлення спецыяльных значэнняў, тэрміналагізацыі, дэтэрмі- 
налагізацыі і рэтэрміналагізацыі, нарматыўнасці і ненарматыўнасці, 
сістэмы і структуры, складу, аб’ёму і межаў спецыяльнай лексікі і інш. 
Аналізуючы семантычныя сувязі тых ці іншых тэрмінаў у межах 
асобных сістэм і падсістэм, даследчыкі закранаюць такія асноўныя 
лексіка-семантычныя працэсы, як полісемія, аманімія, сінанімія, анта- 
німія, але нярэдка па-рознаму тлумачацца з’явы аднаго парадку. Таму 
звернемся да такіх складаных пытанняў, як полінайменнасць і варыянт- 
насць, і выкажам наша разумение сінонімаў, дублетаў і варыянтаў у 
межах тэрміналагічнай лексікі.

Для ідэальнай тэрмінасістэмы характэрна ўзаемаадназначная адпа- 
веднасць паміж тэрмінам і паняццем (адзін тэрмін <— > адно паняцце). 
Гэта пазбаўляе тэрміналогію магчымасці развіваць полінайменнасць. 
Аднак у рэальных тэрмінасістэмах з’явы полінайменнасці і варыянтнас- 
ці, калі для намінацыі і дэфініцыі навуковага і тэхнічнага паняцця існує 
некалькі тэрміналагічных адзінак і іх варыянтаў, не такія ўжо і рэдкія.

Пад полінайменнасцю мы разумеем такую з’яву, калі для абазначэння 
аднаго і таго ж паняцця выкарыстоўваецца некалькі тэрмінаў, напрык
лад: вытворнасць — матываванасць, канчатак — флексія, трыванне —від, 
мацыёла — ляўканія, медуніца — шчамяліца, прыпеўка — частушка, 
свободны верш — верлібр, альдастэрон — электракарцін, маланка —блі- 
скавіца, віхор — ротар, падвышэнне да ступені — ступеняванне, выпук- 
ласць —пукатасць, запіс адваротны — запіс інверсны — запіс польскі, 
адміністратор даных — менеджэр даных і да т. п. Пры разглядзе членаў 
падобных полінайменных родаў у навуковай літаратуры выкарыстоўва- 
юцца тэрміны-сінонімы, сінанімічныя тэрміны, сінанімічныя формы 
тэрмінаў, блізказначныя тэрміны, дублеты, эквіваленты, лексічныя ва- 
рыянты. Відавочна, што ў такім разе не назіраецца адзінства ў разуменні
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сутнасці ўзаемаадносін паміж членамі полінайменных радоў і таму існує 
такая стракатасць у іх абазначэнні.

Члены полінайменных радоў функцыянальна тоесныя ў тым плане, 
што арыентуюць на адзін і той жа рэферэнт, а з гэтага вынікае, што паміж 
імі існуюць семантычна блізкія ці раўназначныя адносіны, г. зн. адно- 
сіны сінанімічнасці або дублетнасці.

Паміж сінонімамі з улікам наяўнасці ці адсутнасці адрозненняў 
паміж імі ў агульналітаратурнай мове існуюць наступныя віды ўзаемаад- 
носін, заснаваных: а) на сэнсавых адценнях лексічнага значэння 
слоў —ідэаграфічная, ці сэнсавая сінанімія; б) на стылістычных адцен
нях пры блізкасці тоеснасці лексічнага значэння слоў — стылістычная 
сінанімія; в) на сэнсавых і стылістычных адценнях — сэнсава-стылі- 
стычная сінанімія; г) на адсутнасці якіх-небудзь адценняў у лексічным 
значэнні слоў — абсалютная, ці дублетная сінанімія; д) на адрозненнях 
у спалучальнасці слоў — дыстрыбутыўная сінанімія. У мове навукі 
адносіны паміж асобнымі намінатыўна-тэрміналагічнымі адзінкамі мо- 
гуць характарызавацца: а) сэнсавымі адценнямі іх паняційнага зместу 
— ідэаграфічная сінанімія; б) адсутнасцю якіх-небудзь адценняў у 
іх паняційным змесце — дублетная сінанімія. Іншыя віды адносін у 
межах тэрміналогіі не праяўляюцца, паколькі стылістычныя адценні для 
тэрмінаў нерэлевантныя, а іх спалучальныя магчымасці аднолькавыя. 
Значыць, на аснове наяўнасці ці адсутнасці адрозненняў у паняційным 
змесце суадносныя з адным і тым жа паняццем тэрміны могуць 
кваліфікавацца як сінонімы або дублеты.

Тэрміны-сінонімы характарызуюцца тым, што сваім унутраным зме- 
стам яны адлюстроўваюць розныя кваліфікацыйныя прыметы паняцця. 
Напрыклад, гукі [б], [б 'І, [п], [п'] называюцца змычнымі, або выбух- 
нымі, або імгненнымі. Кожны з гэтых тэрмінаў мае выразную маты- 
вацыю: змычнымі гукі называюцца таму, што пры вымаўленні ў пер- 
шай фазе актыўныя і пасіўныя органы мовы поўнасцю змыкаюцца, 
утвараючы перашкоду (змычку); выбухнымі — таму, што ў другой фазе 
паветраны струмень узрывае змычку і ўзнікае шум, які нагадвае кароткі 
выбух; імгненнымі — таму, што гэтыя гукі нельга вымавіць працяжна. 
Унутраны змест кожнага тэрміна адлюстроўвае адпаведную істотную 
кваліфікацыйную прымету аднаго і таго ж паняцця. Значыць, тэрміны 
змычныя, выбухныя, імгненныя (гукі) адрозніваюцца паміж сабой 
сэнсавымі адценнямі і, такім чынам, з’яўляюцца тэрмінамі-сінонімамі. 
Падобныя адносіны назіраюцца і ў такіх полінайменных радах, як 
змычна-прахадныя —плаўныя (гукі), шчылінныя — фрыкатыўныя 
—працяжныя (гукі), агністы — полымны (фатометр), грань — сценка, 
паказ — адлюстраванне — апісанне, зыход — вынік, уводзіны — уступ 
і да т. п. Прыведзеныя полінайменныя рады ўтвараюць рознакаранёвыя 
тэрміны (тэрмінаэлементы), што адрозніваюцца паміж сабой такімі 
сэнсавымі адценнямі паняційнага зместу, якія вынікаюць з унутранай 
формы, унутранай матывіроўкі гэтых тэрмінаў (тэрмінаэлементаў). 
А паколькі гэта адносіны на ўзроўні семантыкі, то такія тэрміны 
(тэрмінаэлементы) з’яўляюцца сінанімічнымі.

Тэрміны-дублеты ў сваім паняційным змесце не маюць ніякіх сэн
савых адрозненняў. Напрыклад, тэрміны біном — двухсклад, аксіяль- 
ны — восевы, асіміяяцыя — прыпадабненне, прэфікс — прыстаўка і да т. п. 
характарызуюцца тым, што суадносяцца з адным і тым жа навуковым 
паняццем, а ва ўзаемаадносінах паміж сабой не выражаюць ніякіх 
сэнсавых адценняў, г. зн. вызначаюцца гранічнай семантычнай раўназ- 
начнасцю. Абумоўлена гэта тым, што ў такіх полінайменных радах 
уласны і запазычаны тэрміны маюць аднолькавую ўнутраную матыві- 
роўку. Дублетныя адносіны ўласцівы і членам такіх полінайменных 
радоў, як вугал — кут, бок — сторона, падвышэнне да ступені -ст у-  
пеняванне, тытульны ліст — тытул, таму што «паміж сабою яны ніяк 
не суаднесены, кожны з іх адносіцца непасрэдна да абазначанага і можа 
адрознівацца ад другога этымалагічна ці структурна»1.

Акрамя сінонімаў і дублетаў (розных слоў, што служаць для намі- 
нацыі і дэфініцыі аднаго і таго ж паняцця), у тэрміналогіі, пераважна 
ў сферы функцыянавання, сустракаюцца варыянты аднаго і таго самага
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тэрміна: фанетычныя (адыманне— адніманне, арыфметыка — арытме- 
тыка, кмен — кмін, сімвая — сымболь, фразаўтварэнне — фразеўтва- 
рэнне — фразеаўтварэнне, аксюмаран — аксімаран) арфаграфічныя (кан- 
сэнсус — консенсус), марфалагічныя (жэяацін — жэяаціна, назва — назоў, 
перыфраз — перифраза, разяог — разяога) і асабліва словаўтваральныя 
(акружнасць — акружына, апраменьванне — апраліяненне — абпрамяненне, 
выпрамяяяьнік — выпрамнік, запазненне — спазненне, кірыяіца — кірыя- 
ка, яащніца — яащнка, многаборства — мнагабор’е, узброенае — збройнае 
(змаганне), утвараяьная — утвараючая (аснова), часцінка — частач- 
ка — часціца).

Калі фанетычныя, арфаграфічныя і марфалагічныя варыянты не 
выклікаюць асаблівых цяжкасцей у іх вызначэнні, то словаўтваральныя 
варыянты слова нярэдка называюцца аднакаране'вымі сінонімамі, г. зн. 
рознымі словамі. У агульналітаратурнай мове сапраўды цяжка разме- 
жаваць варыянты слова і аднакаранёвыя словы-сінонімы. Напрыклад, 
словы адзенне — адзетак, стаяовая — стаяоўка, яіса — яісіца, вушаты - 
—вушасты, рыбачы — рыбацкі ў агульналітаратурнай мове ўтвараюць 
сінанімічныя рады аднакаранёвых слоў, якія аб’ядноўваюцца паміж 
сабой агульным значэннем, але адрозніваюцца стылістычнай афор- 
боўкай (адзетак і стаяоўка — словы вусна-размоўнага стылю), эмацы- 
янальнай афарбоўкай (слова яісіца больш эмацыянальнае), адцсннсм 
лексічнага значэння і спалучальнасцю з іншымі словамі (вушаты пер- 
шакласнік, вушасты кажан; рыбачая вопратка, рыбацкі пасёлак). Ba ўсіх 
гэтых выпадках не захоўваецца тоеснасць слова, таму подобныя адна
каранёвыя лексічныя адзінкі з’яўляюцца аднакаранёвымі сінонімамі, а 
не словаўтваральнымі варыянтамі аднаго слова.

У межах тэрміналагічнай лексікі таксама існуюць аднакаранёвыя 
намінатыўна-тэрміналагічныя адзінкі, якія адрозніваюцца паміж сабой 
асобнымі гукамі, арфаграмамі, прыстаўкамі, суфіксамі, сродкамі выра- 
жэння граматычных значэнняў, але не маюць ніякіх семантычных 
адрозненняў, стылістычных, эмацыянальна-экспрэсіўных адценняў зна
чэння, характарызуюцца аднолькавай спалучальнасцю з іншымі словамі, 
г. зн. поўнасцю супадаюць сваім значэннем. Такім чынам, аднака
ранёвыя тэрміналагічныя адзінкі не парушаюць тоеснасці слова. Яны 
з’яўляюцца рознымі мадыфікацыямі аднаго і таго ж тэрміна, г. зн. 
фанетычнымі, арфаграфічнымі, словаўтваральнымі, марфалагічнымі 
яго варыянтамі.

Пад варыянтнасцю мы разумеем такую з’яву, калі для абазначэння 
аднаго і таго ж паняцця выкарыстоўваюцца розныя варыянты аднаго 
і таго ж тэрміна. Варыянтамі з’яўляюцца разнавіднасці таго самага 
тэрміна, якія адрозніваюцца паміж сабой фанетычнымі і словаўтвараль- 
нымі элементамі ці сродкамі выражэння граматычных значэнняў, але 
не маюць ніякіх семантычных адценняў і поўнасцю супадаюць сваім 
значэннем.

Тэрміналагічныя сінонімы, дублеты, варыянты — з’явы, непажада- 
ныя ў мове навукі, і большасцю даследчыкаў яны характарызуюцца як 
празмернасць (избыточность). Значыць, у працэсе уніфікацыі і рацы- 
яналізацыі тэрміналогіі неабходна пазбаўляцца ад варыянтаў і ў пэўнай 
меры абмяжоўваць сінанімію і дублетнасць. Шлях стварэння рацы- 
янальнай тэрміналогіі — гэта «ўлік, выверка, уніфікацыя ўсяго наяўнага 
запасу з ліквідацыяй дэфектаў, развядзеннем амонімаў, уніфікацыяй 
сінонімаў і прывядзеннем у сістэму адабранага і рэгламентаванага»2. 
Пры вырашэнні гэтых задач патрэбна выразна акрэсліць тыя крытэрыі, 
якім павінен адпавядаць стандартны тэрмін на данай стадыі развіцця 
беларускай літаратурнай мовы.

1 Т о л и к и н а  Е. Н .//Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. 
М., 1970. С. 61. Гл. таксама: А х м а н о в а  О. С. Словарь лингвистических терминов. 
М., 1966. С. 13— 14.

2 Р е ф о р м а т с к и й  А. А. Современные проблемы русской терминологии. М., 
1986. С. 186.
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