
У вайне не можа быць пераможцау, тут усе -  ахвяры, пераможаныя, -  
такая маральная макЫма задумы i яго стваральшка. Такая думка караншася 
не толькi у творах Г. Флабера, Л. Талстога, але i у глыбокай старажытнасцi. 
«Перамога спараджае нянавiсць; пераможаны жыве у журбе. У шчасцi жыве 
мiрны, той, хто адмовiуся ад перамоп i паразы», -  чытаем у старажытнаш- 
дыйскай кнiзе «Джамапада».

Стварэнне вобразу 1гната Абдзiраловiча, героя аповесщ «Дзве душы» 
(1919), працягвае творчую эвалюцыю, што адбывалася з Задумам. Абдзiрало- 
вiч i Задума падобныя тым станам унутранай канфлiктнасцi, якая не дае 
спакою кожнаму, але на змену меланхоли прыходзщь душэунае падваенне.

Твор мае меладраматычную завязку: кармщелька пераменьвае немауля- 
так, у вышку чаго сялянскае дзщя выгадоуваецца на панiча. Гэты фабульны 
ход стау падставай для складанага мастацка-псiхалагiчнага даследавання. 
Максiм Гарэцкi тварыу у той час, калi чалавецтва ужо ведала пра законы 
спадчыннасщ i пiсьменнiкi адлюстроувалi генетычныя працэсы у сваiх 
творах. Праблему спадчыннасцi ставш Г. Гауптман у драме «Перад усходам 
сонца» (1889), Г. 1бсен у п’есе «Здаш» (1881). Рэха спрэчак, што вялюя 
у грамадстве вакол праблем спадчыннасщ, зауважнае i у драматычнай 
аповесцi М. Гарэцкага «Антон».

Пюьменшк спрабуе вырашыць пытанне, на якое не дае канчатковага 
адказу ш псiхалогiя, нi педагопка: што у вялiкшай ступенi уплывае на фарма- 
ванне чалавечай асобы -  спадчыннасць цi выхаванне? «Базавае» класавае 
пачуццё, якога не адмауляе М. Гарэцкi, безумоуна, уплывае на учынк 
Абдзiраловiча, асаблiва тады, калi i аутарам, i героем у рэфлектыуным стане 
яны разглядаюцца як алапчныя, невытлумачальныя. Але ёсць ятттчэ выхаван
не, адукацыя, шчырая вера у перамогу розуму над iрацыянальным i цёмным. 
Яны таксама фармуюць аблiчча 1гната Абдзiраловiча.

Адкрыццi у галше трансцэндэнтальнага, пiсьменнiцкая зачараванасць 
«патаёмным» актуальныя i сёння. Яны выспелшся дзякуючы творчаму 
пераасэнсаванню майстрам мастацкага вопыту сусветнай лггаратуры. У зма- 
ганнi з iрацыянальнымi, варожымi для чалавека праявамi быцця варта спадзя- 
вацца адначасова на веру i веды, iнтуiцыю i творчасць, як гэта рабiу Максiм 
Г арэцю.
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ПРАДУКТЫУНЫЯ I НЕПРАДУКТЫУНЫЯ ТЫПЫ 
СКЛАДАНЫХ НАЗОУН1КАУ У СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Пры сучасных працэсах развiцця тэхнiкi, тэхналогiй, вытворчасщ, экано- 
мiкi, культуры, навукi узшкае неабходнасць у абазначэннi новых паняццяу, 
якiя актыуна з яуляюцца у гэтых сферах. Паскарэнне тэмпау жыцця узмацняе 
дзеянне закона моунай эканомii i выклiкае актывiзацыю словаутваральных 
працэсау у мове, што, у сваю чаргу, абумоУлiвае папауненне слоушкавага 
складу беларускай мовы.



Папауненне слоушкавага складу сучаснай беларускай мовы адбываецца 
актыуна менавгга за кошт словаутварэння, гэта значыць дэрывацьй новых 
слоу на аснове наяунага моунага матэрыялу. Пераважна лекЫчны склад мовы 
у граматычным плане прырастае за кошт назоушкау.

Надзвычай актыуна на папауненне слоушкавага складу мовы працуе 
складанне як спосаб словаутварэння. Складаныя назоушк называюць паняц- 
щ розных сфер жыцця, часцей за усё выступаюць у якасщ тэрмшау.

Складаныя назоушк пераважна суадносяцца з самастойным1 часц1нам1 
мовы, складаюцца з двух i больш каранёу, якя аб’ядноуваюцца пры дапамозе 
злучальных галосных або без ix. Сiнтэзаваны неалагiзм часцей за усё не рау- 
няецца суме значэнняу кампанентау-складшкау. Складаны назоунiк з яуляец- 
ца складаным словам да таго часу, пакуль словазлучэнне, ад якога гэты 
назоУнiк утвораны, ужываецца у мове i мае семантычную суаднесенасць 
з новаутвораным назоунiкам. Калi словазлучэнне перастае ужывацца або 
страчваецца семантычная сувязь, то адзш з кампанентау, губляючы сваё ка- 
ранёвае значэнне, можа набываць функцыю словаутваральнага афiкса. Часам 
даволi цяжка выявiць ступень развiцця гэтага працэсу пераходу кампанента 
першасна складанага слова у афiкс.

Словаутваральныя тыпы, словаутваральныя мадэлi, па якix утвараюцца 
складаныя назоУнiкi у сучаснай беларускай мове, маюць розную прадуктыу- 
насць. Пад словаутваральным тыпам разумеецца схема-мадэль, дзе улiчваец- 
ца ад чаго i пры дапамозе чаго утвараецца новае слова, а таксама у якix 
сiнтаксiчныx адносiнаx знаходзяцца першасныя кампаненты.

Да найбольш прадуктыуных тыпау складаных назоунiкау у сучаснай 
беларускай мове можна аднесцк

1) назоУнiк + назоушк: eo8Heycmornieac^, законапраект, месцазна- 
ходжанне, шкловалакно, жалезабетон, серавадарод, небакрай, лыжаролеры, 
торфабрыкет i imii.;

2) прыметнiк + назоУнiк: пустацвет, галалёд, новабудоуля, дауганосж, 
сухафрукты, сухадол, раунавага i шттт.;

3) прыметнiк + назоушк + суфшс: гарналыжшк, чужаземец, белакроуе, 
раунапрауе, драбналессе, чорнагаловж i шит.;

4) лiчэбнiк + назоУнiк: першацвет, першааснова, першаэлемент, перша- 
крынща, адзшаначалънж, адначлен i шттт.;

5) лiчэбнiк + назоУнiк + суфiкс: аднагодак, першагодак, першаразраднж, 
аднабаковасцъ, шасцжласшк, аднаклубнж, пяцжутшк, васъмжраннж i шттт.;

6) займеншк + назоушк: самаадукацыя, самадысцыплта, самаапыленне, 
самарэклама, самамэта, самаахова i шш.;

7) займеншк + назоушк + суфшс: тшаземец, самауладдзе, тшаверац 
i шттт.;

8) няпэуна-колькаснае слова + назоушк + суфшс: маламерка, мнагабож- 
жа, мнагаводдзе, шматграншк i шттт.;

9) iменныя часцiны мовы + дзеяслоу:
а) назоУнiк + дзеяслоу (бяссуфшсныя дзеяслоуныя марфемы): твавар, 

нафтаправод, параадвод, каучукавод, трусавод, нафтавоз, усходавед, караед, 
сэрцаед, крыгалом, чалавекалюб, втъгацямер, хвалярэз i шит.;



б) назоушк + дзеяслоу (дзеяслоуная аснова) + суфшс: заканадауства, 
травасушылка, токапрыёмнж, мташукалънж, таваразнавец, рукамыйшк, 
суднаходства, бульбасаджалка, птушкагадоуля, святловымяралънж i i'h ttt. ;

в) прыметшк + дзеяслоу (дзеяслоуная аснова) + суфiкс: валънадумства, 
чыстатсанне i iHm.;

г) займеншк + дзеяслоу (бяссуфшсныя дзеяслоуныя марфемы) i займен- 
HiK + дзеяслоу (дзеяслоуная аснова) + суфшс: самазвал, самацёк, самасюд, 
самапрадка, самапуск, самавучка, самападавалънж i iHm.;

д) лiчэбнiк + дзеяслоу (дзеяслоуная аснова) + суфшс: першаадкрывалъ- 
ш'к, першапраходзец, адзтаверац, аднадумец i iHm.

Надзвычай прадуктыунымi тыпамi утварэння складаных назоушкау 
у сучаснай беларускай мове з’яуляюцца тыя, дзе адным з кампанентау сло- 
ваутварэння выступае запазычаны элемент, пераважна грэчаска-лацшсю па 
паходжаннi (ix у сучаснай беларускай мове наичваецца больш за 100). Трэба 
адзначыць, што адносна гэтых частак у мовазнаустве iснуюць розныя погля- 
ды. Гэта прэпазщыйныя часткi: авЬя- (ав1яполк„ авгямадэлъ), агра- (аграсядз1- 
ба, аграпрыём), аута- (аутапарк, аутатлот), в1дэа- (в1дэас1гнал, в1дэакаме- 
ра), гастра- (гастрафэст), гЬдра- (г1дравузел, г1драцэнтралъ), лтгва- 
(лтгвапарк, лтгвагеаграф1я), метэа- (метэастанцыя, метэаспадарожнж), 
м1кра- (мжракл1мат, мжрааргашзм), мота- (мотагоню, мотакалона), паль- 
(пал1клшка, палтэхшкум), радыё- (радыётрат, радыёстанцыя), тэле- 
(тэлецэнтр, тэлеперадатчык) i iHm.

У сучаснай беларускай мове непрадуктыуных тыпау утварэння склада
ных назоушкау юнуе няшмат. Так, напрыклад, да ix можна аднесщ тып 
«дзеяслоу + назоушк»: балшалоу, сарвжалава, аб1бок, звяршгалава, прайдз1- 
свет, дзяржыдрэва, вяршдуб i iHm. падобныя адзшкк

Таюм чынам, можна зрабщь выснову, што у сучаснай беларускай мове 
iснуе шмат словаутваральных тыпау для утварэння складаных назоушкау, 
амаль усе з ix з’яуляюцца прадуктыунымi. Складаныя назоУнiкi займаюць 
значнае месца у слоУнiкавым складзе сучаснай беларускай мовы, многiя з ix 
адносяцца да тэрмiналагiчнай лекст, актыуна выкарыстоуваюцца у наву- 
кова-тэхшчнай лггаратуры.

Ю. М. Кардубан

СЛОВАУТВАРАЛЬНЫЯ МАДЭЛ1 УН1ВЕРБАТАУ 
У СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Тэрмшы ушвероацыя i ушвероат пачалi актыуна ужывацца у лшгвютыч- 
ных даследаваннях па словаУтварэннi напрыканцы ХХ ст. Уладзiмiр Уладзiмi- 
равiч Лапацiн раскрыу гэта паняцце у mырокiм сэнсе i разумеу пад ушверба- 
там любое аднаслоунае найменне, якое юнуе i ужываецца у мове паралельна 
з разгорнутай шматслоунай утваральнай асновай. Гэты падыход аб’ядноувае 
у межах унiвербацыi такiя працэсы, як абрэвiяцыя, суфiксацыя, субстантыва-


