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Абстракт. Динамiчнi процеси в лексиконах сыднослов’янських мов засвщ- 
чують змшу функцюнально1 поведшки словотворчих ресурав, 1х оновлення, що 
виразно помiтно в середовищi афжсо1дних основ, якi стають штернацюнальними i 
розвивають свш словотвiрний потенщал, формуючи гнiзда спорщнених сл1в. Цьому 
сприяе семантична iнтерференцiя, завдяки якш формуються в рiзних мовах щ осе- 
ми. На прикладi сыднослов’янських, новогрецько! та англ1йсько1 мов показано, як 
актившсть iнтернацiональних iдiосем сприяе перебудовi семантем у запозиченiй 
лексицi, виникненню нових iдiосем у чужомовному середовищу утвердженню нових 
моделей творення складних слiв.

Ключовi слова: семантична штерференщя, композити, юкстапозити, штер- 
нацiоналiзми, афжсо1ди, iдiосема.

Динаш чт процеси в лексиконах сучасних слов’янських мов засвiдчують 
змшу функционально! повед1нки !хшх словотворчих ресурав. Помггне збiльшення 
кiлькостi складних сл1в у сxiднослов,янськиx, германських, новогрецьк1й мовах, 
зростае продуктивнiсть запозичень. Оновлення словотворчих одиниць особливо 
виразно виявляеться у середовищi афшсо!дних основ. Серед них багато нових, що 
з ’явилися в останш десятилггтя в слов’янських та шших мовах i стали потужним 
засобом формування нових словотвiрниx гшзд. Численнi запозиченi основи-афш- 
со!ди швидко стають iнтернацiональними. Завдяки подiбностi поняттевих полiв, 
схожей стратифшацп лексики у рiзниx мовах виникають передумови для семан
тично! штерференци, формуються новi iдiосеми та iдiоморфи, де i5io -  основа, 
спiввiдносна з грец. ^5ю^ той самий.

Звернiмося до аналiзу мовного матерiалу. В сучасних схвднослов’янських 
мовах зросла продуктивнiсть основи клуб- у складних словах, що е в№ною. 
Сшввщносний з нею запозичений з англшсько! мови iменник клуб (вiд club) у 
мовьетимош багатозначний. Вiн називае громадсьш оргашзаци, що об’еднують 
людей за певними спшьними iнтересами, а також розважальш заклади. Цей
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1менник збершае свое юторичне значения у назвах полггичних партш в перюд 
Французько! революци XVIII ст. («Клуб друз1в народу», «Клуб революци»).

У сучаснш укра!нськш мов1 1менник клуб дещо трансформував значення 
пор1вняно з первюними значеннями англ1йського club. За тлумачним словником 
укра!нсько! мови в1н називае громадсьш оргашзацн, що об’еднують людей певного 
кола, професн для спшьного в1дпочинку, занять спортом. Друге його значення 
сшввщносить з реалтями радянського часу, коли клуб був культурно-освпньою 
орган1зац1ею при п1дприемств1 або установи завданням яко! були полггачна та 
виробнича освиа трудящих, шдвищення !хнього культурного р1вня, проведення 
ввдпочинку. Цей 1менник називав також будинок таких оргашзацш, отже клубове 
прим1щення [СУМ, т. IV, 1970-1980].

Цей словник ввддзеркалював лексику 80-х роив XX ст. i засввдчував чоти- 
ри складш iменники з основою клуб: аероклуб, ттерклуб, спортклуб, яхтклуб. 
Орфографiчний словник укра!нсько! мови показуе, що слова з основою клуб усе 
частше стають назвами розважальних центов, iхнiх примiщень [УОС 2007]. 
Крiм згаданих слiв у ньому е автоклуб, автомотоклуб, бизнес-клуб, жокей- 
клуб, мотоклуб, прес-клуб, радюклуб. У словопокажчику нових ^ в  украшсько! 
мови зареестровано медга-клуб, рейв-клуб, фто-клуб, фгтнес-клуб [Клименко, 
Карпшовська, Кислюк 2010]. У росшськш мовi зареестровано численнi подiбнi 
до цього слова: аэроклуб, автоклуб, автомотоклуб, бизнес-клуб, жокей-клуб, 
интерклуб, радиоклуб та ш.

Це зумовлено появою нових реалш в оргашзацн культурного дозвшля 
людей, що з ’являються пiд впливом традицш масових шоу в США i Захщ- 
нiй Gвропi. 1менник клуб у схiднослов,янських мовах активiзував значення 
об’еднання людей за штересами; розважального центру з музикою, танцями: 
ттернет-клуб, рок-клуб, шоу-бгзнес-клуб. Ця основа не трапляеться в першш 
позицн складних слiв.

У новогрецькш мовi засввдчено iменник то кХацп, що зберiгaе свою чужорвд- 
шсть за фонетичною формою (з незвичними к1нцевими приголосними цп). Вiн 
юнуе з такими питомими для не! словами, як п Хетхп, П тоХХоуц на позначення 
зiбрання людей з певними спiльними iнтересами для розмови, ввдпочинку: то 
кХауп mw navTpeysvmv клуб одружених. Як i в схвднослов’янських мовах, у но
вогрецькш цей iменник ввдвоював свш семантичний простiр при утвердженнi 
ново! реалн -  центру розваг i вiдпочинку.

В новогрецьк1й кХауп поширений у сполученнях з узгоджуваними з ним 
прикметниками на зразок: кехтртко /  уонтко /  урретжо /  wytepivo кХауп або з 
двох iменникiв: то кХауп тцд уодад. В украшськш !м вщповвдають е^валентш  
за значенням словосполучення: центральний, музичний, танцювальний, шчний 
клуб та «будинок моди», не клуб!

Розгляданий iменник засввдчено також у складi словосполучень то fivteo  
кХауп, вiдеоклуб, то van  кХауп (night club), шчний клуб, то wviq кХауп, тешсний 
клуб, то ФСкХауп джазовий клуб, то уах кХауп клуб фашв. У новогрецькш мовi 
вони належать до запозичених з ашлшсько! словосполучень, у яких у препозицн 
до кХауп стоять невiдмiнюванi iменники. У нiй з ’явилося калька похщних ввд
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лексеми то кАарж: то кАаржаю клубик, то кАаржжук часте ходшня до Kiy6iB i3 
танцювальною музикою. TaKi утворення вiдсyтнi в схiднослов,янських мовах.

Отже, семантичний прослр iменникiв club, клуб, кАарж у aнaлiзовaних 
мовах поповнюеться здебiльшого спорiдненими з ними за основою складни- 
ми словами, надшеними однаковими щосемами, або словосполученнями. У 
схщнослов’янських мовах так1 слова належать переважно до нaпiвкомпозитiв 
та aбревiaтyр або юкстaпозитiв та aбревiaIyр. Адже вони aктивiзyють складання 
основ, яке ще на початку XX столггтя перебувало на периферп словотвiрних 
систем цих мов, хоча юторично було первюним перехiдним етапом мiж слово- 
та основоскладанням: Новгород, Славгород, Вишгород. Воно вщбувалося без 
еднальних штерфгксш, тодi як для сучасних схщнослов’янських мов характерне 
основоскладання з штерфжсами.

Запозичення впливають на мехaнiзми словотворення, змiнюючи морфемну 
структуру складних ^ в  i впроваджуючи в словотвiрнi системи мов новi моделi 
творення ^ в ,  що влaстивi мовам з бшьшим ступенем аналггизму, зокрема анг- 
лшськш. Новогрецька мова з и дуже продуктивним способом основоскладання з 
еднальними iнтерфiксaми здебiльшого не впускае в свою систему с т в  на зразок 
бiзнeс-клуб i запозичуе розчленовaнi номшацн-словосполучення.

У лексиконах схвднослов’янських мов кшьюсть одиниць розглянутого типу, а 
також списки запозичених основ зi статусом словотворчих одиниць збшьшуються, 
як i зростае продyктивнiсть творення нових складних слiв-гiбридiв, утворених за 
aнaлогiею до запозичених зразшв-моделей композитiв та юкстапозилв.

Отже, в схiднослов,янських мовах творення складних сл1в е нaслiдком 
двох процеав: згортання словосполучень у складш слова: Свропейський Союз 
-  Свросоюз та оформления одиниць за юнуючими моделями утворення юкста- 
позитiв i композитiв. Це виразно помггно в середовищi запозичень, де спочатку 
нагромаджуються лексеми з тотожними першими: арт-б1знес, арт-галерея, арт- 
продюсер, арт-проект, арт-салон, арт-шоу або другими основами: комп’ютер- 
сeрвiс, Киiвсeрвiс, копшенд-сервк, сантeхсeрвiс, тeлeсeрвiс. У першому випадку 
префжсо!д арт- виражае значення «художньо-культурш цшности> (рвдюсш 
книжки, iкони, картини, скульптури тощо). У другому -  сeрвiс передае значення 
«обслуговування». За цими зразками формуються новi слова: арт-директор, 
арт-культура, побутсервк, пошта-сервк.

Анaлiз утворень з основами клуб, кАарж, club показуе, що в розглянутих 
мовах щ запозичення не тшьки зберiгaють даосеми, а й формують почасти 
подiбний семантичний простiр лексем з близькими поняттевими компонентами 
лексичних значень.

З iменником клуб в украшськш yспiшно конкурують будинок, дiм, центр, у 
росшськш дом, центр: укр. будинок актора, архiтeкторiв, композиторiв, кто, 
учителя, дiм бшизни, посуду, мeблiв, аромоксамитовий дiм, рос. дом актёра, 
архитекторов, композиторов, кино, учителя i т. ш. У новогрецькш е лексичш 
пaрaлелi до них: о ожод, то кеутро: о екдотжоq ожод видавничий дам, о ожод тцд 
родад будинок моди, то жуеоратжо кеутро культурний центр. Ц  слова спорданеш 
м1ж собою тiльки деякими значеннями i зберiгaють своерiднiсть. У б№ ш осп
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випадюв замша в словосполученнях 1менника центр на клуб чи будинок, Ым не 
вщбуваеться, хоча вона можлива, пор.: радiоцентр -  будинокpadio, торговий 
центр -  будинок тopгiвлi.

У новогрецькш широко представлен словосполучення з ожод (о ожод (tov) 
&sov) -  Божий дм , храм, англ. God S House, о ожод ev y ^a g  будинок для людей 
л и то го  вшу, о ожод тофМм будинок слших. Набагато продуктившший вщ ожод та 
кЛа^л у грецьк1й мов1 1менник то кеутро, що реашзуе в розчленованих номшащях 
калька сво!х значень, зокрема «мюце зосередження великих i важливих сил (куль- 
тури, науки)», «осередок певно!, здебiльшого професшно! дiяльностi». Це слово 
вiдоме в давньогрецькш мовi з первiсними значениями «вютря, колючка, жало». 
Як геометричний термiн воно усталилося вже в часи Евришда в 3 столгтп до н.е. 
Згодом в iменника то кеутро розвинулися також метафоричш значення. До багатьох 
iнших мов вш проник з термiнологiчними та метафоричними значеннями. У сучас- 
нш новогрецьк1й мовi то кеутро поширене в багатьох прикметниковочменникових 
словосполученнях зi значенням «осередок» та нечисленних композитах на зразок: 
KsVTpóęvyoę цеигробiжиий та кеутр0^оЛод центротяжний. У схвдшэслов’янських мо- 
вах iменник центр -  вершинне слово словотвiрних гнiзд, у яких десятки похщних: 
афiксальних: доцентровий, вiдцентpoвий; складних: композипв центроплазма, 
центроплан та юкстапозипв: прес-центр, б1знес-центр.

Англiйська мова засввдчуе опозицiю слiв club (установа для розваг, куль- 
турний заклад) та centre (установа, що оргашзовуе певну професiйну, науково- 
дослвдну та шшу дiяльнiсть). Обидва вони виступають стрижневими словами 
численних найменувань -  словосполучень.

Розгляиутi основи належать до розряду вiльних, отже, стввщносяться зi сло
вами, що мають статус самостiйних. У складi iнтернацiоналiзмiв вони виражають 
спiльнi iдiосеми, набуваючи дещо шшо! специфiчно! у кожнш мовi фонетично! 
форми. Похiднi слова з ними, що з’явилися в останш десятирiччя XX та XXI ст., 
сввдчать про певну перебудову в семантемах слiв i набуття деякими лексико-се- 
мантичними варiантами бшьшо! питомо! ваги в iнтернацiоналiзмах.

Серед штернацюнальних основ у схiднослов,янських, новогрецькш та 
германських мовах численнi одинищ, що мають статус вiльних, зв’язаних та 
напiвзв,язаиих, як1 демонструють появу нових значень у похщних словах iз ними 
порiвняно з мовою-етимоном.

Розглянемо в цьому плаиi докладшше основи спа-, spa-, ала-, евро-, евро-, 
euro-, svpm- та еко-, eco-, ожо-.

Основа спа- належить до запозичень в англiйськiй та схщнослов’янських 
мовах. Вона спiввiдноситься з власною назвою маленького мiста на сходi Бельгп 
Спа, що з чашв Середньовiччя славиться сво!ми джерелами мiнеральних вод. 
Назву цього мюта-курорта позначено на картi £вропи, однак вона не дуже вiдома. 
Поширену в багатьох складних словах основу спа-, мабуть, можна квалiфiкувати 
як натвзв’язану з видозмiненим порiвняно з топошмом значенням «лшувально- 
вiдновлювальнi процедури за допомогою мiнеральних вод».

Ця назва перетворилася на загальну i спа вже в ХХ сторiччi стала вико- 
ристовуватися в англшськш мовi зi значенням «мiнеральне джерело, курорт
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з мшеральними водами». В ашлшськш MOBi iMeHHm spa мае два значення: 1) 
пдромасажш ванна, син. Jacuzzi та 2) кюск з прохолодними напоями. У дев’яносп 
роки ХХ сторiччя основа спа- стала iнтернацiональною i використовуеться у 
складних словах i словосполученнях 3i значениям {шкування мшеральними во
дами». Характерно, що англшське словосполучення spa treatment мае грецький 
вiдповiдник кренотерапiя (ввд крцуц 1) природне джерело води, 2) кам’яне чи 
мармурове пристосування, в якому б’е фонтан з водою) та п 9■ерaже̂ a лшуван- 
ня. З ним вона закршилася в романських, германських та слов’янських мовах. 
Здебшьшого основа спа-, spa- е складником назв установ, у яких використовують 
спа- як засiб л1кування чи оздоровлення: day spa -  рiзновид салошв краси (в них 
косметичш процедури доповнено такими послугами, як сауна, басейн, парова 
ванна), a destination spa -  курорт з особистого догляду зi спа-процедурами та 
дiетою, фiзичними вправами, йогою, a spa-resort -  спа-курорт, spa-centre -  спа- 
центр, spa-industry -  спа-iндустрiя, spa-club -  фггаес-клуб.

Серед похвдних зi спа- в англшськш мовi набагато менше найменувань 
дп, поодинош назви осiб: spa-goer постiйний ввдвщувач спа-салонiв. Натомiсть 
поширенi словосполучення, що називають рiзновиди спа-процедур за мюцем 
проведення (на борту корабля, на курорту в готелу вдома). Вона вже оформлена 
i як дiеслово to spaa в кшькох значеннях 1) л1куватися на водах та 2) 1здити на 
води [Скибицька 2012].

У новогрецьких лексикографiчних джерелах нам не вдалося виявити 
похшних з основою спа-. Украшський орфографiчний словник (УОС 2007) теж 
не рееструе таких одиниць. Однак вони засвщчеш у словопокажчику 2008 року: 
спа-догляд, спа-маткюр, спа-масаж, спа-процедури, спа-салон, спа-центр [Кли
менко, Карпшовська, Кислюк 2008: 321]. Це говорить про входження таких сл1в 
до лексико-семантичних систем слов’янських та германських мов, про появу спе- 
цифiчних штернацюнальних значень у традицiйно використовуваних одиниць, а 
також про можливiсть становлення i поповнення нових основ-iитернацiоналiзмiв з 
шших мов. Деяк1 з них з власних назв стають загальними, набуваючи специфiчних 
iдiосем, характерних для кшькох мов.

Основи еорт-, евро, евро-, euro-, oiko-, еко-, эко-, eco- представлеш в слов
никах схвднослов’янських, ашлшсько! та новогрецько! мов [ЗАДНИЙ; БУС 2006; 
ОСУМ 1994; РУС 1968, РУС 1-2011; СУМ 1970-1980].

Перша трапляеться в понад дев’яти десятках ̂ в  ашлшсько! мови i позначе- 
на високою частотою використання в iнтернет-текстах. Дослвдники грецько! мови 
засвiдчують еорт- у 500 лексемах корпусу новогрецьких текспв [Гаиреп^Зои, 
NdKOK; 2002, 203]. Основу евро- позначено продуктивнiстю в сучаснiй украшськш 
мовi [Клименко 2008]. У реестрах словников та в текстах ЗМ1 поширюеться коло 
слiв iз нею, що сягае вже понад сотню одиниць. Даш взятих для аналiзу реестрiв 
словнишв доповнюють численнi неолопзми на зразок евро-афро-азшський, 
евробанкгр, евробгзнес, евробум, евpовiдноcини, евровгза, евродизайн, евронет, 
евpо-cepвic, евросуд та mmi. Таку ж картину спостеринемо в новогрецькш мову 
в словниках яко! основу еорт- подають в найбiльш засвоених щею мовою лексе
мах на зразок о1 eopmanoęaaeię евроршення, то еортоорж0ою евросимпозгум, п
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еирюМука евролiга, то evpmdoXdpio евродолар та шшк Ктльшсть !х значно зросла 
пор1вняно з дев’яностими роками.

Окреслимо прошарок лексики та номшативних словосполучень, спшьних 
для п’яти розгляданих мов: п еирюёоиХц=ц evpamoivofiouX^ -  европарламент
-  Europarliament, п еора>%£мц -  еврозона-  Eurozone, evpamariKog -  евразшський
-  Eurasian, п еорттпХеораап -  евро(теле)бачення -  Eurovision, о evpmnapdg
-  евровалюта -  eurocurrency, п еирюатшо^а  (а також то еирюпоХ -  европол
-  Europolice) -  европолщ1я, то еирткипеХо -  еврокубок -  Eurocup та ш. Вш по- 
повнюеться унаслщок виникнення i поширення спшьних реалш: то eopm^ndaKeT
-  евробаскетбол -  Eurobasket, то сорт кодоощ р -  еврофутбол -  Eurofootball, п 
evpmevdv^ama -  евроодяг -  Eurodress, п eopmd^ova -  евробезпека -  Eurosecurity, о 
сортатрато  ̂-  евроармiя -  euroarmy. Свгг цих реалш дуже широкий. Вш охоплюе 
полпичш, економiчнi, побутовi явища.

Дослвдники З. Гавриiлiду та Т.Накас встановлюють три значения основи 
сорт- у сучаснш грецьк1й мовi, як1 сшвввдносять другi складники композитiв 

1) з поняттям «£вропа» (в географiчному, юторичному, культурному сенсi): о 
evprnXi^evag -  европейський порт, еврооренда -  euroflat, евроб1знес -eurobusiness, 
евродизайн -  eurodesign, о виртжираиХод -  евроракета, 2) з поняттям «£вропей- 
ський Союз» (£С): п вoрттрdжeQl -  Свробанк -  Eurobank, то вuрmg.dрквт -  евро- 
маркет- euromarket, п evртg.6рфтап -  евроосвта -  euroeducation; 3) з грошовою 
одиницею евро, то вор&>: п evрmCmvп -  еврозона, то euрmвравe^о- европремiя, то 
evрmдdveю -  европозика, п Еортёкжттап -  падтня евро. З цими трьома значення- 
ми, тобто одним традицшним i двома запозиченими, основа ворт- трапляеться в 
схаднослов’янських, англшськш та новогрецькш мовах.

Проте в украшськш мовi у ще! основи розвинулося ще четверте, оцiнне 
значення, коли йдеться про побутовi речi, яким приписуеться висока гарна як1сть: 
евроавтобус -  eurobus, евровгкно -  eurowindow, европiдлога -  eurofloor, евромода
-  euromoda. Якраз так  слова побутують у публщистичному (особливо у реклам
ному жанр^ та розмовному стилях украшсько! мови: евроквартира, европлттус, 
евроруберо'1'д, iнодi з iронiчним вiдтiнком: еврозабiгайлiвка, евролюбов, европанi, 
евроскандал, еврохата (кав’ярня).

У сучаснш украшськш мовi функцюнують пбридш слова еврооблiгацiя, 
еврогол, евромережа, евронет, европосада. Вони характерш також для новог- 
рецько! мови: то evрmg.аxптткд -  eurofighter -  евровинищувач. Учеш вадзначають, 
що словотвiрнi неолопзми з основою спрсз- стають членами лексико-семантич- 
них систем мов i входять у ряди аитонiмiв: п биртатодофа, еврооптим1зм -  п 
вoртажаююдо(fl.а, европесимiзм, п вoртарютeрd (об’еднаннялiвихпартш Свропи)
-  п euртдeф.d (об ’еднання правих партш Свропи) та синонiмiв 2) п Еорта1аюдо^1а 
= п evфор^а [Гаиргп^Зон 2002, 206].

У англшськш мовi численш европейсьш реали названi пох1дними словами 
з основою euro-: euronews -  евроновини, eurosport -  евроспорт, euromoda -  евро- 
мода, euroway -  евродорога або словосполученнями: евроiнтеграцiя -  European 
integration.
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Утворення афшсальних похвдних ввд композита з основою евро- нечислен- 
ш, пор. европарламентар -  о еортвоикеотцд, евроцентристський -  eurocentric
-  еорожешржбд, евроттеграцшний, евро-афро-азшський, еорткоротюрбд, 
еврокомун1зм, о еорткоротпотцд -  еврокомутст, п еирюкорожотрш -  евроко- 
мунiсmка. Отже, засвоення основ euro-, евро- та еирт- вщбуваеться переважно 
в межах композицп основ у розглянутих мовах i незначною мiрою пвдтримане 
афiксальним словотворенням.

Зростання кшькосп лексичних запозичень з нею активiзуе цi основи як 
словотворчi компоненти в склащ гiбридних слiв. Це створюе передумови для 
використання подiбних слiв у розмовному стилi i вiдкривае можливостi для !х 
глибшого входження в лексикони мов.

Основа еко- (ввд грец. ожод -  дiм, житло) поширена в украшськш, англш- 
ськш та новогрецькiй мовах. У схвднослов’янських, романських та германських 
мовах вона асоцшеться з прикметником eкологiчний, який пвдкреслюе зв’язок 
груп органiзмiв (тварин, людин тощо) з середовищем, у якому вони живуть. Рiзнi 
аспекти цього зв’язку називають численнi слова, переважно складнi, з основою 
еко- i словосполученням прикметника eкологiчний та iменника. Прикметник 
ecological, iменник ecology запозичено з англшсько! мови, як i багато шших сл1в 
з основою еко-. Нагромадження лексичних запозичень з нею у кожнш з названих 
мов сприяло видiленню и як словотворчого засобу.

Сформувався спiльний фонд iнтернацiоналiзмiв з основою еко-, що нале
жать до лексичних запозичень, перекладних перифраз та численних кальок. За 
нашими матерiалами до нього входять 75 одиниць: ecology -  eкологiя, п ожоXоy^а, 
ecological, eкологiчний, ожоХоужбд; ecologist -  еколог, о/п ожоХбуод, ecobiotic -  
екобютичний, ecogenesis -  екогенез, ecocatastrophe -  екокатастрофа, ecoholocaust
-  екоголокост, ecodisaster (area) -  район eкологiчного лиха, ecomonitoring -  еко- 
монiторинг, екоконтроль, ecovillage -  екопоселення, ecosystem, екосистема, 
ecotourism, екотуризм, о ожотоиртрбд, ecotourist -  екотурист -  о екохоир^ад, 
ecotype -  екотип -  о ожотжод; ecological sociology -  eкосоцiологiя, ecological shock
-  екошок, ecological stress -  екострес, ecological crisis -  екокриза, ecological war
-  ековшна, ecological toxicology -  eкотоксикологiя, ecocide -  екоцид тощо.

Найчисленшше угруповання становлять лексеми з основою еко- та термшо- 
лопчш словосполучення з прикметником ecological в англшськш мовг ecocline
-  екоклин (клин адаптацИ виду чи суспшьства до градiента умов середовища), 
ecoconsumer -  екоспоживач, ecodevelopment -екорозвиток, ecocentrism -  еко- 
центризм, eco-standards -  екостандарти, ecoprotectionism -  eкопротeкцiонiзм 
(зелений, eкологiчний протекцютзм), Eco-eco technology -  eкологiчно сприятлива 
тeхнологiя, ecological advancement -  покращення екоситуацИ, ecological approach
-  eкологiчнe до^дж ення.

Багато з них переходять до шших мов як перекладш кальки: ecological age 
еколопчний вш, ecological assessment еколопчна експертиза, ecological backlash 
негативш наслщки, ecological destruction руйнування природного комплексу.

У сучаснш украшськш мовi на xai одиниць з еко- та другою теж запозиче- 
ною основою: екобюморф, екосфера, екотероризм, eкофiрма, екофункц1я багато



138 Нша Ф. Клименко

утворень з еко- пбридного типу: екобезпека, екозавдання, екокоридор, екомережа, 
екоосвта, екорух.

На ввдмшу ввд англшсько! та укра!нсько! мов у новогрецькш основа oiko- мае 
два значення: 1) коли вона додае другому складнику слова значення «будинок, 
житло»: то oiKÓoyjuo родинний герб (букв. герб дому) та 2) коли вона модифшуе 
його значениям «еколопчний»: п оlкоęvaюXоy^a екоф1зюлопя. Отже, ця основа 
сшввщносна з гшздом сл1в, спорщнених з 1менником ожод, збереженого з дав- 
ньогрецько! мови. У ньому численш слова з основою oiko- з першим значенням: 
П oiKoyeveia родина (букв. р1д дому), похвдш ввд нього oiKoyeveiaKÓę, родинний, 
oiKoyeveiaKa/mę по-родинному; о oiKodaoKakoę домашнш учитель, то ошэ50дпда 
буд1вля, п oiKoSó^n^n буд1вництво, то ошзлебо буд1вельний майдаичик. Багато в 
словниках сл1в з oiko- в другому значенш (про них вже йшлося). Ще бшьше !х у 
корпус новогрецько! мови.

Визначальною рисою семантичного простору еко- (oiko-) в новогрецькш 
мов1 е И ще ввдчутш зв’язки з1 словами, що реал1зують значення «економ1ка» 
(П oiKovo^a ввд давньогрецького oiKovó^oę той, хто порядкуе, розпоряджаеться 
в дом1). В укра!нськш та аиглiйськiй мовах слова з компонентом економ- (Ака, 
Ачний) сприймаються як належш до шших гшзд пор1вняно з гшздом, у вершиш 
якого перебувае складне слово екологгя.

Отже, основи евро-, euro-, evpm-та еко-, eco-, oiko-, що запозичеш з грецько! 
мови i використаш в чужому для них мовному середовищ1 (зокрема англшському) 
як будiвельний матерiал для творення нових сл1в, здатнi розвивати новi значення. 
З цими значеннями-щосемами вони проникають до iнших мов, перетворюючись 
на iнтернацiоналiзми. Коли лексеми з ними потрапляють до мови, з якою вони 
пов’язаш етимолопчно, так1 одиницi налагоджують стосунки зi спорвдненими 
словами. Завдяки цьому ввдбуваеться розширення значень основ, що вже е в мовь 
етимонi та похщних з ними слiв. Новi iдiосеми доповнюють !хню семантику.

В еирт- з’явилася значення “монета”, грошова одиниця, що було додане до 
вже усталеного, але ще нового для не! значення «який стосуеться бвропейського 
Союзу» на rai давнього значення «Еиртжц», належний Gвропi. Саме щ три щ о- 
семи еднають евро-, euro-, eópm- в розгляданих мовах.

У еко-, eco-, oiko- т д  впливом англшсько! мови розвинулося значення «еко- 
логiчний», що стала проввдною iдiосемою в схвднослов’янських, германських та 
новогрецькiй мовах. I в цьому випадку йдеться про появу в грецько! основи о з о 
нового значення, що виникло на чужомовному грунтi, але стало единим для не! в 
складi iнтернацiоналiзмiв. У грецькому середовищi семантика ожод розширилася, 
до вже iснуючих значень лексеми «житло, будинок» додалося значення значення 
«пов’язаний з екологiею».

Зростання кшькосп складних слiв промiжного типу (нашвкомпозити -  наш- 
вабревiатури, напiвюкстапозити -  абревiатури) у схвднослов’янських мовах веде 
до змши !хньо! морфемно! структури i образу «складного слова» без еднальних 
iнтерфiксiв.
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Збшьшення продуктивносп штернадюнальних переважно зв’язаних основ, 
виявне у значнiй частинi складних ^ в ,  сприяе !хнш лексикалiзадu.• арт, евро, 
поп, ретро, та ш. (пор. з уже засвоеними аудю, вiдео, мото, фото).
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ОБНОВЛЕНИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ КАК СЛЕДСТВИЕ 
СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ЯЗЫКОВ

Р е з ю м е

Динамические процессы в лексиконах восточнославянских языков свидетельс
твуют об изменении функционального поведения словообразовательных ресурсов, их 
обновлении, что особенно заметно в среде аффиксоидных основ, которые становятся 
интернациональными и развивают свой словообразовательный потенциал, формируя 
гнёзда родственных слов. Этому способствует семантическая интерференция, благодаря 
которой в разных языках формируются идиосемы. На примере восточнославянских, но
вогреческого и английского языков показано, как активность интернациональных идио- 
сем способствует перестройке семантем заимствованных лексем, появлению новых сем в 
чужой языковой среде, утверждению новых моделей образования новых сложных слов.


