
рэнне літаратурных слоў. Так, з 134 суфіксаў, адзначаных у літаратурнай 
мове, ва ўм оўны х мовах выкарыстоўваецца толькі 37, з 32 прэфіксаў 
— толькі адзін у прэфіксальных і сем у прэфіксальна-суфіксальных 
назоўніках. Гэта значыць, што застаюцца «незапатрабаванымі» ва ўмо- 
ўных мовах каля 72 % суфіксаў; 74 % прэфіксаў і 90 % мадэлей 
прэфіксальна-суфіксальных назоўнікаў літаратурнай мовы. Што даты- 
чыцца прадуктыўнасці тых ці іншых афіксаў, то яна ў цэлым адноль- 
кавая ў літаратурнай мове і ўмоўных мовах. Так, 26 назоўнікаў-арга- 
тызмаў утвораны пры дапамозе 14 непрадуктыўных суфіксаў, а 180 
назоўнікаў — пры дапамозе 19 прадуктыўных суфіксаў.
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У. Б. Ж У РА В Е Л Ь

БАЛГАРСК1 I БЕЛ АРУ CKI СЛОУНЫ НАЦІСК 
У СУПАСТАЎЛЯЛЬНЫМ АСПЕКЦЕ

У артыкуле адлюстраваны вынікі сінхроннага супастаўлення акцэнт- 
ных сістэм балгарскай і беларускай літаратурных моў з улікам трох 
асноўных характарыстык слоўнага націску: фанетычных яго парамет- 
раў, пазіцыйных асаблівасцей і функцыянальнай ролі.

Як вядома, фанетычнымі характарыстыкамі, якія вызначаюць тып 
слоўнага націску мовы, з’яўляю цца суадносіны трох фанетыка-акустыч- 
ных прымет: сілы гука, ці інакш яго інтэнсіўнасці, вышыні асноўнага 
тону і працягласці гучання. Калі выдзяленне ў слове аднаго са складоў 
дасягаецца шляхам павелічэння інтэнсіўнасці складаўтваральнага гука, 
такі тып націску прынята называць сілавым, або дынамічным. Калі 
такое выдзяленне адбываецца з дапамогаю павелічэння вышыні асно- 
ўнага тону галоснага, то націск завецца музычным, або політанічным. 
Калі ж націскны склад адрозніваецца ад ненаціскнога большай працяг- 
ласцю гучання — гэта колькасны, або квантытатыўны націск.

Слоўны націск балгарскай і беларускай літаратурных моў традыцый- 
на прынята кваліфікаваць як дынамічны. Аднак у святле новых экспе- 
рыментальных і інструментальных даных такая характарыстыка патра- 
буе ўдакладнення.

Калі гаварыць пра балгарскую мову, то, сапраўды, у шматлікіх 
выпадках інтэнсіўнасць націскнога галоснага тут удвая і больш вышэй 
за інтэнсіўнасць ненаціскнога. Так, напрыклад, па даных Д. Цілкава, сіла 
націскнога [а] ў слове база складає 24 дэцыбелы, а ненаціскнога — 10. 
Розніца паміж інтэнсіўнасцю націскнога і ненаціскнога [о] ў слове 
поводтрохкратная (адпаведна 23 і 7 дэцыбелаў). Больш чым двухкрат
ная розніца інтэнсіўнасці націскнога і ненаціскнога [е] назіраецца ў сло
ве север (18 і 7 дэцы белаў)1. Канешне, трэба ўлічваць адносны характар 
прыведзеных лічбаў, тым не менш яны з’яўляю цца, на наш погляд, 
дастаткова паказальнымі, таму што параўноўваюцца адны і тыя ж гукі ў 
межах аднаго слова. I ўсё ж параметр інтэнсіўнасці ў шэрагу выпадкаў 
не можа служыць асноўным паказчыкам балгарскага слоўпага націску. 
Перш за ўсё таму, што гукі незалежна ад таго, з’яўляюцца яны
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націскнымі ці не, валодаюць сваей уласнай, так сказаць, прыроднай 
інтэнсіўнасцю. Напрыклад, у балгарскай мове націскныя галосныя [е, 
а, о] вы маўляю цца заўсёды з большай сілай, чым націскныя [и, ъ, у]. 
Акрамя таго, сіла гука залежыць і ад пазіцыі яго ў слове — у палатку 
слова інтэнсіўнасць большая, чым на канцы. Таму можна назіраць 
«парадаксальныя» выпадкі, калі ў межах аднаго слова інтэнсіўнасць 
націскного вакалу, напрыклад [и ], будзе меншай, чым ненаціскнога, 
напрыклад [а ]2. Такім чынам, атрымліваецца, што ўспрыманне наці- 
скных ці ненаціскных складоў не можа базавацца выключна на прымеце 
інтэнсіўнасці, і значыць кваліфікаваць балгарскі націск толькі як сілавы 
не зусім правільна.

Другая фанетычная характарыстыка слоўнага націску — вышыня 
асноўнага тону — праяўляецца, калі меркаваць па даных Д. Цілкава і 
Т. Баяджыева, у рознай ступені ў залежнасці ад становішча націскнога 
вакалу. Так, на 40 % больш высокім аказываецца націскны гук у 
параўнанні з ненаціскным, калі ён знаходзіцца ў палатку слова. Розніца 
ўжо ў 20 % адзначаецца тады, калі націскны галосны стаіць у канцы 
слова. Важна падкрзсліць, што такія суадносіны маюць месца ў выпадку, 
калі слова вымаўляецца асобна, прычым ў пэўным меладычным кон
туры, у маўленчай жа плыні гэтыя суадносіны будуць бесперапынна 
змяняцца3.

Балгарскія націскныя і ненаціскныя галосныя адрозніваюцца і ў тэм- 
паральных адносінах. У сярэднім працягласць націскнога галоснага на 
35 % больш працягласці ненаціскнога. Аднак і гэты паказчык з’яўляецца 
пазіцыйна залежным. Назіраюцца выпадкі (асабліва на канцы слоў), дзе 
працягласць ненаціскнога галоснага супадае з працягласцю націскнога 
і нават перавышае яе4. Акрамя таго, квантытатыўныя варыяцыі могуць 
быць выкліканы і індывідуальнымі асаблівасцямі вымаўлення і тэмпу 
маўлення.

Можна сказаць, такім чынам, што вылучэнне аднаго са складоў слова 
ў балгарскай мове адбываецца пры дапамозе не аднаго, а некалькіх 
акустычных сродкаў. Рэальна яны ўзаемадзейнічаюць, дапаўняюць 
адзін аднаго. А значыць, ёсць падставы ахарактарызаваць балгарскі 
слоўны націск як комплексны, або дынамічна-комплексны.

Трэба зазначыць яшчэ і тое, што адрозненні паміж націскнымі і 
ненаціскнымі галоснымі ў балгарскай мове носяць не толькі колькасны 
(а пералічаныя акустычныя параметры можна ў цэлым назваць коль- 
каснымі), але і якасны характар, г. зн. вакалы ў ненаціскным стано- 
вішчы адрозніваюцца ад націскных і тэмбрам. З’ява якаснай рэдукцыі 
прызнаецца зараз адной з характэрных рыс балгарскай літаратурнай 
мовы. Улічваючы гэтую акалічнасць, Д. Цілкаў называе балгарскі слоў- 
ны націск яшчэ і якасным.

Калі гаварыць пра фанетычныя кампаненты беларускага слоўнага 
націску, дык трэба адзначыць, што, як і ў балгарскай мове, яны 
знаходзяцца ў даволі складаных адиосінах5. Тым не менш, мяркуючы 
па вышках інструментальнага даследавання Э. Р. Якушава, можна 
сказаць, што найбольш істотнай, вызначальнай прыметай слоўнага 
націску беларускай літаратурнай мовы з’яўляецца працягласць галосна
га6. Тэты вывад падмацоўваецца і данымі аўдытарскага эксперыменту, 
праведзенага А. М. Андрэевым, у выніку якога было высветлена, што 
ў носьбітаў беларускай мовы існує ўстойлівае ўяўленне аб націскным 
вакале як найбольш працяглым у складзе слова7. Што датычыцца дзвюх 
іншых фізічных рыс націскнога галоснага ў словах беларускай мовы 
—інтэнсіўнасці і вышыні асноўнага тону, — то іх павелічэнне не 
з ’яўляецца настолькі абсалютным і пастаянным, як павелічэнне да- 
ўжыні.

Такім чынам, беларускі слоўны націск правамерна характарызаваць 
як колькасны, або квантытатыўны (Л. Ц. Выгонная называе яго 
дынамічна-колькасным8).
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Дастаткова складаным з’яўляецца пытанне аб тым, ці абумоўлівае 
націск у беларускай мове тэмбравыя адрозненні паміж галоснымі. Інакш 
кажучы, ці з’яўляецца беларускі слоўны націск якасным, як і балгарскі? 
У грунтоўным акадэмічным выданні «Фанетыка беларускай літаратур
най мовы» гэтая праблема асвечана, як здаецца, супярэчліва. З аднаго 
боку, тут гаворыцца: «Беларуская мова характэрызуецца моцнацэнтры- 
руючай прасодыяй, пры якой націск не толькі абумоўлівае адрозненне 
складоў па інтэнсіўнасці іх гучання, па ўзмацненню націскнога склада 
і павелічэнню яго працягласці, але і выклікае якасны я (падкрэслена 
нам і— У. Ж .), прыметныя на слых змяненні ў гучанні галосных у 
залежнасці ад іх пазіцыі ў слове». З другога боку, указваецца на 
адсутнасць якаснай рэдукцыі ў беларускай мове9. Як вядома, адной з 
характэрных рыс беларускага ненаціскнога вакалізму з’яўляецца аканне,
г. зн. супадзенне ў ненаціскным становішчы ў адным гуку [а] галосных 
[о ] і [е]. I ў рэшце рэшт пытанне зводзіцца да таго, ці можна разглядаць 
дадзеныя змены як якасную рэдукцыю вакалічных адзінак? Аналіз 
вынікаў акання з фанетычных пазіцый быў прадпрыняты А. М. Анд- 
рэевым10. Пры такім падыходзе разглядаюцца чатыры вакалічныя эле
менты: [і, ы, а, у], галосныя [о] і [е] не бяруцца ў разлік, паколькі 
ў ненаціскной пазіцыі не сустракаюцца. Па даных даследчыка, атрыма- 
ных у выніку аўдытарскага эксперыменту, галосныя [і, ы, у] у нена- 
ціскным становішчы не падвяргаюцца істотным якасным зменам, па
колькі дастаткова добра апазнаюцца падыспытнымі. Некалькі горш 
ідэнтыфікуецца ненаціскны [а]. На гэтых падставах робіцца вывад аб 
асаблівым характары якаснай рэдукцыі беларускіх ненаціскных галос
ных, якая выражана ў меншай ступені, чым у рускай мове.

Калі разглядаць беларускае аканне з сінхронна-фаналагічнага пункту 
гледжання, то можна прыйсці да некалькі іншай высновы, у прыватнасці, 
што гук [а] (ці блізкі да яго) у ненаціскным становішчы, з’яўляю чыся 
рэпрэзентам фанем /а / ,  /о / ,  /е / ,  канешне ж адрозніваецца па якасці 
ад асноўных націскных алафонаў фанем / о /  і /е / ,  а таму ёсць пэўныя 
падставы для інтэрпрэтацыі пераходу націскных [о] і [е] у ненаціскным 
становішчы ў [а] як якаснай рэдукцыі галосных [о] і [е ]11. А калі гэта 
так, значыць, можна кваліфікаваць беларускі слоўны націск як якасны. 
І сапраўды, у вялікай колькасці выпадкаў гукавы састаў складоў і 
марфем роднасных слоў якасна адрозніваецца менавіта з-за націскной 
ці ненаціскной пазіцыі галосных: параўн., напрыклад, корань [вод-] у 
слове водны і [вад-] у слове вада, корань [реч-] у слове рэчка і [рач-] 
у слове рачны  і т. п.

Такім чынам, агульны вывад, да якога мы прыходзім у выніку 
параўнання акустычных уласцівасцей слоўнага націску беларускай і 
балгарскай літаратурных моў, зводзіцца да таго, што ўсё ж іх нельга 
поўнасцю атаясамліваць. Тут па меншай меры маюць месца розныя 
фанетычныя прыарытэты.

Пазіцыйныя асаблівасці націску звязаны з размяшчэннем яго ў сло
ве. Калі разглядаць балгарскі і беларускі націск у гэтым плане, то тут 
магчыма канстатаваць поўную тыпалагічную тоеснасць: з аднаго боку, 
націск у абедзвюх мовах разнамесны, г. зн. можа падаць на любы склад 
у слове, з другога — яго можна ахарактарызаваць як рухомы, г. зн. здоль- 
ны м яняць месца пры змене формы слова і пры словаўтварэнні. Важнай 
асаблівасцю і балгарскага, і беларускга націску з’яўляецца тое, што 
рухомасць яго павінна разлядацца як прынцыпова магчымая рыса. 
У рэчаіснасці жа гэтая магчымасць рэалізуецца ў аналізуемых мовах у 
адносна невялікай колькасці слоў. Па даным Т. Баяджыева, напрыклад, 
толькі 10 % назоўнікаў маюць у балгарскай мове рухомы націск пры 
словазмяненні, у прыметнікаў гэта ўвогуле не назіраецца. Нерухомым 
націскам валодае і большая частка дзеяслоўных форм12.

Па сутнасці тая ж карціна назіраецца і ў беларускай літаратурнай
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мове. Намі былі абагульнены даныя «Беларускай граматыкі». I ў выніку 
высветлілася, што з прыкладна 26 тысяч прадстаўленых форм назоўні- 
каў толькі прыблізна 3 % маюць рухомы націск. У прыметнікаў, таксама 
як  у балгарскай мове, не адзначаецца яго рухомасці, не змяняецца месца 
націску і ў большасці форм дзеясловаў13.

Вельмі істотная блізкасць пазіцыйных характарыстык акцэнтных 
сістэм аналізуемых моў абумоўлівае і функцыянальную іх (сістэм) 
схонасць. Па-першае, націск тут служыць сродкам адрознення лексічных 
значэнняў слоў. Прыклады з балгарскай мовы: седмица (тыдзень) 
—седмица (сямёрка), пара (пара) — пара (манета), вълна (воўна) 
—вълна (хваля) і інш. Прыклады з беларускай мовы: відны (значны, 
важны) — відны (добра асветлены, бачны), гадзіна (гадзюка) —гад зіна 

(адзінка часу), галша (частка дрэва) — галіна (вобласць навукі, 
вытворчасці) і інш. Па-другое, націск выступае ў абедзвюх мовах у 
якасці спосабу выражэння граматчных значэнняў: балг. лила (назоўнік) 
—пила (дзеепрыметнік жаночага роду ад пил), яде (дзеясловаў цяпераш 
няга часу) — яде (дзеяслоў у форме аорыста); у бел. сушыць(інфіні- 
ты ў) — сўшыць (III асоба цяперашняга часу, адзіночнага ліку дзеяс- 
лова), кавалі (назоўнік множнага ліку, назоўнага склону) —кавалі(д- 
зеяслоў прошлага часу, множнага ліку) і шмат. інш. Па-трэцяе, націск 
як  у балгарскай, так і ў беларускай мове вьтконвае вельмі важную 
канстытутыўную ролю. Аб’ядноўваючы склады, націск становіцца тым 
апазнавальным і арганізуючым сродкам, без якога немагчыма існаванне 
асобнага самастойнага слова.

Такім чынам, пазіцыйныя і функцыянальныя ўласцівасці балгарска- 
га і беларускага слоўнага націску з’яўляю цца вельмі падобнымі (калі 
не сказаць тоеснымі). Асноўнае ж адрозненне заключаецца ў форме 
маніфестацыі націску — калі ў балгарскай ён носіць дынамічна-комп- 
лексны і якасны характар, то ў беларускай асноўным сродкам вылучэн- 
ня аднаго са складоў з’яўляецца павелічэнне працягласці галоснага, пры 
гэтым назіраюцца своеасаблівыя якасныя адрозненні націскных і нена- 
ціскных вакалаў.
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М. М. КАЗЛОЎСКАЯ

МЕТАНІМІЯ ЯК СРОДАК СЕМАНТЫЧНАЙ 
ДЭРЫВАЦЫІ НАЗОЎНІКАЎ I ДЗЕЯСЛОВАЎ 

(на матэрыяле слоўнікаў новых слоў і зпачэнняў у рускай мове)

Адной з праблем, што знаходзяцца ў цэнтры ўвагі сучаснага моваз- 
наўства, з’яўляецца праблема ўтварэння новых слоў. Узросшая ціка- 
васць мовазнаўцаў да яе ў значнай ступені абумоўлена рэгістрацыяй 
новай лексікі ў спецыяльных слоўніках, якія адлюстроўваюць галоўныя 
тэндэнцыі развіцця мовы1. Даследчыкі вывучаюць словаўтваральныя, 
семантычныя, марфалагічныя, фупкцыянальныя, стылістычныя асаблі- 
васці неалагізмаў.

Ў артыкуле разглядаецца ўтварэнне новых намінацый шляхам змя- 
нення семантычнага аб’ёму слоў, у прыватнасці — высветлены нека-
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