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НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМ1Я НАВУК БЕЛАРУС1, М1НСК, 
РЭСПУБЛ1КА БЕЛАРУСЬ

NOMINA AGENTIS У СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ: 
СЛОВАУТВАРАЛЬНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ I ТЭНДЭНЦЫ1 РАЗВ1ЦЦЯ

Анатацыя. Сучасныя шавацыйныя тэндэнцыи у лексщы i словаутварэнш 
беларускай мовы вызначаюцца складаным узаемадзеяннем працэсау запазычвання 
актуальнай л е к с т  i утварэння новых адзiнак за кошт наяуных словаутваральных 
рэсурсау. 1нтэниунае запазычванне шшамоунай л е к с т , з аднаго боку, стрымл1вае 
рэалiзадык> словаутваральных магчымасцей мовы, а з другога боку, садзейшчае па- 
шырэнню словаутваральнай базы i а к ^ ^ з а ^ и  словаутваральных сродкау мовы.

Словаутваральная катэгорыя nomina agentis займае цэнтральнае месца у 
дэрывацыйным ж ш  персанальнасцi i актыуна папауняецца за кошт шшамоунай 
лексiкi, якая уключаецца у сiстэму сучасных матывацыйных адносш i набывае статус 
матываванай, а таксама за кошт уласна словаутварэння у межах розных спосабау 
словаутварэння i з дамапогай разнастайных словаутваральных сродкау.

Асноуным тэндэндыямi развщця словаутваральнай катэгорьп п о т т а  agentis, 
якiя характарызуюць сучаснае развшцё намшатыунай астэмы беларускай мовы, 
з’яуляюцца наступныя: актыунае уключэнне шшамоунай лексiкi у словаутваральны 
працэс у якасцi базавай; iстотнае павышэнне прадуктыунасщ асобных спосабау 
словаутварэння (напрыклад, афжсацыя, словаскладанне i семантычная дэрывацыя) 
i словаутваральных сродкау (напрыклад, суф. -ер/-ар, -кт/-ыст, -ант, - 0  i шш.); 
развшцё словаутваральнай сiнанiмii i дублетнасцi i павелiчэнне канкурэшш  сло
ваутваральных сродкау i словаутваральных тыпау; тэндэнцыя да замены субстан- 
тываваных дзеепрыметнжау суфiксальнымi назоунiкамi nomina agentis, а таксама 
паяуленне суфжсальных дэрыватау замест неаднаслоуных найменняу; тэндэнцыя да 
словаутваральнай марюроук nomina agentis; ютотная актывiзадыя прэфiксальнага 
словаутварэння; шгэншунае утварэнне складаных i складанаскарочаных nomina 
agentis i iнш.

У цэлым сучасныя лексчныя шавацыйныя працэсы у беларускай мове па- 
двярджаюдь: а) вядучую ролю словаутварэння у папауненш слоунжавага складу 
мовы; б) пашырэнне словаутваральнай базы i словаутваральных магчымасцей мовы; 
в) здольнасць беларускага словаутварэння адаптаваць шшамоуныя запазычаннi, 
уключаючы iх у сютэму матывацыйных адносш.
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1. Уводзшы.
Сiстэма беларускага словаутварэння, як i словаутварэнне шшых славянских 

моу, у прынцыпе здольная забяспечыць усе намшатыуныя патрэбы камушкацьп 
сучаснага грамадства. Яна валодае разгалшаванай сiстэмай словаутваральных 
спосабау i сродкау з дапамогай як1х могуць свабодна утварацца новыя лексiчныя 
адзiнкi для называния самых разнастайных з’яу рэчаюнасцк

Разам з тым, у развщщ i папауненш намшатыуных сiстэм сучасных славянс
ких моу, у тым лшу i беларускай, побач з словаутварэннем выключна важную ролю 
займае i непасрэднае запазычанне новай лексЫ з iншых моу, у першую чаргу з 
англiйскай. Гэта натуральны працэс развiцця слоуюкавага складу любой мовы, 
аднак запазычанне лексiчных сродкау часта абумоулена не столько лшгвютыч- 
нымi прычынамi (недастатковасцю уласных намшатыуных рэсурсау адсутнасцю 
неабходных словаутваральных сродкау для утварэння новай лексiчнай адзшю), 
колькi нелiнгвiстычнымi фактарамi (мiжмоУныя i мiжкультурныя кантакты, 
культурны, навуковы i г.д. уплыу адных кра1н на шшыя i г.д.). 1навацыйныя лек- 
сiчныя працэсы, што адбываюцца у славянских мовах у апошнiя дзесящгоддзц 
сведчаць, што iнтэнсiуна запазычваюць шшамоуную лексiку, як правiла, тыя 
мовы, носьбиы як1х арыентуюцца на культурныя, эканамiчныя, палпычныя i г.д. 
каштоунасщ носьбггау iншых моу. Як паказваюць даследаваннi апошнiх гадоу 
фактычна усе славянская мовы i у першую чаргу таюя так званыя д ам ^ю чы я 
мажарытарныя мовы, як руская i польская, сёння у плане развщця i папаунення 
сва1х лексiконаУ адносяцца да тыпу знешне арыентаваных моу [1; 4]. Па-першае, 
у лекаконы фактычна уах  без выключэння славянских моу штэнауна пранiкаюць 
iншамоУныя адзшш, перш за усё англiцызмы, яшя адносяцца да сферы бiзнесу, 
палиыш, новых iнфармацыйных тэхналогiй, сучаснай культуры i г.д. Па-другое, 
шшамоуная лекака актыуна уключаецца у сiстэму словаутваральных адносш, 
калi фактычныя запазычаннi могуць разглядацца як матываваныя адзiнкi з пазь 
цый сiнхроннага словаутварэння (Параун., напрыклад, 6od.3i6rndap ‘той, хто 
займаецца бодзiбiлдынгам, ^  6oÓ3i6rndbi^, дауншыфтар ‘асоба, якая свядома 
перамяшчаецца у менш прэстыжнае асяроддзе дзеля большай свабоды, самау- 
дасканалення, творчасцi i г.д.’ ^  дауншыфтынг, катрайтар ‘распрацоушчык. 
складальнiк аб’яу рэкламных тэкстау i слоганау’ ^  катрайт, стрытрэйсер ‘той, 
хто займаецца стрытрэйсшгам’ ^  стрытрэйстг, акаунт-менеджар ^  акаунт 
+ менеджар, кантэнт-правайдар ^  кантэнт + правайдар i г.д.). Акрамя таго, 
мнопя актуальныя запазычаннi становяцца базай для утварэння цэлых гнёздау 
вытворнай лексш. Параун. бел. камп ’ютар -  камп ’ютаршчык, камп ’ютаршчыца, 
камп ’ютарны, камп ’ютарызаваць i г.д.; ттэрнэт (англ. Internet) -  ттэрнэтчык, 
ттэрнэтны, ттэрнэтаусю, ттэрнэт-адрас, ттэрнэт-аператар, ттэрнэт-аук- 
цыён, ттэрнэтаусю, ттэрнэт-банктг, iнmэpнэm-бiблiяmэкa, iнmэpнэm-бiзнэс, 
ттэрнэт-верюя, ттэрнэт-выданне, ттэрнэт-выстава, ттэрнэт-вянчанне, 
ттэрнэт-вяшчанне, ттэрнэт-газета, ттэрнэт-гандаль, ттэрнэт-гульня, т- 
тэрнэт-дзёнтк, ттэрнэт-доступ, iнmэpнэm-дыnлом, ттэрнэт-залежнасць, т-
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тэрнэт-злучэнне, ттэрнэт-знаёмстеа, ттэрнэт-тдустрыя, ттэрнэт-кавярня, 
iнтэрнэт-кампанiя, ттэрнэт-канал, ттэрнэт-канферэнцыя, ттэрнэт-карта, 
ттэрнэт-картка, ттэрнэт-картынг, ттэрнэт-карыстальтк, ттэрнэт-кафэ, 
ттэрнэт-клас, ттэрнэт-клуб, iнтэрнэт-конкурс, ттэрнэт-крама, ттэрнэт- 
лабараторыя, ттэрнэт-лекцыя, ттэрнэт-магазт, ттэрнэт-магттраль, ттэр- 
нэт-маркетынг, ттэрнэт-махляр, ттэрнэт-махлярстеа, ттэрнэт-меламан, 
ттэрнэт-навшатар, ттэрнэт-партал, ттэрнэт-паслуга, ттэрнэт-пэйджар, 
ттэрнэт-ператска, iнтэрнэт-пiрат, iнтэрнэт-пошукавiк, ттэрнэт-правайдар, 
ттэрнэт-праект, iнтэрнэт-пратакол, iнтэрнэт-прэмiя, ттэрнэт-распродаж, 
ттэрнэт-рынак, ттэрнэт-рэклама, ттэрнэт-рэсурс, ттэрнэт-сайт, ттэр- 
нэт-станцыя, ттэрнэт-старонка, ттэрнэт-супольнасць, ттэрнэт-сустрэча, 
ттэрнэт-трансляцыя, iнтэрнэт-тэхналогiя, iнтэрнэт-форум, iнтэрнэт-цэнтр, 
iнтэрнэт-часопiс.

Аднак у менш уплывовых, у пэуным сэнсе мшарытарных славянских мовах, 
таюх, напрыклад, як беларуская, гэты працэс iнтэрнацыяналiзацыi слоушкавага 
складу суправаджаецца у магчыма, у пэуным сэнсе нейтралiзуецца процшеглым 
працэсам нацыяналiзацыi, наюраваным на захаванне нацыянальнай адметнасщ 
гэтых моу [1; 2]. Параун.. напрыклад, бел. рукзак (рус. рюкзак) i сучасную лек- 
сiчную шавацыю заплечтк (суфiксальна-прэфiксальнае утварэнне ад плечы) i 
нават пляцак (суфiксальны назоушк ад плечы), мабшьтк ‘мабiльны тэлефон’ (рус. 
мобильник) -  далькажык (складана-суфжсальны назоушк ад далёка i казаць,) i 
гутарык (суфiксальны назоушк ад гутарыць) .

Таим чынам, сучаснае развщцё слоушкавага складу славянских моу, у тым 
лiку i беларускай, у канцы ХХ -  пачатку ХХ1 стст. якраз пад уздзеяннем знешнiх 
прычын у значнай ступеш вызначаецца штэншуным запазычаннем лексiкi, у 
першую чаргу англа-амерыкашзмау што у пэунай ступенi стрымлiвае рэалiзацыю 
патэнцыяльных магчымасцей словаутварэння. Такое становiшча, безумоуна, абу- 
моулена тым, што словаутварэнне i запазычванне з ’яуляюцца па сваёй сутнасщ 
канкурыруючымi працэсамi, i акгьшзацыя аднаго працэсу непазбежна вядзе да 
зшжэння рэальнай запатрабаванасцi другога.

Аднак нягледзячы на сапрауды вельмi значны прыток iншамоУнай лексiкi, 
словаутварэнне па-ранейшаму застаецца асноунай крынiцай развiцця нацыяналь- 
нага лексiкону любой сучаснай славянскай мовы, у тым лiку i беларускай, пра 
што сведчыць, у прыватнасщ, штэнаунае уключэнне запазычанняу у сютэму 
словаутваральных адносiн i словаутваральны працэс. Больш таго, уключэнне 
запазычанняу у сiстэму словаутварэння азначае вышэйшую ступень iх адапта- 
цыi у сютэме мовы-рэцыпiента. Гэтаму садзейнiчае i той факт, што у апошш 
час iнтэнсiуна запазычваюцца не толью асобныя лексiчныя адзiнкi, але i цэлыя 
гнёзды аднакарэнных слоу Таюм чынам, можна гаварыць пра тое, што у сучасную 
беларускую мову таксама як i iншыя славянсюя мовы пераносяцца матывацый- 
ныя адносшы мовы-донара. Асаблiва выразна так1я матывацыйныя адносiны 
праяуляюцца у запазычаных словах-кампозгтах, пакольк1, як правiла, састауныя 
кампаненты такога кампозгга ужо вядомы мове-рэцытенту (ттэрнэт-правайдар, 
кантэнт-менеджар, офт-менеджар, пiяр-менеджар i iнш.).
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У артыкуле патэнцыяльныя магчымасщ сучаснага беларускага словаутварэн- 
ня разглядаюцца на матэрыяле актуальнай матываванай лексiкi словаутвараль- 
най катэгорьй nomina agentis у беларускай мове. Выбар менавгга гэтай групы 
матываванай лексЫ абумоулены антрапацэнтрычным характарам мовы наогул 
i словаутварэння у прыватнасщ.

Матэрыялам для артыкула паслужылi даныя “Слоушка новых слоу бела
рускай мовы” (Мшск, 2009) [6], а таксама матэрыялы сучасных СМ1 i штэрнэт- 
рэсурсау.

2. Nomina agentis у йстэме дэрывацыйнага поля персанальнасщ.
Словаутваральная катэгорыя nomina agentis займае цэнтральнае месца у 

дэрывацыйным полi персанальнасщ, якое ахоплiвае сукупнасць словаутваральных 
катэгорый са значэннем асобы. У яго склад уваходзяць разнастайныя класы 
матываванай лексЫ, якая называе асобу па самых розных прыкметах.

У межах дэрывацыйнага поля персанальнасщ звычайна выдзяляюць 
наступныя класы матываванй лексiкi:

-  назвы асобы паводле прыметы (прадметнай, працэсуальнай, непрацэсуальнай 
i г.д.) -  nomina agentis,

-  назвы паводле сваяцтва,
-  назвы асобы паводле месца жыхарства,
-  назвы асобы са значэннем падабенства,
-  назвы асобы паводле значэння процшеглага полу (mmina maskulinativa, 

nomina feminativa),
-  назвы асобы са значэннем недаросласщ ,
-  назвы асобы са значэннем адзшкавасщ,
-  назвы асобы са значэннем памяншальнасщ,
-  назвы асобы са значэннем павелiчальнасцi,
-  назвы асобы са значэннем стышстычнай мадыфтацык
У йстэме дэтывацыйнага поля персанальнасщ словаутваральная катэго

рыя nomina agentis, безумоуна, займае цэнтральнае месца. Гэта пацвярджаецца 
наступнывш фактарамi:

а) колькаснывш (nomina agentis уяуляюць найбольш шматлiкi клас матыва
ванай лекйш са значэннем асобы, якi штэнйуна папауняецца). Так, па нашых 
матэрыялах толькi суфiксальныя вытворныя са значэннем асобы у Тлумачальным 
слоУнiку беларускай мовы [5] размеркаваны наступным чынам: nomina agentis 
-  3407 адзшак, nomina femininа -  1741, назвы са значэннем сваяцтва -  43, назвы 
са значэннем жыхара -  153, назвы са значэннем падабенства -  16 i г.д. [3];

б) лексiкаграфiчнымi (nomina agentis паслядоуна уключаюцца у слоунш. Па- 
раун. з найменнямi са значэннем недаросласщ, экспрэйуна-адэначнывш i г.д.);

в) словаутваральнывш (катэгорыя nomina agentis у сучаснай беларускай 
мове, безумоуна, з’яуляецца самай разгалшаванай паводле спосабау i тыпау 
словаутварэння, выкарыстоувае выключна шырокi швентар словаутваральных 
сродкау i г.д.);
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г) семантычньЕШ (потша agentis маюць самую складаную семантычную 
структуру -  аб’ядноуваюць шматлiкi клас матываванай лексiкi з шырок1м ды- 
япазонам словаутваральнай семантык1);

д) граматычнымi (1. потш а agentis найменш граматычна марюраваны i 
маюць самы шырою граматьгшы дыяпазон словаутваральнай базы -у  твараюцца 
ад асноу розных часцiн мовы розных лексша-граматычных катэгорый: аддзе- 
яслоуныя потопа а£̂ ег̂ 1̂ 5 (рэфарматар, спяеак, чытач, касец), адназоушкавьш 
(тятст , альттст, машынгст), адад’ектыуныя (незалежтк, канцэптуалтт) i 
г.д.; 2. потш а agentis у сучаснай беларускай мове утвараюцца па 24 граматычных 
мадэлях з» 29, улассцвых дэрыяацыйнсшу полю персанальнасщ) [3];

е) сютэмнымЦпотша agentis сх^жаць базай для фарм1равання корпусу ш-
шых словаутваральных гатэ горый са значэннем персанальнасцк mпunafeпunina, 
потопа expressivа i г.д. (прадавец ^  прадаушчыца, вучань ^  вучатца, тятст ^  
тятстка, б1зенсмен-^-б1знесменша, тусоушчык тусоушчыца).

Зыходзячы з названых крытэрыот у дерывацыйным пол1 персанальнасщ 
можна умоуна выдзелщь тры узроуш (Гл. матюнак 1).

Першы -  гатэгорьй “пот т а  с̂ |̂ (̂ пЙ5” (касец, выкладчыкс мтынгоеец), “жы- 
хар” (африканец, гаражант, пасялковец, парыжатн), “сваяцтва” (прадзед, прау- 
нук, пасынак) , “падабенства’̂ н е с̂ я/М тангалогд), “адзйпсавасць” (чо/юсЫ н).

Друп -  катэгорьн “п о т т а :1̂ шЙ11̂ а” (гандлярка, дакладчыца, гератя) , 
“недаросласщ” (хлапчаня, цыганя).

Трэщ -  катэгорьн “памяншальнас1ц” (ча/7аеечак, сыночак, брацт, сястрыч- 
ка), “павелiчальнасцi” (бацюхна, гультата, хлапчына), “стылютычнай мадыфь 
кацыГ (сястрыца, хлапчо).

Малюнак 1.
Так1м чынам, словаутваральная катэгорыя потопа agentis з’яуляецца не толью 

ядром дэрывацыйнага поля персанальнасщ, але i служыць словаутваральнай базай 
шшых катэгорый гэтага поля (у першую чаргу потопа femininа).

3. Сучасныя тэндэнцьпуразвщ щ катэгорьппотта agentis.
Як паказвае даследаваны матэрыял, слоушкавы склад беларускай мовы у 

канцы ХХ -  пачатку ХХ1 стст. актыуна папауняецца новымi найменнямi п о т т а  
agentis. Сярод iх пераважная большасць лексiчных адзшак з iншамоУнымi асно- 
вамi, мнопя з якiх з ’яуляюцца непасрэднымi запазычаннямк Разам з тым, только 
нязначная колькасць новых потш а agentis могуць быць адназначна аднесены

0. Сотта а̂  ^

2.

3. |памяншальнасщ 1шш.|
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да нематываваных (з пазщый сiнхроннага словаутварэння!) лекачных адзiнак. 
Параун.: аутсайдар, бойфрэнд бомж, брокер, букмекер, бутлегер, бэбштар, 
валанцёр, гамафоб, гастарбайтар, гей, гёрлфрэнд, гуру, душман, дыгер, дыджэй, 
дылер, зомбг, 1м1джмейкер, кавер-гёрл, каляжанка, кардар, к1лер, клтмейкер, 
коуч, куцюр’е, ламер, лузер, маджахед, мадэратар, маклер, мача, медыябаер, 
медыяселер, ньюсмейкер, омбудсмен, панк, папарацы, пгтмен, плэйбой, правай- 
дар, прадзюсар, прамоутар, путана, райдар, растаман, рыдар,рыэлтар,рэйдар, 
рэспандэнт, самелье, саундпрадзюсар, свгнгер, сктхэд, сткер, спонсар, споукс- 
мен, сталкер, супервайзер, сутэнёр, сэнсэй, талгб, трансвестыт, тынэйджар, 
тэрмтатар, фрэнд, хакер, хшер, шах1д, юзер, якудза.

Пры гэтым некаторыя з прыведзеных вышэй запазычанняу выяуляюць 
тэндэнцыю да чляшмасцр пакольш у iх выдзяляюцца пазнавальныя структурныя 
адрэзш (словаутваральныя фарманты щ нават асновы): бойфрэнд, гёрлфрэнд, 
каляжанка, брокер, букмекер, дыгер, дылер, супервайзер i шш.

Асноуны м аау лексiчных iнавацый семантычнага поля персанальнасцi 
адносiцца да матываванай лексiкi катэгорыi потопа agentis. Матываваныя адзiнкi 
iншых словаутваральных катэгорый поля персанальнасщ прадстаулены только 
адзiнкавымi прыкладаш.

Словаутваральны дыяпазон матываваных потопа agentis вельмi шырок1 як 
па спосабах i сродках утварэння, так i па характары словаутваральнай базы (утва- 
раюцца ад слоу розных часцш мовы розных лексiка-граматычных катэгорый).

3.1. Суфжсальныя н ош та agentis:
-iк/-нiк: адведаць ^  адвед-нж, адказаць ^  адказ-нж, альтэрнатыва ^  

альтэрнатыу-тк, барсетка ^  барсетач-нж, вера ^  вер-н1к, камерцыя ^  ка- 
мерцый-нж, незалежны ^  незалеж-н1к, платны ^  платн-ж, а таксама аптавгк, 
кантрактнж, моунж, наведнж, нападнж, размоунж, рыначнж, рэкламнж, сшавгк, 
траунж, тэлевЫйтк, ценявж.

-кт/-ыст: боулшг ^  баулгнгчст, бэк-вакал ^  бэк-вакал-1ст, в1ндсёрф1нг 
^  втдсерфтглст, канцэпцыя ^  канцэпту-алАст, суперфтал ^  суперфтал- 
1ст, сатана ^  сатанчст, а таксама вгзажыст, вуаерыст, галерыст, глабалгст, 
гомасексуалгст, графгцгст, гсламгст, калажыст, калумтст, керлгнггст, лгцэгст, 
магулгст, манетарыст, настальггст, папулгст, петардыст, плюралгст, прас- 
катст, рэкламгст, серфтггст, скейбардыст, снаубардыст, стылгст, сумагст, 
тантрыст, трыялгст, фрыстайлгст, экалаггст, экатурыст, экуменгст.

-ец/-ац-/-овец/-авец/-нец/-лец-/енец: мгтынгаваць ^  мтыгов-ец, выбграць 
^  выбар-ац, адпачываць ^  адпачыва-нец, аб’яднаць ^  а б ’ядн-овец, бгзнес ^  
бгзнес-овец, АМАП  ‘атрад мшцьп асобага прызначэння’ ^  амап-авец, Пен-клуб 
^  пен-клуб-авец, прыйсцг ^  прышэ-лец, упрауляць ^  упраул-енец, а таксама 
адсяленец, выступовец, грынпгсавец, навуковец, чалец, чарнобылец, спецназавец, 
страйкавец.

-еут: эргатэрапгя ^  эргатэрап-еут.
-льшк: а б ’яднаць ^  а б ’ядна-льнж, адпачываць ^  адпачыва-льнж, вы- 

ступаць ^  выступа-льнгк, нападаць ^  напада-льнж, а таксама азеляняльнгк, 
въжанальнж, заяуляльтк.
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-ор(-ёр): кантактаваць ^  кантакц-ёр, стрыптыз ̂  стрыптыз-ёр, трафгк 
^  трафт-ёр.

ер/-ар(-яр)/-анер: аквабайк ^  аквабайк-ер, амбасада ^  амбасад-ар, 
атмацыя ^  анiмат-ар, аудит ^  аудыт-ар, байк ^  байк-ер, блог ^  блог-ер, 
бодзiбiлдынг ^  бодзiбiлд-ар, мыслгць ^  мысл-яр, карупцыя ^  карупцы-янер, а 
таксама бомбер, брэйк-дансер, брэйкер, вейкбордар, втдсёрфер, вэб-дызайнер, 
вэб-сёрфер, геймер, дайвер, дауншыфтар, драйвер, дызайнер, дыстрыб’ютар, 
запер, заузятар, звяздар, бнсайдар, кайтар, кайтсёрфер, капiрайтар, каучсёрфер, 
юднэпер, коучар, крэатар, маунтбайкер, медыябаер, менеджар, мерчандайзер, 
мобер, ткапер, рокер, роупджампер, рымейкер, рэйвер, рэкрутар, рэпер, сёрфер, 
скайсёрфер, скейтар, снаубордар, спамер, стрынгер, стрытрэйсер, трып-хо- 
пер, трэйдар, фiтадызайнер, флэш-мобер, фрылансер, фрырыйдар, хiп-хопер, 
хэдлайнер, хэдхантар, хэндлер.

-чык/-шчык/-ён/шчык: граф ц ^  графт-чык, ттэрнэт ^  ттэрнэт-чык, 
аутастоп ^  аутастоп-шчык, вертыкаль ^  вертакаль-шчык, дыстанцыя ^  
дыстанцы-ёншчык, а таксама камп’ютаршчык, крэатыушчык, мiтынгоушчык, 
музейшчык, наменклатуршчык, паркуршчык, перабудоушчык, перамоушчык, 
ткетчык, пiяршчык, рэкламшчык, тусоушчык, тэлевЫёншчык, тэлев1зтшчык, 
халяушчык.

-ц(а)/-уц(а)/-оуц(а): юраваць ^  юроу-ц(а), мовщь ^  моу-ц(а), размауляць 
^  размоу-ц(а), мыслгць ^  м ы ^-уц(а), б1знес ^  б1знес-оуц(а), выступаць 
выступ-оуц(а), нападаць ^  напад-оуц(а).

-ант: выступаць ^  выступ-ант, дыскутаваць ^  дыскут-ант, дэградзiрава- 
ць ^  дэград-ант, дэклараваць ^  дэклар-ант, а таксама магктрант, мiтынгант, 
намтант, падпкант, прэзентант, рэферэнт.

-0 : валеалогiя ^  валеолаг-0, вiрусалогiя ^  вiрусолаг-0, маргтальны ^  
маргбнал-0, нелегальны ^  нелегал-0, пiяр-тэхналогiя ^  пiяр-тэхнолаг-0, а так
сама бiсексуaл, гетэрасексуал, гомасексуал, дыянетык, iндывiдуал, канфлбктолаг, 
лагкт, мануолаг, маркетолаг, натурал, нефармал, палттэхнолаг, парапсхолаг, 
перформер, саентолаг, сбнергетык, такакаман, транссексуал, тэстолаг,уфолаг, 
эзатэрык, экстрасэнс, экстрэмал.

-тар/-атар: адмiнiстрацыя ^  адмiнiстра-тар, лiквiдаваць ^  лiквiда-тар 
‘удзельшк лшвщацьп аварьи на Чарнобыльскай АС’, прыватызаваць ^  прыва- 
тыза-тар, а таксама дэмакратызатар, ттэгратар, транслятар,

-мен: бизнес ^  б1знес-мен, блюз ^  блюз-мен, фронт ^  фронтмен, шоу ^  
шоумен.

-аман: таксЫны ^  таксгк-аман, кто ^  кт-аман.
-ыт: транесвестызм ^  трансвест-ыт.
-ок: качаць (мышцы) ^  кач-ок.
-озк мафiя ^  мафi-ёзi.
-атг: Крышна ^  кры ш н^т .
-еннiк: мыслгць ^  мысл-ентк.
-iр: рэкет ^  рэкецыр.
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-голж : працаваць ^  праца-гол!к.
3.2. Прэфiскальныя nomina agentis:
анты-: глабалгст ^  анты-глабалгст, дэмакрат ^  анты-дэмакрат, п ат- 

рыёт ^  анты-патрыёт, перабудоушчык ^  анты-перабудоушчык, рыначтк ^  
анты-рыначтк, рэйдар ^  анты-рэйдар, рэфарматар ^  анты-рэфарматар. 

вщэ-: прэм’ер ^  вгцэ-прэм’ер, сткер ^  вщэ-сткер. 
не-: дэмакрат ^  не-дэмакрат, рэзгдэнт ^  не-рэзгдэнт. 
нон-: канфармгст ^  нон-канфарм1ст. 
пара-: алгмтец ^  пара-алгмпгец. 
пра-: камунгст ^  пра-камун1ст.
псеуда-: ген/й ^  псеуда-гетй, дэмакрат ^  псеуда-дэмакрат, патрыёт ^  

псеуда-патрыёт, прарок ^  псеуда-прарок. 
су-: прадзюсар ^  су-прадзюсар.
супер-: зорка ^  супер-зорка, мен ^  супер-мен, фтал1ст ^  супер-фг- 

налгст.
ультра-: нацыяналгст ^ ультра-нацыяналгст. 
эрга-: тэрапеут ^  эрга-тэрапеут .
3.3. Прэфшсальна-суфжсальныя nomina agentis: 
су- + -ец: размауляць ^  су-размов-ец.
су- + ц (а): размауляць ^  су-размоу-ц(а). 
су- + -шк: размауляць ^  су-размоу-тк.
3.4. Складаныя nomina agentis:
а) Nomina agentis, утвораныя шляхам словаскладання: акаунт-менеджар, 

б1знес-анал1тык, бгзнескансультант, бизнес-партнёр, брэнд-менеджар, вэб-ды- 
зайнер, вэб-майстар, вэб-праграмгст, вэб-райтар, вэб-распрацоушчык, вэб-ры- 
дар, дыск-жакей, ттэрнэт-аператар, ттэрнэт-карыстальтк, ттэрнэт-мах- 
ляр, ттэрнэт-меламан, ттэрнэт-трат, ттэрнэт-правайдар, тфаменеджар, 
кантэнт-менеджар, кантэнт-правайдар, кл1ент-менеджар, офгс-менеджар, 
пгяр-менеджар, пгяр-спецыялгст, поп-зорка, праект-менеджар, радыёдыджэй, 
рок-зорка, рок-музыкант, рок-спявак, сакратар-рэферэнт, секс-бомба, секс-сгм- 
вал, секс-турыст, стыптыз-артыст, топ-мадэль, топ-менеджар, топ-стыл1ст, 
фтнес-трэнер, флайт-менеджар, фолк-выканауца, шоу-бгзнесмен.

б) Nomina agentis, утвораныя шляхам асновасловаскладання: ароматэра- 
пеут, арт-дылер, арт-дырэктар, арт-мереджар, арт-педагог, арт-тэрапеут, 
аудыяпграт, аутаадказчык, аутадызайнер, аутадылер, аутамотатурыст, 
аутауладальнгк, афраамерыканец, бгягнжынер, бгятэрапеут, бгяэнергатэ- 
рапеут, вгдэааматар, вгдэабгзнесмен, в1дэатжынер, вгдэаман, вгдэапграт, 
вялгкадзяржаун1к, еурааптымгст, еурабюракрат, еурадэпутат, еурапарламен- 
тарый, еурапесгмгст, еураскептык, законаадступтк, гголкарэфлексатэрапеут, 
гголкатэрапеут, карткаатрымальнж, карткауладальтк, юберзлачынец, к1бер- 
спартсмен, медыязорка, медыямагнат, медыяменеджар, медыяэксперт, нар- 
кабарон, наркабгзнесмен, наркагандляр, наркадзялок, наркадылер, наркакур’ер, 
наркаспажывец, нацыянал-бальшавж, нацыянал-камунгст, нацыянал-патрыёт,
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неабальшавЬк, неакамутст, неасталгтст,рэкламараспаусюджвальнгк, сексатэ- 
рапеут, спгчрайтар, тэлепрадзюсар, фтатэрапеут, фотакрытык, фотамадэль, 
фотамастак.

в) Nomina agentis, утвораныя складанасуфшсальным спосабам: беларусафоб, 
грантаатрымальтк, дальнабойшчык, мгратворац, праваабаронца, праваахоутк, 
правапераемнгк, рэкламадауца, целаахоутк.

г) Складанаскарочаныя nomina agentis: асадмт  ‘астэмны адмшштратар’, 
спецагент, тураператар.

3.5. Nomina agentis, утвораныя шляхам скарачэння: скт, фанат.
3.6. Nomina agentis, утвораныя шляхам семантычнай дэрывацык
Нарэшце, невялшая колькасць шавацыйных nomina agentis з ’яуляюцца 

семантычнымi дорыватамк Параун.: аператар ‘спецыялшт, якi працуе на 
камп’ютары’, археолаг (у выразе чорны археолаг) ‘той, хто займаецца незакон- 
нымi раскопкамi ваенных захаванняу цi гiстарычных мясцш’, афганец ‘уцзель- 
нiк вайны у Афганiстане,, баяв1к ‘член незаконнага узброенага фармiравання,, 
беларус (у выразе новы беларус) ‘прадпрымальшк, як1 пачау займацца бiзнесам,, 
карыстальтк ‘той, хто карыстаецца камп’ютарам’, лег1янер ‘спартсмен, якi вы- 
ступае у замежных клубах, камандах па кантракце’, пграт ‘той, хто займаецца 
незаконнай вытворчасцю i продажам аудыя- i вiцэапрацукцыi’, чайтк ‘нявопытны 
карыстальнiк камп’ютарам’, чаунок ‘iнцывiцуальны прадпрымальшк, яш зай
маецца перавозкай i продажам таварау’, даун ‘пра някемлiвага, незцагацлiвага 
чалавека’ i iнш.

Як можна бачыць з прыкладау, nomina agentis уяуляюць сабой значную 
групу лексiчных iнавацый у сучаснай беларускай мове, сярод яшх iстотнае месца 
займаюць складаныя ацзiнкi i нават абрэвiятуры.

3.7. Nomina feminina.
Акрамя шавацыйных nomina agentis дэрывацыйнае поле персанальнасщ 

прадстаулена невялiкай колькасцю фемшшатывау, утвораных ад адпаведных 
nomina agentis:

-к(а): бэк-вакалгстка (ад бэк-вакалгст), вгзажыстка (ад вгзажыст), дыску- 
тантка (ад дыскутант), л1цэ1стка (ад лщэгст), рэспандэнтка (ад рэспандэнт), 
стрыптызёрка (ад стрыптызёр), сутэнёрка (ад сутэнёр), фанатка (ад фанат), 
фрыстайлгстка (ад фрыстайлгст), шах1дка (ад шах1д).

-ш(а): бгзнесменша (ад бгзнесмен), стриптизёрша (ад стрыптызёр).
-шчыц(а): тусоушчыца (ад тусоушчык).
-нщ(а): адказнща (ад адказтк), суразмоунща (ад суразмоутк).
Асаблiвае месца сярод матываваных шавацый-фемшшатывау належыць 

складанням бгзнесвумэн, б1знес-лэдз1, лэдз1-бос, лэдз1-начальшк, поп-спявачка, 
таксама складанаскарочанаму утварэнню жанчына-вамп,
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4. Асаблiвасцi словаутварэння nomina agentis у сучаснай беларускай 
мове.

Прыведзены вышэй моуны матэрыял выразна дэманструе пэуныя закана- 
мернасцi i тэндэнцьп сучасных iнавацыйных працэсау у сферы лексш i словау- 
тварэння, а таксама паказвае спецыфiку рэалiзацыi патэнцыяльных магчымасцей 
сiстэмы беларускага словаутварэння i яе развщця у пачатку ХХ1 ст.

Як паказвае прадэманстраваны матэрыял, ва утварэннi nomina agentis у су
часнай беларускай мове выдзяляюцца пэуныя асаблiвасцi, як1я сведчаць не только 
пра намiнатыуныя магчымасщ словаутваральнай сiстэмы, але i пра тэндэнцый яе 
развiцця у цэлым.

АсноУнымi тэндэнцыямi i заканамернасцямi функцыянавання сiстэмы су- 
часнага беларускага словаутварэння, на наш погляд, трэба лiчыць наступныя.

4.1. Актыунае уключэнне шшамоунай лексiкi у словаутваральны працэс у 
якасщ базавай.

4.2. 1стотнае павышэнне прадуктыунасщ асобных спосабау словаутварэння 
(напрыклад, афiксацыя, словаскладанне i семантычная дэрывацыя) i словаутва- 
ральных сродкау (напрыклад, суф. -ер/-ар, Лст/-ыст, -ант, -0  i шш.).

4.3. Развщцё словаутваральнай сшашмй i дублетнасцi i павелiчэнне 
канкурэнцыi словаутваральных сродкау i словаутваральных тыпау

Адначасовая актуалiзацыя у беларусшм словаУтварэннi тэндэнцый да 
iнтэрнацыяналiзацыi i нацыяналiзацыi дазваляе выдзелiць дзве разнаыднасщ 
словаутваральнай сiнанiмii i дублетнасцi:

а) сiнанiмiя i словаутваральная варыянтнасць юнуючай намшатыунай адзiнкi 
i лексiчнай шавацыг

выбаршчык -  выбарац; 
спартсмен -  спартовец; 
наведвальнгк -  наведтк;
Мтск ^  мтчатн ^  мтчанка i Мтск ^  мтчук ^  мтчучка.
б) сiнанiмiя i словаутваральная варыянтнасць новаутварэнняу (лексiчных 

iнавацый):
выступанец -  выступоуца -  выступовец -  выступант; 
нападтк -  нападальнгк -  нападоуца; 
мiтынговец -  мтынгант.
4.4. Тэндэнцыя да замены субстантываваных дзеепрыметшкау суфжсаль- 

ныгш назоУнiкамi nomina agentis, а таксама паяуленне суфiксальных дэрыватау 
замест неаднаслоуных найменняу:

нападаючы (спарт.) -  нападтк, нападальшк, нападоуца; 
выступаючы -  выступанец, выступовец, выступоуца, выступант; 
мiтынгуючы -  мтынговец мтынгант; 
прахожы ‘той, хто праходзщь мiма, -  мтак;
‘той, хто што-н. падтсвае (падшсау)’ -  падтсант.
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4.5. Тэндэнцыя да словаутваральнай марироуи п о т т а  agentis.
Напрыклад, б1знесменшчык (фактычна асемантычная дэрывацыя, суфжс -

шчык не дадае новае словаутваральнае значэнне, а толькi маркiруе новую адзтку 
як найменне асобы). Фактычна дастаткова пашыранае зараз спартовец (параун. 
спартсмен) таксама мае больш выразную словаутваральную маршроуку асабо- 
вага назоушка у параунанш са спартсмен. У гэтай сувяз1 верагодна прагназаваць 
паяуленне тлершчык (= кшер) { шш.

4.6. 1стотная актыв1зацыя прэфжсальнага словаутварэння у сферы п о т т а  
agentis (прыклады гл. вышэй).

4.7. 1нтэнс1унае утварэнне складаных 1 складанаскарочаных п о т т а  
agentis.

4.8. Утварэнне складаных п о т т а  femininа.
Параун.: бос (п о т т а  agentis) ^  лэдзг-бос (п о т т а  femininа), начальмк 

(п о т т а  agentis) ^  лэдзг-начальшк (п о т т а  femininа).
4.9. Узаемапраткальнасць 1 змена межау пашж п о т т а  agentis 1 п о т т а  

femininа.
Параун.:
бгзнес ^  бгзнесмен (п о т т а  agentis) ^  бгзнесменша (п о т т а  femininа),

але:
бгзнес ^  бгзнесмен (п о т т а  agentis)
бгзнес ^  б1знес-лэдз1 (п о т т а  agentis)
бгзнес ^  бгзнесвумен (п о т т а  agentis).
Параун. таксама. У пары выбаршчык -  выбаршчыца дэрыват выбаршчы- 

ца адназначна адносщца да пот1па femininа. Паяуленне ж дэрывата выбарац 
(=выбаршчык) пераводзщь лексему выбаршчыца у  разрад потопа agentis. Над- 
варот, паяуленне назвы собы жаночага полу прадавачка (параун. пару прадавец 
-  прадаушчыца) сведчыць ад зруху найменняу асоб жаночага полу у бок п о т т а  
femininа.

5. Заключэнне.
Сучасныя лексчныя тавацыйныя працэсы у беларускай мове пацвярджа-

юць:
а) вядучую ролю словаутварэння у папауненш слоушкавага складу мовы 

(Нягледзячы на актыуны прыток шшамоуных запазычанняу, колькасць матыва- 
ванай лексЫ, у тым лшу п о т т а  agentis, значна перавышае колькасць нематы- 
ваванай лексiкi);

б) пашырэнне словаутваральнай базы 1 словаутваральных магчымасцей 
мовы (Уключэнне тшамоунай лексЫ у словаутваральны працэс садзейшчае 
актыв1зацьй наяуных спосабау словаутварэння, напрыклад, словаскладання, 1 
словаутваральных сродкау мовы);

в) здольнасць беларускага словаутварэння адаптаваць тшамоуныя запа- 
зычанш, уключаючы 1х у сютэму матывацыйных адносш (Мнопя непасрэдныя 
запазычанш утсваюцца у сютэму матывацыйных адност, набываюць статус



164 Аляксандр А. Лукашанец

матываваных адзiнак i тым самым iстотна павялiчваюць пласт матываванай лексiкi 
у слоушкавым складзе мовы).
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Alexandar A. Lukashanets

NOMINA AGENTIS IN MODERN BELARUSIAN LANGUAGE:
WORD FORMATION POTENTIAL AND TRENDS

S u m m a r y

Modem innovation in vocabulary and word formation of the Belarusian language are 
determined by a complex interaction of processes of the actual borrowing of vocabulary and the 
formation of new units within existing resources in the word-line trends towards internation
alization and nationalization. Intensive borrowing of foreign language vocabulary, on the one 
hand, limits the realization of potential derivational capacity of the national language, but on the 
other hand, promotes the expansion of word-formation bases of language and the activization 
of its word-building resources.

In this paper modern innovative trends in vocabulary and word formation of the Belaru
sian language are considered in the material of the derivational category nomina agentis, which 
occupies a central place in the derivation field of personality.

The lexical structure of this category in the Belarusian language is now intensively re
plenished due to foreign language vocabulary, which is included in the system of modern mo
tivational relationships and acquire the status of motivated, as well as to the derivation itself 
within the limits of the various methods of word formation and a variety of word-building 
means.

The main trends of the development of the derivational category nomina agentis, which 
characterize the modern development of the nominative system of the Belarusian language, are 
as follows: the active involvement of foreign language vocabulary in word-formation process 
as a baseline; a significant increase in the productivity of some ways of word formation (eg, 
suffixation, prefixation, compounding, semantic derivation and etc.) and word-building means 
(such as suffixes -ер/-ар, -кт/-ыст, -ант, -0  etc.), development of formative synonymy and 
doublets, as well as increased competition of the word formation means and word formation
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types (eu6apmnuK -  eu6apaq, eucmynaueq -  eucmynoyqa -  eucmynoeeq -  eucmynanm, 
Mimumoee-q -  Mimumaum); tendency to replace substantivised participles by suffixed nomina 
agentis (uanadarnnu -  uanaduiK, uanadanhuiK, uanadoyqa), as well as the emergence of suf
fixed derivatives instead of word combinations (nadnicaum); tendency to formative marking 
of nomina agentis (6i3uecMeurnnbiK =6i3uecMeu); significant enhancement of prefixal deriva
tion (d3MaKpam ^  ue-dsMaxpam); intensive formation of compounds and abbreviated nomina 
agentis (6i3uec-napmuep, rnumsum-Meuedwap) etc.

In general, modern lexical innovation processes in the Belarusian language confirm: a) 
the leading role of derivation in the completion of the vocabulary of the language, and b) the 
expansion of word-formation bases and derivational possibilities of the language, and c) the 
ability of the Belarusian derivation to adapt the foreign language borrowings, including them to 
the system of motivation relationship.


