В. Б. ФРИДРАК
МОРФЕМНА СИНОНІМІКА В ПРОСТИХ І СКЛАДНИХ СЛОВАХ
Надзвичайна продуктивність деяких компонентів складного слова (наприклад, радіофігурує в 193 словах, наведених у Словнику української мови в 11-ти томах, водо- — в 108;
-лог — в 125, -воз — в 32) дає підставу говорити про їх певну спільність із афіксами —
префіксами і суфіксами. Функціонально-семантична близькість такого продуктивного
компонента з афіксом особливо помітна тоді, коли з однією і тією самою основою
виступають слова, утворені як шляхом афіксації, так і композиції. У різних працях з питань
словотвору наводяться численні приклади, покликані ілюструвати це положення, такі, як
російські синоніми китаист — китаевед, славист — славяновед, рыбак — рыболов,
садовник — садовод, волнистый — волнообразный, сумрак — полумрак, топонімічні
утворення Кировск — Кировоград; українські синоніми бавовняр — бавовнороб, крутій —
крутихвіст, каменяр — каменолом, лобур — лоботряс, ляльковик — ляльковод, розкошник
— розкошолюб, сліпець — сліпорід, чужак — чужосторонець, підлизник — лизоблюд.
Приклади ці нерівнозначні. Щоправда, кореляція багатьох суфіксальних і деяких
префіксальних морфем виступає досить регулярно. Пор.: -ар (-яр) і -роб (-робець) (чоботар
— чоботоробець, бавовняр — бавовнороб); -іст і -знавець (славіст — слов’янознавець);
-істик(а) і знавств(о)і (монголістика — монголознавство); -ник і -знавець (мовник —
мовознавець); -ник і -носець (списник — списоносець); -ник і -люб (-любець) (книжник —
книголюб, розкошник — розкошелюб, народник — народолюбець); -уват(ий), -юват(ий)
(бочкуватий, кільцюватий); -аст(ий), -яст(ий) (дугастий, краплястий); -ист(ий), -їст(ий)
(лопотистий, оліїстий) і -подібн(ий), -видн(ий) (бочкоподібний, дуговидний, олієподібний)
та ін.1; недо- і мало- (недоліток і малоліток), під- і пів- (підсвідомий і півсвідомий,
підпарубок і півпарубок). Але часто вона обмежується одним-двома утвореннями.
Наприклад, із слів на -лом (буре-, вітро-, камено-, косто-, сніго-, стіно-, страйко-,
хвилелом) лише каменолом має відповідний синонім — суфіксальне утворення каменяр.
Із слів із компонентом -тряс (лобо-, соломо-, торботряс) лоботряс синонімічне
слову лобур, а торботряс — торбешник, отже, говорити про системність -лом і -яр, -тряс і
-ур, -ник не доводиться.
Серед назв діяча за родом його діяльності в українській мові виділяється група
синонімів на -вод та -вник (буряковод — буряківник, рисовод — рисівник, собаковод —
собаківник), з цієї групи випадає як нерегулярна пара ляльковод — ляльковик, до того ж
слово ляльковод мотивоване безпрефіксним дієсловом водити («ляльку водити»), тоді як уся
група — префіксальним розводити («розводити буряки, рис, собак» і т. ін.). Отже, немає
підстав вважати синонімічними морфеми -вод і -овик. Нарешті, компонент -рід в сліпорід,
синонімічному слову сліпець, не відзначається продуктивністю: зафіксовано з ним лише
назване слово. Щоправда, в композиті теплород використано його фонетичний варіант,
проте трансформи «народжений сліпим» і «породжує тепло» показують відмінність
утворення відповідних композитів. Так само через нерегулярність не спостерігається
морфемної синонімії в перших частинах складних слів і префіксах однокореневих утворень,
таких, як красномовець і промовець (в Словарі української мови за ред. Б. Грінченка вони
однаково тлумачаться як «оратор»), самостріл і простріл, пришийхвіст і прихвостень,
печоглядини і розглядини2, скороліски і проліски, поетичний неологізм А. Малишка снігоноси
і заноси.
Складні іменники з дієслівною основою в першій частині з певною регулярністю
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У СУМІ є 154 композити з опорним компонентом -подібний і 30 — з -видний.
Див. у Словарі української мови за ред. Б. Грінченка: «Печогладини. Обычай (Глух, у., Черниг. г.), подобный
смотринам: к жениху приходят родственники невесты; но при этом они делают вид, что исправляют, гладять,
мажут печь, за что и получают угощение. В сопровождающих приход этот песнях поется однако: «Прийшли ми
печі гладати», а не гладити; вероятно, гладати-глядати, в таком случае печогладини-печоглядини, а глажение
печи явилось уже как следствие забвения первоначального значения глагола гладати и придания ему значения
гладити».
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корелюють з простими словами із суфіксом -ій (паликопа — палій, крутиголова, крутихвіст
— крутій, дерилюд — дерій), проте це не означає синонімії морфем -копа, -голова, -хвіст,
-люд і -ій, хоча три останніх компоненти і відзначаються високою продуктивністю, напр.,
-голова виступає у словотвірному ряді бурли-, верни-, заверни-, зайди-, закрути-, зірви-,
пробий-, урви-, шибайголова. Легко, проте, переконатися у неможливості підстановки до
дієслівного компонента цих слів суфікса -ій. Синонімія, що тут спостерігається, — результат
зміщення смислового ядра композита у слів розглядуваного словотвірного типу на перший
компонент, що, до речі, підкреслюється також наголошенням (пали́копа, крути́голова,
дери́люд).
Про системний характер синонімії можна, очевидно, говорити у випадку наявності
мотивованого дієсловом продуктивного компонента і суфіксів -ник (-івник), -ець, -ар. Крім
уже наведених прикладів, назвемо декілька корелятів: гріховодник — грішник, рукомийник —
ручник (у Лексиконі словенороському Памви Беринди), віршописець — віршівник,
лампоносець і лампоноса — лампівник, теплотвір — теплець; скиртоправ — скиртар,
свинопас — свинар, гробокопач — гробар, у Лексиконі Памви Беринди представлено пару
звhздозорца — звhздаръ. Зрідка продуктивному компоненту складного слова відповідає
біфікс — сполучення суфікса і префікса — дрантогуз — обідранець, дерилюд — здирник.
Про синонімію складного і простого прикметників правомірно говорити у тому
випадку, коли мотивуючим виступає іменник — назва частин тіла людини, тварини, напр.,
кривоногий — кривий, довготелесий — довгий, чорноволосий — чорнявий, туполобий —
тупий, навісноголовий — навісний, а також коли перша частина складного прикметника —
це компоненти все-, багато-, загально-, одно-, різно- і под., пор.: всемогутній — могутній,
багаточисленний — численний, загальновідомий — відомий, однохвилинний — хвилинний
тощо.
У мові також зустрічаються синоніми — прості і складні слова, до складу яких
входить спільна основа, проте говорити про морфемну синоніміку при цьому не можна,
оскільки в одних випадках ця основа виступає в похідному суфіксальному слові і в опорній
частині складного (різак — тілоріз, брехун — скоробреха, хідник — пішохід, носай —
довгоносик, сидень — домосід, мнець — кожум’яка, бідолаха — зазнайбіда, словник —
збірослов, кревняк — однокровник, нагрівач — повітронагрівний, копач — землекоп);
іноді такі пари різняться ще й інтерфіксами: коп/о/воз/иц/я — воз/ов/иц/я, хліб/о/пек/н/я —
пек/ар/н/я, сам/о/кос/к/а — кос/ар/к/а), а в інших із складним корелює просте непохідне
слово (диво — дивогляд, вир — крутовир’я, вітер — вітровій, круча — крутобережжя, кіл
— гострокіл, лом — вітролом, експресивно забарвлені гава — гаволов, лоб — лоботряс,
вітер — вітрогон). Розглядувані синоніми утворилися паралельно внаслідок застосування
різних способів словотвору — морфологічного і словоскладання — або ж шляхом усічення,
за законом економії засобів вираження, одного з компонентів композита, при цьому частина,
яка залишилася, метонімічно взяла на себе значення всього складення.
Утворені шляхом усічення синоніми характерні для розмовного стилю (пор.:
автомобіль — авто, фотографія — фото, кінофільм — кіно тощо). Іноді зі складного слова
внаслідок зникнення потреби в ньому виключається означальний компонент. Так,
сільськогосподарські та інші машини в Словарі Б. Грінченка мають компонент само(самокоска, самосійка, саможатка), згодом уже не вживаний, а дрібна реміснича
спеціалізація, відбита в Лексиконі Памви Беринди (див. сапогошвецъ, усмошвецъ,
ризошвецъ), покривається ширшими поняттями (швець, кравець). Явище протилежного
плану можна зауважити, наприклад, в синонімічному до убивство слові смертовбивство;
судноверф у СУМІ тлумачиться як скорочення:, «суднобудівна верф», тоді як в І томі верф
— «сукупність споруд на березі річки, моря і т. ін., де будують і ремонтують судна»,
уточнення тут, очевидно, надлишкове; слово автосамоскид, мабуть, також без потреби
дублює синонім самоскид. Синонімічне просте слово перемагає в конкуренції з композитом,
складові якого тавтологічні.
У складному слові скорочуються менш цінні у семантичному відношенні словотворчі

елементи, хоча при цьому послаблюється точність терміна: радіо[теле]грама,
[фото]цинкографія, [радіо]хвилеводи, [авто]радіографія (ілюстрації взяті з СУМа і УРЕСа).
Наведемо ще кілька прикладів побутового усічення складного слова з дієслівною першою
частиною: поряд із зневажливим прізвиськом, що свідчить про ненажерливість, хтивість
особи духовного звання, хапокниш (із «хапай книш») у Словарі Б. Грінченка представлене з
тим самим значенням слово книш. Цитата з повісті М. Старицького «Облога Буші»
(«Подалися всі до віддушини, коло якої лежав Вернидуб. —Дядьку Дубе! — кричали йому
на вухо найближчі сусіди») може служити підтвердженням висунутої в ономастиці думки
про скорочення композитних прізвищ.
Вивчення різноманітних типів синонімічних відносин простого і складного, а також
складного і надскладного (з трьох і більше осно́вних компонентів складеного) слів може
виявитися корисним при регламентації термінотворення, оскільки науково-технічний термін
має бути точним і коротким.

