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I. С. РОЎДА
СЛОВАЎТВАРАЛЬНА АБУМОЎ ЛЕНЫЯ 
ЛЕКСІЧНЫЯ ЛАКУНЫ РУСКАЙ МОВЫ 

(параўнальна з беларускай*)

Выпадкаў, калі афіксальнае выражэнне словаўтваральнага значэння харак- 
тэрна для адной мовы і  не характэрна для другой, пры супастаўленні рускай і 
беларускай моў не вельмі многа. Значна больш выпадкаў, калі афіксальнае 
выражэнне словаўтваральных значэнняў уласціва і беларускай, і рускай мовам, 
але пры гэтым беларуская (або руская) мова мае пэўную колькасць слоў з той 
ж а  словаўтваральнай семантыкай, якім  няма аднаслоўных эквівалентаў у рускай 
(або беларускай) мове. Месца лексічнай адсутнасці (лакуны) займае асобна- 
аформлены намінант, у якім функцыю афікса выконвае слова. У падобнай 
сітуацыі лексічныя лакуны ўзнікаюць не ў сувязі з адсутнасцю ў  адной з моў 
фармантнага выражэння пэўнага словаўтваральнага значэння, а ў  сувязі з 
немагчымасцю выкарыстання фарманта ў  асобных трупах слоў або ў  асобных 
словах.

I .  Так, дзеясловы з фармантам ад- (рус. от-) маюць словаўтваральнае 
значэнне ‘аж ы ццявіць дзеянне ў адказ, кампенсаваць дзеянне’.

Бел. адрэагавацъ— рус. отреагировать, бел. адпрацавацъ — рус. отрабо
тать, бел. адслужыць — рус. отслужить, бел. адплаціць  — рус. отплатить, 
але

бел. адшыцъ — рус. отработать шитьем, бел. адпалоцъ — рус. отработать 
на прополке, бел. адпасвіць — рус. отработать на пастьбе, бел. адкасіць — 
рус. отработать на косьбе, бел. адараць — рус. отработать на пахоте.

Слова отработать выконвае функцыю беларускага словаўтваральнага фар
манта ад-. А крамя слова отработать, у гэтай ж а функцыі могуць выступаць і 
намінанты возместить, компенсировать, отплатить, отслужить, вернуть 
долг. У беларускай мове гэта намінанты адпрацавацъ, адплаціць, адслужыць, 
кампенсаваць, вярнуць доўг.

Да беларускіх дзеясловаў далучаюцца дзеепрыметнікі, дзеясловы незаконча- 
нага трывання, аддзеяслоўныя назоўнікі і дзеясловы, матываваныя дзеясловамі 
незакончанага трывання (у выпадках, калі магчыма ўтварэнне надобных дзее- 
прыметнікаў, дзеясловаў і назоўнікаў). У такой сітуацыі прэфікс ад- ужо не 
словаўтваральны фармант, аднак менавіта яго значэнне з ’яўляецца дамінантным 
і менавіта яно абумоўлівае наяўнасць лексічных лакун у рускай мове. (Калі 
дзеепрыметнікі разглядаць у якасці формы дзеяслова, то, як  і ваўсіх  яго формах, 
ад- у іх — словаўтваральны фармант). У падобных выпадках у адносінах да слоў 
з указаным прэфіксам мы маем справу не са сродкамі выражэння словаўтва- 
ральнай семантыкі (полем словаўтваральнай семантыкі), а  з полем семы ‘ажыц- 
цяўляць дзеянне ў  адказ, кампенсаваць дзеянне’ (калі гэта дзеясловы незакон
чанага трывання): бел. адполваць — рус. отрабатывать на прополке, бел. 
адкошваць — рус. отрабатывать на косьбе. Або з полем семы ‘ажыццяўленне 
дзеяння ў адказ, кампенсацыя дзеяння’ (калі гэта назоўнікі): бел. адпасванне— 
рус. возмещение пастьбой, бел. адкос — рус. отработка на косьбе. Або — (аб 
многіх) ‘аж ы ццявіць дзеянне ў адказ, кампенсаваць дзеянне’ (калі гэта дзеясло
вы, матываваныя дзеясловамі незакончанага трывання): бел. пааджынаць — 
рус. (о м ногих) отработать на жатве, бел. паадкошваць — рус. (о многих) 
отработать на косьбе.

Як бачым, сема, выражаная прэфіксам ад-, можа быць як  семай сло- 
ваўтваральнага тыпу, г. зн. можа быць словаўтваральным значэннем, так і 
семай, якая  ўваходзіць у семантычную структуру слоў, матываваных словам! 
гэтага словаўтваральнага тыпу. Напрыклад, у фрагменце словаўтваральнага

гнязда а^ кас^и’ь~-—адК0ШвацЬ _  паадкошваць даная сема з ’яўляецца словаўтва- 
ральным значэннем (значэннем словаўтваральнага тыпу) толькі ў  слове адкасіць. 
Словы адкос, адкошваць, паадкошваць належаць іншым словаўтваральным
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тыпам, а ўказаная сема пераходзіць у іх  семантычную структуру разам з 
матывавальнымі словамі і  ўжо з ’яўляецца апасродкаваным словаўтваралькым 
значэннем.

Такім чынам, перад намі адна і тая ж  сема, якая  мае рознае лексіка- 
граматычнае выражэнне. Іншымі словамі, гэта варыянты выражэння адной і той 
ж а семы, што ўяўляе сабой непасрэднае або апасродкаванае словаўтваральнае 
значэнне. Дамінантнай з ’яўляецда сема са словаўтваральным статусам. Яна і 
павінна быць на чале ўсіх варыянтаў яе існавання (як, напрыклад, пачатковая 
форма розных часцін мовы). Значыць, канстытуентамі поля ўказанай інварыянт- 
най семы будуць не толькі словы отработать, возместить... (гл. вышэй), але і 
отработанный, возмещенный.., отрабатывать, возмещать.., отработка, воз
мещение... Toe ж  датычыць і беларускай часткі поля.

Фармантнае выражэнне семы характэрна і для беларускай, і для рускай моў, 
аднак беларускі прэфікс ад- з’яўляецца структурнай часткай слоў прадук- 
тыўнага словаўтваральнага тыпу, а рускі прэфікс от- — непрадуктыўнага. 
Прычым у многіх выпадках у аднаслоўных адпаведнасцях значэнне ўсяго 
матываванага слова фактычна супадае са словаўтваральным значэннем: бел. 
адпрацаваць — рус. отработать, бел. адплаціць  — рус. отплатить, бел. 
адслужыць — рус. отслужить.

2. Поле семы ‘аддаліцца на некаторую адлегласць, выконваючы дзеянне, 
названае матывавальным словам’, мае фармантнае выражэнне і ў  беларускай, і 
ў рускай мовах.

Бел. адляцецца  — рус. отлететь, бел. адбегчыся — рус. отбежать, бел. 
адысціся — рус. отойти, бел. адплысціся — рус. отплыть. У той ж а  час 
некаторыя беларускія словы не маюць аднаслоўных эквівалентаў у рускай мове 
(сюды адносяцца дзеясловы толькі адной тэматычнай трупы). У такой сітуацыі 
функцыю фарманта ад— -ца (-ся) выконвае слова: бел. адарацца — рус. отда
лит ься вспахивая, бел. аджацца — рус. отдалиться при жатве, бел. адкасіц- 
ца — рус. кося, отдалиться.

Суфікс м яняе трыванне дзеясловаў, але не з ’яўляецца ў даным выпадку той 
структурнай іх часткай, якая  здольна ўпльіваць на адсутнасць ці наяўнасць 
лакун: бел. адлят ацца  — рус. отлетать, бел. адворвацца — рус. отдаляться 
вспахивая, бел. аджынацца — рус. отдаляться при жатве, бел. адкошвацца — 
рус. кося, отдаляться. Тая ж  прырода лакун і  ў выпадках, калі яны (лакуны) 
адпавядаюць матываваным дзеясловам са словаўтваральным фармантам па-: бел. 
пааджынацца — рус. (о многих) отдалиться при жатве, бел. паадкошвацца — 
рус. (о м ногих) отдалиться при косьбе.

Я к дзеясловам незакончанага трывання (напр., адкошвацца), так і дзеясло- 
вам з прэфіксам па- (напр., пладкошвацца) адпавядаюць лексічныя лакуны, 
абумоўленыя апасродкаваным словаўтваральньім фармантам ад-...-ца.

Асаблівасцю фармантнага выражэння данай семы з’яўляецца тое, што бе- 
ларускія словы, як ія  маюць аднаслоўны эквівалент у рускай мове, могуць 
вы ражаць гэтую сему не толькі фармантам ад-...-ца, але і фармантам ад-. Калі ж  
беларускім словам адпавядаюць лексічныя лакуны ў рускай мове, то толькі 
фармант ад-...-ца  здольны фармалізаваць сему ў  гэтых словах, што з ’яўляецца 
асаблівасцю слоў адзначанай тэматычнай групы. Менавіта тэматычная прына- 
лежнасць лексем абумовіла магчымасць фармантнага выражэння семы ў бе
ларускай мове і  адсутнасць такой магчымасці ў  рускай. Таму канстытуентамі 
поля семы будуць: а) у беларускай мове: ад-...-ца, аддаліцца, аддаляцца (для 
групы слоў, я к ія  называюць дзеянні, звязаны я з апрацоўкай зямлі і зборам 
ураджаю); ад-...-ца, ад-, аддаліцца, аддаляцца (для ўсіх астатніх выпадкаў); б) у 
рускай мове: отдалиться, удалиться, отдаляться, удаляться (для выпадкаў, 
калі гэтыя словы з ’яўляюцца састаўной часткай запаўняльнікаў лакун), от-, 
отдалиться, удалиться, отдаляться, удалят ься  (для ўсіх астатніх выпадкаў).

3. Поле семы ‘давесці дзеянне да канца, да прасторавай або часавай м яж ы ’. 
Фармантнае выражэнне семы — прэфікс да- (рус. до). Гэтае выражэнне праяўляе 
прадуктыўнасць у беларускай і ў рускай мовах.

Бел. даабедаць — рус. дообедать, бел. даабсталяваць — рус. дооборудовать, 
бел. даарфоўваць — рус. довеивать, бел. дабрыванне — рус. добривание, але

бел. дарарадзіць — рус. кончить огораживать, бел. дакарыцъ — рус. кончить 
снимат ь кору, кончить очищать от коры, бел. дарубіць — рус. закончить 
подрубку, бел. дасніць — рус. досмотреть сон, бел. даспельваць — рус. доводить 
до зрелости, бел. датрэпвацъ — рус. кончать трепать, бел. дамуроўванне — 
рус. окончание кладки.

Канстытуентамі поля данай семы з’яўляю цца: а) у беларускай мове: да-, 
кончыць, закончыць, завяршыць, давяршыцъ, давесці да канца, а таксама дзея
словы незакончанага трывання (канчаць...) і аддзеяслоўныя назоўнікі (закан- 
чэнне...); б) у рускай мове: до-, кончить, окончить, закончить, докончить, 
завершить, довершить, довести до конца, поставить точку, подвести черту, 
управит ься с (разг.), добить (разг.), дзеясловы незакончанага трывання ( кон
чать...), аддзеяслоўныя назоўнікі (окончание...).
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Н ягледзячы на тое, што і ў беларускай, і ў рускай мовах ёсць фармантнае і 
вербальнае выражэнне семы, «удзельная вага» гэтых сродкаў розная. Выпадкі, 
калі беларускім словам з указаний семай адпавядаюць лексічныя лакуны ў 
рускай мове, складаюць прыблізна 4 % .

4. Поле семы ‘дадаткова ажыццявіць дзеянне з нязначнай інтэнсіўнасцю’. 
Фармантнае выражэнне семы — прэфікс пад- (рус. под ). Данае выражэнне семы 
прадуктыўнае ў абедзвюх мовах.

Бел. падвяліць  — рус. подвялить, бел. падварыць — рус. подварить, бел. 
падвэнджвацъ — рус. подкапчивать, бел. падгружацъ — рус. подгружать, бел. 
падбельванне — рус. подбеливание, але

бел. падціснуць — рус. крепче увязать, бел. падбудаваць — рус. подстроить 
снизу, бел. падбіць — рус. вбить глубже, бел. падкрышваць — рус. крошить 
добавочно.

Рускія словы, я к ія  выконваюць функцыю фармантнага пад-/под- (крепче, 
глубже, добавочно), канкрэтызуюць лексічнае значэнне сваіх беларускіх эквіва- 
лентаў. Што датычыць словаўтваральнага статусу гэтых рускіх слоў, то іх 
значэнні зводзяцца да абагульненага (у даным выпадку словаўтваральнага) 
значэння, выражанага словам добавочно/ дополнительно. У выпадку рус. под
строить снизу  словаўтваральнае значэнне выражаецца прэфіксам, якое кан- 
крэтызуецца словам снизу.

Як сведчыць з адзначанага, вербальнымі канстытуентамі поля данай семы 
могуць быць любыя словы, значэнні якіх  зводзяцца да болып абагульненага 
значэння, выражанага словамі дополнительно /добавочно (бел. дадаткова). Лек- 
січных лакун, якім  адпавядаюць беларускія словы з указаний семай, прыклад- 
на 6 % .

5. Поле семы ‘распаўсюдзіць дзеянне на невялікую частку паверхні прадме- 
та’. Фармантнае выражэнне семы — прэфікс над-. Данае выражэнне з’яўляецца 
малапрадуктыўным у абедзвюх мовах.

Бел. надгрызці — рус. надгрызть, бел. надарваць — рус. надорвать, бел. 
надгаблёўваць — рус. надстрагивать, бел. надгінаць — рус. надгибать, бел. 
надчэсванне — рус. надтесывание, але

бел. надгарэць — рус. частично сгореть, бел. наджаць — рус. немного сжать, 
бел. надпаліць  — рус. частично сжечь, бел. надстрыгаць — рус. слегка -подстри
гать.

Канстытуенты поля данай семы: а) у беларускай мове: над-, крыху, крышку, 
трохі, трошкі, злёгку, збольшага; б) у рускай мове: над-, немного, немножко, 
частично, слегка, несколько, (хот ь) сколько-нибудь, чуть, чуточку, чуть-чуть, 
каплю, капельку, крошку, крошечку, крохот су, (самую) малость, символически 
(разг., ш ут л.), чуток, маленько (прост.).

Зрэдку ў рускай мове сема фармалізуецца іншымі сродкамі: бел. надабраць— 
рус. убавить; отсыпать; отлить, бел. надліць — рус. отлить.

Лексічныя лакуны, як ія  адпавядаюць беларускім словам з данай семай, 
складаюць прыкладна 13 % , аднак гэты даволі высокі працэнт узнік не за кошт 
вялікай колькасці лакун, а за кошт малой прадуктыўнасці маніфестацыі ўказа- 
най семы фармантам ад- як у беларускай, так і ў  рускай мовах.

Працэнтныя паказчыкі фіксуюць колькасць лакун у межах рускай часткі 
кож нага поля і суадносіны фармантнага і лексічнага выражэння семы. Каб мець 
магчымасць параўнаць гэтыя паказчыкі розных палёў, адлюструем іх лічбамі. 
Фармант будзе ўказваць на пэўнае поле: ад- — 61 % —22; да- — 4 % —20; над- — 
13 % —10; пад- — 6 % —9; ад-...-ца - - .1 0 0  % —6.

Гэтыя колькасныя паказчыкі абапіраюцца на даныя Беларуска-рускага слоў- 
ніка (з улікам тлумачальных слоўнікаў беларускай і рускай моў), але не могуць 
быць абсалютнымі, бо, па-першае, лексіка — самы рухомы ўзровень мовы, 
па-другое, перакладны слоўнік не ўлічвае ўсе словаўтваральныя магчымасці 
лексікі.

Наяўнасць лексічных лакун у рускай мове, выкліканая немагчымасцю ў 
некаторых выпадках выразіць разгледжаныя семы з дапамогай афіксаў, свед
чыць аб болып свабоднай валентнасці гэтых афіксаў у беларускай мове, чым у 
рускай, аб меншай колькасці «перашкод» у беларускай мове для спалучэння 
гэтых афіксаў з матывавальнымі словамі.

Магчымасці выкарыстання тых або іншых канстытуентаў поля залежаць у 
многім ад іх  колькасці. Чым болып вербальных сродкаў, тым больш сітуатыўна- 
стылістычных магчымасцей для выражэння пэўнага зместу. Безумоўна, трэба 
ўлічваць і тое, што лексічная і граматычная спалучальнасць вербальных кан- 
стытуентаў не заўсёды аднолькавая.

Пры выяўленні лексічных лакун важнае значэнне мае напрамак супа- 
стаўлення. Даны матэрыял быў выяўлены пры супастаўленні моў у напрамку 
«ад беларускай да рускай». Процілеглы напрамак супастаўлення не даваў бы 
магчымасці мець гэты фактычны матэрыял, але адзначаў бы выпадкі іншых сем 
з фармантным выражэннем у рускай мове і з вербальным у беларускай або з
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большымі магчымасцямі фармантнага выражэння семы ў рускай мове і з 
меншымі — у беларускай.

C. М. ПРОХАРАВА, Л. М. ЧУМАК
ПОЛЕ ДЗЕЯСЛОВАЎ ШТЭЛЕКТУАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЩ 

Ў СВЯТЛЕ ВЕРБАЦЭНТРЫЧНАЙ ТЭОРЫІ СКАЗА

Дзеясловы інтэлектуальнай дзейнасці маюць агульную архісему ‘ментальная 
дзейнасдь чалавека’, якая  аб’ядноўвае іх  у  адпаведнае поле. Паколькі гэтую 
дзейнасць характарызуе вельмі складаны дэнатат, поле з ’яўляецца поліцэн- 
трычным, ахоплівае вялікую колькасць дзеясловаў, на яго периферию перахо- 
дзядь лексемы з іншых дзеяслоўных палёў. Такім чынам, названае поле мае 
складаную структуру, якая  адлюстроўвае складанасдь інтэлектуальнай дзей- 
насді.

У цэнтры поля ў рускай і беларускай мовах знаходзідда дзеяслоў думать/ду- 
маць, асноўным значэннем якога з ’яўляецца перш за ўсё ментальная дзейнасць 
чалавека, што адлюстравана ў  яго актантнай рамцы (фрэйме): Нехта... аб кім, 
чы м  (о ком, чем), альбо даданы сказ са што (что). Такім чынам, дэлібератыўны 
аб’ект, як і можа быдь выражаны і даДаным сказам, характарызуе перш за ўсё 
інтэлектуальную дзейнасць.

Асноўнае значэнне, як  вядома, рэалізуецца не ў  кантэксце. Семантыка 
ментальных дзеясловаў, як ія  таксама маюць у асноўным значэнні архісему 
‘ментальная дзейнасць чалавека’, як  бы перакрыжоўваецца з семантыкай дзея- 
слова думаць. Асноўнае значэнне, якое выступав незалежна ад кантэксту, мы 
маем права аднесці да ядра семантычнага поля лексемы (у тлумачальных 
слоўніках яно таксама выступав як першае, асноўнае). Але ў кантэксце магчыма 
другасная сінанімія (Е. Курыловіч). У апошнім выпадку слова трапляе на 
перыферыю інш ага семантычнага поля.

Пры вырашэнні пытання аб перыферыі поля можа быць выкарыстана тэорыя 
вертыкальнага сінтаксічнага поля1. Пад вертыкальным сінтаксічным полем 
прэдыката мы разумеем і патэнцыяльную магчымасць дзеяслова перамяшчацца 
па розных актантных рамках. Гэтая магчымасць знаходзіцца ў  сувязі з патэн- 
цыяльнымі семамі. Напрыклад, калі дзеясловы інтэлектуальнай дзейнасці ма
юць дачыненне да духоўнасці асобы, аб чым сведчыць і асноўнае значэнне слова 
інтэлектуальны (ад інтэлект — разумовы, духоўны), то можна зрабіць высновы 
аб тым, што розум, духоўнасць, а  таксама і  эмоцыі пры інтэлектуальнай 
дзейнасці перакрыжоўваюцца, а тым самым перакрыжоўваюцца і дзеяслоўныя 
палі — дзеясловы, як ія  называюць эмоцыі чалавека, могуць у якасіц другасных 
сінонімаў трапляць на перыферыю поля інтэлектуальнай дзейнасці ў  моўнай 
практыцы чалавека (актыўны сінтаксіс).

Поле дзеясловаў — гэта асаблівае поле, яно, з аднаго боку, лексічнае, з 
другога боку — сінтаксічнае. Дзеяслоў перш заўсё — прэдыкат, у яго семантыцы 
адлюстравана структура сказа, на што звярталі ўвагу А. М. Пяшкоўскі, А. А. 
Патабня, В. У. Вінаградаў, С. Д. Кацнельсон, Н. Д. Аруцюнава, Н. Ю. Шведава, 
Ю. С. Сцяпанаў і інш ы я даследчыкі. Ю. C. Сцяпанаў, напрыклад, прыходзіць 
да высноў, што «прэдыкаты — гэта асаблівыя семантычныя сутнасці мовы, і 
яны тыпізуюцца мовай не ў  форме слоўнікавых адзінак, дзеясловаў, а ў форме 
прапазіцыянальных функцый і адпаведных ім «структурных схем сказаў»2.

Такім чынам, пры характарыстыцы поля дзеясловаў неабходна ўлічваць не 
толькі іх слоўнікавае значэнне, але і валентнасць, чаму лепш за ўсё адпавядае 
вербацэнтрычная тэорыя сказа. Мы дапусцілі, што вызначыць межы поля 
дзеясловаў інтэлектуальнай дзейнасці нам дапаможа вербацэнтрычная тэорыя 
сказа, заснавальнікам якой з ’яўляецца JI. Тэньер3.

Характарызуючы дзеясловы інтэлектуальнай дзейнасці ад значэння да фор
мы, звернемся да «макета будучага сказа» (С. Д. Кацнельсон) гэтых дзеясловаў. 
Левая валентнасць (суб’ект) — гэта чалавек. На падставе правай валентнасці ў 
полі даследаваных дзеясловаў вылучаецца больш за дваццаць мікрапалёў, я к ія  
перакрыжоўваюцца паміж сабою. Па-першае, гэта мікраполе з Він. прамога 
аб’екта: реш ать/раш аць, понймать/разумець, знать/ведаць і інш. Тут важна 
лексіка-семантычнае напаўненне аб’екта: указание на класы слоў і семантычныя 
разрады назоўнікаў, пар.: проектировать дом, деталь, але планировать работу 
(і беларускія адпаведнікі). Па-другое, гэта мікраполе з дзелібератыўным аб’ек- 
там у форме о+Пр.: рассуждать, мечтать, догадываться і інш. (у бел. мове — аб 
чым, пра што). Тут важна вызначыць кола дзеясловаў, патрабуючых дзелі- 
бератыўнага аб’екта, таму што сам аб’ект не маркіраваны. Дзелібератыўны 
аб’ект можа быць таксама выказаны дададзеным сказам: догадываться, что.../ 
здагадвацца, што...; догадываться о том, что.../здагадвацца аб тым, што...

Н а перыферыі поля знаходзяцца м ікрапалі дзеясловаў з уласцівай толькі ім 
індывідуальнай спалучальнасцю, напрыклад: верить во что, заблуждаться в чем,
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