
Такім чынам, каля 14 % перайменаваных айконімаў Беларусі 
ХХ стагоддзя ўтворана ад рускамоўных апелятываў. Пры іх перадачы на 
беларускую мову склалася двухназоўе такіх найменняў, пры гэтым адна і 
тая ж тапааснова па-рознаму засведчана ў айканіміі краіны (Акцябр, 
Кастрычнік). Часткова засведчана неадпаведнасць правілам граматыкі 
беларускай мовы (Зоранька), а таксама нетыповыя для традыцыйнай 
айканімічнай сістэмы спалучэнні фармантаў і апелятываў (Дружбічы). 
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ДА ПЫТАННЯ АБ ІДЭНТЫФІКАЦЫІ СКЛАДАНЫХ СЛОЎ 
З КАМПАНЕНТАМ-ПРЫСЛОЎЕМ 

І СУАДНОСНЫХ СЛОВАЗЛУЧЭННЯЎ 
 

Адной з актуальных праблем сучаснай беларускай арфаграфіі 
з’яўляецца дыферэнцыйнае напісанне складаных слоў з кампанентам-
прыслоўем і суадносных словазлучэнняў. Канструкцыі тыпу 
высокаадукаваны і высока адукаваны, высокапастаўлены і высока 
пастаўлены, шчырапаважаны і шчыра паважаны і да т.п. часта 
сустракаюцца як на старонках беларускамоўных сродкаў масавай 
інфармацыі, так і ў мастацкай літаратуры, тэкстах спецыяльнага 
прызначэння. Значную цяжкасць выклікаюць такія словы і словазлучэнні 
і ў складальнікаў розных слоўнікаў беларускай мовы. 

Варта адзначыць, што такія канструкцыі неадэкватна ўспрымаліся і 
ў старажытнасці, калі не існавала строга вызначаная кадыфікацыйная 
норма і кожны аўтар па-свойму разумеў, адпаведна адлюстроўваў на 
пісьме такія словы-словазлучэнні. Параўн.: княжата руские помнячи на 
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частые кривды и наезды, так же на оное выше мянованое, окрутное 
злупене Киева… през Половци поганыи, собрали, великое войско против 
им (Стрыйкоўскі, 483 б); Который то рескриптъ Его королевское 
милости, ку актыкованью черезъ особу вышеменованую поданъ (АВК, 
IV, 23); Естли бы оный… суседу своему в тых выше писанных речахъ 
через право кривду делалъ (Ст. 1529, 5); Писанъ въ дворе нашомъ… року, 
месяца и дня вышеписаного (АВК, III, 71). 

Складанні-словазлучэнні такога тыпу шырока выкарыстоўваліся ў 
помніках розных жанраў, хоць часцей сустракаліся ў творах 
адміністрацыйна-юрыдычнага зместу, у якіх яны маглі ўваходзіць у 
структуру традыцыйна-трафарэтных зачынаў і канцовак. Сваім 
узнікненнем такія складанні абавязаны ад’ектыўным канструкцыям з 
прыслоўем у ролі залежнага кампанента; у выніку зрастання двух 
кампанентаў такія канструкцыі лёгка маглі трансфармавацца ў 
цэльнааформленую лексічную адзінку [2, с. 61]. 

Упершыню на гэтыя абставіны звярнуў увагу прафесар Аркадзь 
Іосіфавіч Жураўскі, які даследаваў картатэку Гістарычнага слоўніка 
беларускай мовы. Мовазнавец спрабаваў знайсці адэкватны прыём 
перадачы такіх слоў-словазлучэнняў у артыкулах Гістарычнага слоўніка 
беларускай мовы [1, с. 35]. 

На матэрыяле сучаснай беларускай літаратурнай мовы 
дыферэнцыраваць прыслоўна-іменныя спалучэнні паспрабаваў прафесар 
Мікалай Рыгоравіч Прыгодзіч, які ў прадмове да слоўніка «Асобна, 
разам, праз дэфіс» (1994) канстатаваў, што «канструкцыі тыпу высока 
пастаўлены і высокапастаўлены, раўнамерна паскораны і 
раўнамернапаскораны, вечна зялёны і вечназялёны павінны з найбольшай 
паўнатой адлюстроўвацца ў спецыяльных слоўніках і даведніках». Ён жа 
і прывёў у сваім выданні некалькі дзесяткаў такіх слоў-словазлучэнняў 
(2-е выданне слоўніка выйшла ў 2002 г. пад назвай «Пішам без памылак. 
Разам, асобна, праз дэфіс»). 

І калі з традыцыйнымі кампанентамі-прыслоўямі тыпу высока-, 
далёка-, мала-, многа-, свежа- і да т.п. у большай ці меншай ступені 
стала зразумела, то складанасці па-ранейшаму застаюцца пры 
арфаграфічным афармленні раздзельна- ці цэльнааформленых 
канструкцый у мове мастацкай літаратуры, у якой паэты і празаікі 
кіруюцца толькі ўласнымі разуменнямі і падыходамі пры напісанні 
асобна, разам або праз дэфіс. Параўн.: высока змястоўная… рэч 
(Г.Юрчанка); глыбокастрыманы сакратар (М.Зарэцкі); дзіўна 
схаладнелы голас (В.Быкаў); вадавей жахліва белы (Г.Пашкоў); мудра 
таленавіты… паэт (Р.Барадулін); бераг… недасяжна сонечны 
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(Т.Бондар); смутак… непрытворна сірочы (Н.Гілевіч); нечакана 
ласкавы голас (І.Новікаў); палынна духмяны… вецер (П.Макаль); 
смертаносна прыгожы твар жанчыны (У. Караткевіч); чаканна звонкі 
верш (К.Буйло); шчасліва заплаканы Юрка (Я.Брыль) і да т.п. 

З аднаго боку, нельга не пагадзіцца з М.Р. Прыгодзічам, што 
«гэтыя фармальна раздзельнааформленыя сінтаксічныя канструкцыі… 
з’яўляюцца не толькі рэзервам для папаўнення сістэмы кампазітаў 
беларускай мовы» [2, с. 74], а з другога, яны вымагаюць ад навукоўцаў і 
практыкаў выпрацоўкі магчымых крытэрыяў для арфаграфічнага 
афармлення такіх словазлучэнняў. 

На наш погляд, такія словаспалучэнні было б мэтазгодна 
перадаваць праз дэфіс, паколькі семантычна абедзве часткі (кампаненты) 
з’яўляюцца раўназначнымі, хоць фармальна яны і выражаны словамі 
розных часцін мовы. 
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