
(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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В.М. Лапанік 
 

«АДЛЮСТРАВАНАЯ» АМАНІМІЯ Ў СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫХ 
ГНЁЗДАХ З КАРАНЯМІ ЛАЦІНА-ГРЭЧАСКАГА ПАХОДЖАННЯ 

 
Аб’ектам навуковых даследаванняў не толькі для дэрыватолагаў, 

лексікографаў, але і для лексіколагаў з’яўляецца словаўтваральнае 
гняздо (СГ), якое ўяўляе сабой комплексны, найбольш адэкватны спосаб 
і інструмент апісання амонімаў. 

У беларускай мове многія словы з каранямі лаціна-грэчаскага 
паходжання ўступаюць у аманімічныя адносіны. У якасці прыкладу 
прывядзём наступныя аманімічныя назоўнікі: нота I (ад лац. nota – знак, 
заўвага) – 1) умоўны графічны знак для запісу гукаў музыкі; 2) асобны гук 
пэўнай вышыні ў музыцы і спевах; 3) толькі мн. (ноты) тэкст музычнага 
твора ў нотным запісе; 4) перан. тон, інтанацыя мовы, якія выражаюць 
якое-небудзь пачуццё [10, т. 3, с. 416]; нота II (ад лац. nota – знак, 
заўвага) – афіцыяльны дыпламатычны зварот урада адной дзяржавы да 
другой [10, т. 3, с. 416]. Разгледзім іх словаўтваральныя магчымасці: 
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  → нот-к-а 
       нота I |→ нот-ніц-а 

→ нот-н-ы 
→ нат-ацыj-а 
→ нот-а-граф(і-я) | → нотаграф-ічн-ы 
→ нот-а-друкаванн-е 
→ нот-а-друк-арн-я 
→ нот-а-друкар-ск-і 

      нота II |→ нат-ыфік/ава-ць | → натыфік-ацыj-а 
 → натыфікава-н-ы 

Як бачым, назоўнікі нота I і нота II не перадаюць сваіх 
аманімічных адносін вытворным ад іх словам ні на адной ступені 
словаўтваральнага ланцужка. 

Тым не менш у сістэме СГ з каранямі лаціна-грэчаскага паходжання 
вядома нямала прыкладаў «адлюстраванай» аманіміі. Тэрмін «адлюстраваная 
словаўтваральная аманімія» ў навуковы ўжытак увёў акадэмік 
В.У. Вінаградаў: «Аманімія ў сферы вытворных слоў можа параджацца 
амамарфемнасцю элементаў, можа быць адлюстраванай, гэта значыць 
быць адлюстраваннем аманіміі ўтваральных слоў ці асноў» [5, с. 68]. 

Вывучэнне «адлюстраваных» амонімаў у сістэме СГ з каранямі 
лаціна-грэчаскага паходжання дае магчымасць раскрыць жывыя законы 
аманімічных абагачэнняў мовы. 

Параўнаем СГ аманімічных назоўнікаў гіпербала I (ад грэч. 
hyperbolē – перабольшанне) – мастацкі прыём перабольшання для 
ўзмацнення выразнасці выказвання [10, т. 2, с. 52] і гіпербала II (ад грэч. 
hyperballō – праходжу праз што-небудзь) – у матэматыцы – крывая лінія 
з ліку канічных сячэнняў [10, т. 2, с. 52]. 

Невытворныя словы гіпербала I і гіпербала II у словаўтваральным 
гняздзе спалучаюцца з афіксамі, аддаляюцца ад зыходнага 
матывавальнага слова і, далучаючы да асновы новыя афіксы, паступова 
пашыраюцца ў фармальных адносінах. Пашырэнне адбываецца 
паступенна і адначасова на двух восях – гарызантальнай і вертыкальнай: 

→ гіпербал-ічн-ы | → гіпербалічн-асць 
гіпербала I |      → гіпербалічн-а 

→ гіпербал-ізава-ць | → гіпербаліз-ацы-я  
       → гіпербалізава-н-ы 

  → гіпербал-ічн-ы 
гіпербала II | 

  → гіпербал-оід | → гіпербалоід-н-ы 
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Перасякаюцца прыведзеныя СГ толькі ў адным звяне: гіпербала I → 
гіпербал-ічн-ы (багаты гіпербаламі [10, т. 2, с. 52]) і гіпербала II → 
гіпербал-ічн-ы (які мае адносіны да гіпербалы II [10, т. 2, с. 52]). 
Словаўтваральным сродкам выражэння аманімічных адносін з’яўляецца 
суфікс -ічн-. 

Сярод разгледжаных СГ з каранямі лаціна-грэчаскага паходжання 
не зафіксаваны выпадкі, калі гнёзды перасякаюцца ў большасці сваіх 
вытворных, утвараючы комплексы «адлюстраваных» амонімаў. 

Часта ўзнікненне «адлюстраваных» амонімаў у СГ з каранямі 
лаціна-грэчаскага паходжання адбываецца з удзелам запазычаных слоў з 
англійскай, нямецкай, польскай і іншых моў. Напрыклад, аманімію сваіх 
утваральных назоўнікаў ласцік I (ад англ. lasting – трывалы) – баваўняная 
тканіна з бліскучым верхам, якая ўжываецца звычайна на падкладку [10, 
т. 3, с. 24], і ласцік II (ад новалац. elasticus – пругкі, эластычны) – каўчук, 
гума [10, т. 3, с. 24] адлюстроўваюць вытворныя амонімы ласцікавы, які 
мае адносіны да ласціку I, і ласцікавы, які мае адносіны да ласціку II: 

ласцік I |→ ласцік-ав-ы 
ласцік II |→ ласцік-ав-ы 
Як ужо было адзначана, далёка не ўсе словы з каранямі лаціна-

грэчаскага паходжання перадаюць свае аманімічныя адносіны 
вытворным ад іх словам на той ці іншай ступені словаўтваральнага 
ланцужка. Адказ на пытанне чаму не ўсе? дазваляе вызначыць механізмы 
стварэння «адлюстраванай» аманіміі ў мове. 

З аднаго боку, будзе лагічна зрабіць вывад, што наяўнасць ці 
адсутнасць «адлюстраваных» амонімаў залежыць ад ступені 
аманімічнасці вяршынных слоў СГ. Возьмем назоўнікі тэрміт I (ад грэч. 
thermē – цяпло, гарачыня) – парашкападобная сумесь алюмінію з 
вокісамі некаторых металаў, якая пры гарэнні дае вялікую тэмпературу і 
выкарыстоўваецца ў тэхніцы і ваеннай справе [10, т. 5, кн. 1, с. 582], і 
тэрміт II (ад лац. termes, termitis – жук-дрэваед) – перапончатакрылае 
насякомае гарачых краін, якое жыве згуртаваннямі ў вялікіх гнёздах і 
з’яўляецца шкоднікам драўніны [10, т. 5, кн. 1, с. 582]. Назоўнікі не 
маюць агульных семантычных кампанентаў і валодаюць самастойным 
наборам словаўтваральных марфем: 

тэрміт I | → тэрміт-н-ы 
тэрміт II | → тэрміт-нік 
Вытворных амонімаў, якія адлюстроўвалі б аманімію сваіх 

утваральных слоў, няма. 
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Параўнаем іншыя словы: трансфармацыя I (ад лац. 
transformatio – пераўтварэнне) – 1) спец. пераўтварэнне электрычнага 
току пры дапамозе трансфарматара; 2) кніжн. пераўтварэнне, 
ператварэнне, відазмяненне [10, т. 5, кн. 1, с. 509]; трансфармацыя II 
(ад лац. transformatio – пераўтварэнне) – тэатральны або цыркавы 
номер, заснаваны на хуткім пераўвасабленні артыста, змене касцюма, 
грыма, парыка і пад. [10, т. 5, кн. 1, с. 509]. Гэтыя назоўнікі маюць 
падобныя семантычныя кампаненты (пераўвасобіцца – увасобіцца ў 
каго-, што-небудзь, прыняць іншы выгляд, іншую форму; 
ператварыцца, змяніцца [10, т. 4, с. 210]), таму больш за назоўнікі 
тэрміт I і тэрміт II блізкія да мнагазначных слоў. У СГ мы назіраем 
прыклад «адлюстраваных» амонімаў. Словаўтваральным сродкам 
выражэння аманімічных адносін прыметнікаў з’яўляецца суфікс -н-: 

трансфармацыя I | → трансфарм-ізм 
    → трансфармацый-н-ы 

трансфармацыя II | → трансфармацый-н-ы 
На аснове параўнання двух тыпаў СГ можна гаварыць аб 

правільнасці зробленага вываду: чым больш вяршынныя словы 
аманімічныя, чым больш яны аддаленыя ад мнагазначнасці, тым меншая 
верагоднасць узнікнення «адлюстраваных» амонімаў, і, наадварот, наяўнасць 
падобных ці аднолькавых семантычных кампанентаў, агульных 
словаўтваральных марфем набліжае вяршынныя словы да мнагазначнасці, 
да ўзнікнення такой з’явы ў СГ, як «адлюстраваная» аманімія. 

З другога боку, прыведзеныя раней прыклады з назоўнікамі 
гіпербала I і гіпербала II не дазваляюць вывад лічыць канчатковым, бо, 
нягледзячы на адсутнасць агульных семантычных кампанентаў, назоўнікі 
перадаюць свае аманімічныя адносіны вытворным ад іх словам. 

Некаторыя амонімы паходзяць ад аднаго і таго ж слова лацінскай 
ці грэчаскай мовы. Так, назоўнік гранат I паходзіць ад лацінскага слова 
grānātus – зярністы, ён мае наступныя значэнні: 1) паўднёвае фруктовае 
дрэва або куст сямейства гранатавых з ярка-чырвонымі кветкамі; 
2) круглы ярка-чырвоны плод гэтай расліны з вялікай колькасцю 
насення, пакрытага чырвонай сакавітай кісла-салодкай мякаццю [10, 
т. 2, с. 78]. Назоўнік гранат II паходзіць ад таго ж самага лацінскага 
слова grānātus – зярністы, ён мае наступнае значэнне: каштоўны камень 
цёмна-чырвонага, чырванавата-зялёнага або амаль чорнага колеру [10, 
т. 2, с. 78]. Параўнаем СГ з вяршыннымі гранат I і гранат II: 
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гранат I | → гранат-ав-ы 
        → гранат-нік 

гранат II |→ гранат-ав-ы 
Прыведзеныя СГ перасякаюцца, гэта значыць, ёсць падстава 

гаварыць пра наяўнасць «адлюстраванай» аманіміі ў гнёздах, дзе 
ўтваральныя словы паходзяць з адной мовы і ад аднаго слова. Аднак такі 
вывад таксама нельга назваць адзіным, бо яму супярэчыць папярэдні 
прыклад з назоўнікамі нота I і нота II. Відавочна толькі адно: у мове 
дзейнічаюць самыя розныя механізмы стварэння «адлюстраванай» 
аманіміі. 

Асобнае назіранне над адзінкамі «адлюстраванай» аманіміі ў 
словаўтваральных гнёздах з каранямі лаціна-грэчаскага паходжання 
яскрава паказвае, што словаўтваральны аспект з’яўляецца неабходнай 
састаўной часткай навуковых даследаванняў па аманіміі ў сучаснай 
беларускай мове. 
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