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опускаются. Такой прием обусловлен, на наш взгляд, приоритетностью лаконичности в традиции рус-
скоязычной деловой переписки в целом. Ср.: Here is our new catalogue which not only has a few new 
shoes and boots in it, but also a new page of sailing shoes ‘Представляем наш новый каталог, который со-
держит новые модели туфель и сапог’.

в отношении прагматической цели письма англоязычные деловые письма являются яркими образ-
цами приоритетности принципа вежливости как одного из основополагающих принципов социального 
взаимодействия, распространяющихся на сферу деловой переписки. данный принцип проявляется 
в практике англоязычного делового письма в использовании косвенных речевых актов; снижении кате-
горичности речевых актов, выраженных перформативными глаголами с помощью этикетных оборотов; 
широком использовании лексических средств со значением положительной оценки и т. д. в русском же 
деловом общении традиционно предпочтение отдается умению четко и лаконично выразить тематиче-
ское содержание письма и совершить нужное речевое действие, поэтому при переводе на русский язык 
в целях достижения прогнозируемого результата переводчик вынужден прибегать к замене косвенных 
речевых актов прямыми. Ср.: Please could the following advertisement be placed in the Evening Standard 
on Tuesday 2nd November 1999 in the Education section… ‘Пожалуйста, поместите следующее объявле-
ние в вашу газету во вторник 2-го ноября 1999 г. в раздел «Образование»…’.

Речевой акт просьбы в ИТ реализуется посредством фразы, состоящей из модального глагола со 
значением возможности и перформативного глагола в форме страдательного залога. в терминологии 
Б. Фрейзера такие конструкции описываются как «смягченные перформативы» (hedged performatives) 
и рассматриваются в качестве маркеров регулятивных действий, содействующих кооперативному об-
щению [8, с. 10]. выделенной конструкции в русском варианте соответствует форма повелительного 
наклонения, употребление которой в ПТ в сочетании с лексемой пожалуйста является характерным 
способом выражения речевого акта просьбы в русскоязычном деловом письме. 

Таким образом, перевод представляет собой диалогически структурированную деятельность, при 
изучении которой необходимо ориентироваться на всех его участников и социокультурный контекст. 
Основными способами диалогизации при переводе англоязычных деловых писем на русский язык яв-
ляются лексические и грамматические замены, описание, опущение, калькирование и разворачивание 
значения лексемы ИЯ. При их использовании у переводчика появляется возможность сделать язык ПТ 
и ход рассуждений максимально доступными для предполагаемого адресата и предвосхитить его воз-
можные реплики, возражения, непонимание отдельных моментов изложения. в связи с этим перспек-
тивной представляется разработка диалогической модели перевода дд разной жанровой направлен-
ности с учетом социально-экономических и национально-культурных условий, в которых коммуниканты 
осуществляют свою профессиональную деятельность.
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АДАПТАЦЫЯ ІНШАМОЎНЫХ СЛОЎ У БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 1920–30-х гг.  
(на матэрыяле тагачасных перыядычных выданняў і перакладных слоўнікаў)

Резюме. Рассматриваются иностранные слова, зафиксированные с пояснениями на страницах белорусских периодических 
изданий 1920–30-х гг., и их отображение в переводных двуязычных словарях того времени. выделяются две группы иностранных 
слов: слова, отмеченные в газетах и словарях; слова, зафиксированные в газетах и не отображенные в словарях. в указанный 
период активно происходила формально-семантическая адаптация иностранных слов второй группы. делается вывод о том, что 
в белорусской периодике для иностранных слов отмечено большее количество и разнообразие синонимов, чем в лексикографи-
ческих справочниках.
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Мовазнаўства

Abstract. The foreign words recorded with explanations on the pages of Belarusian periodicals and their representation in the 
translated bilingual dictionaries during the 1920–30s are considered. Two groups of the foreign words are allocated: the words noted in 
the newspapers and dictionaries; the words recorded in the newspapers and haven’t been represented in the dictionaries. Formal and 
semantic adaptation of the foreign words of the second group took place actively during the specified period. The conclusion that the 
most quantity and a variety of synonyms for the foreign words were noted in the Belarusian periodical press more than in the translation 
dictionaries is drawn.

Key words: foreign words; lexical loans; formal and semantic adaptation; glosses; synonyms; synonymic row; periodicals; translated 
bilingual dictionaries.

Уводзіны. Працэсы фарміравання лексічнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы ў ХІХ – па-
чатку ХХ ст. даследуюцца ў манаграфіі І. а. Гапоненка [1], развіццю літаратурнай мовы 1920–30-х гг. 
прысвечаны навуковыя працы І. К. Германовіча [2] і С. М. Запрудскага [3]. Беларускімі мовазнаўцамі 
вывучаюцца моўныя асаблівасці газеты «наша ніва» [4, 5], што выдавалася ў вільні ў 1906–1915 гг. 
некаторыя пытанні адаптацыі іншамоўных слоў у пачатку ХХ ст., а таксама ў 1920-я і 1930-я гг. асвятля-
юцца ў даследаваннях І. М. акулава [6], а. Я. Баханькова [7], І. І. Бубновіч [8], І. а. Гапоненка [9, 10, 11], 
С. М. Запрудскага [12], Г. І. Кулеш [13] і інш.

наша даследаванне прысвечана фармальна-семантычнай адаптацыі іншамоўных слоў у белару-
скай мове ў перыяд 1920–30-х гг. на матэрыяле тагачасных перыядычных выданняў, якія найбольш 
поўна адлюстроўваюць асаблівасці гэтага працэсу. на старонках выдадзеных кірыліцай, лацінкай 
у Мінску, вільні, Каўнасе, Маскве, віцебску, Гомелі, Крычаве, Магілёве, Оршы, Полацку, Смален-
ску і іншых населеных пунктах газет і часопісаў (усяго даследавана 270 крыніц) намі выяўлена 
1009 іншамоўных слоў1, якія знаходзіліся ў працэсе адаптацыі, гэта значыць мелі некалькі графічных, 
фанетыка-арфаграфічных варыянтаў, адрозніваліся варыянтнымі фармантамі, ужываліся з глосамі. 
Гласіраванне іншамоўнага слова – гэта падбор да яго аднаслоўных або разгорнутых адпаведнікаў; 
прыём, які ў беларускай мове ХІХ – пачатку ХХ ст. «актыўна прымяняўся ў ходзе асваення іншамоўных 
слоў на лексіка-семантычным узроўні» [11, с. 84], прычым «пры пошуку беларускага адпаведніка да 
запазычанага слова ў гэты час дамінуючай была задача яго тлумачэння, а не замены» [11, с. 88]. 
Гласіраванне – сведчанне неадаптаванасці слова ў моўнай сістэме. неабходна заўважыць, што пра-
цэс асваення іншамоўных слоў у даследаваны перыяд адбываўся ў спецыфічных умовах: носьбіты 
мовы павінны былі адначасова засвойваць як зусім новыя, так і паўторныя запазычанні, у тым ліку 
некаторыя шырокавядомыя ў заходнебеларускім друку паланізмы, а таксама тэрміны і кніжныя словы 
іншамоўнага паходжання.

У дадзеным артыкуле мы засяродзімся на асноўных спосабах семантычнай адаптацыі (апісанне, 
тлумачэнне, сінанімія) шляхам параўнання іншамоўных слоў і іх адпаведнікаў, занатаваных у тага-
часных перыядычных выданнях і перакладных слоўніках, якія, у адрозненне ад тэрмінаграфічных 
крыніц, былі арыентаваны на шырокае кола карыстальнікаў. У даведніках з рускай рэестравай част-
кай іншамоўных слоў значна больш, чым у слоўніках з беларускай рэестравай часткай. Калі ў першых 
іншамоўныя словы звычайна змяшчаюцца ў абедзвюх частках, а ў беларускай частцы прадстаўлены 
сінанімічныя рады, дык у другіх рэестр уключае галоўным чынам актуальныя запазычанні, а таксама 
ўласнамоўныя адпаведнікі да запазычанняў рускай часткі. У працэсе даследавання іншамоўныя словы 
разглядаліся ў абедзвюх частках даведнікаў, каб вылучыць групу іншамоўных слоў, асваенне каторых 
у перыядычным друку адбывалася больш хуткімі тэмпамі, чым у слоўніках, дзе гэтыя словы не былі 
яшчэ засведчаны. Увогуле, фіксацыя іншамоўнага слова ў лексікаграфічным даведніку – гэта канчатко-
вы этап семантычнай адаптацыі, укараненне запазычання ў новай моўнай сістэме. Хаця слоўнікі перы-
яду 1920–30-х гг. нельга назваць нарматыўнымі з пункту гледжання сучаснай лексікаграфіі, яны таксама 
адлюстроўваюць тагачасную моўную сітуацыю.

Беларуская лексікаграфія 1920-х гг. пачыналася спробамі ўкладання практычнага двухмоўнага 
даведніка, неабходнага для паспяховага функцыянавання літаратурнай мовы ва ўсіх сферах жыцця 
грамадства. У перыяд з 1920 па 1929 г. было выдадзена 10 перакладных слоўнікаў беларускай мовы. 
ва ўмовах, калі разгарнулася ўсеагульная праца па ліквідацыі непісьменнасці (сярод іншага гэта праца 
ўключала тлумачэнне кніжнай лексікі, інтэрнацыяналізмаў, неалагізмаў) і адначасова вяліся палымяныя 
спрэчкі аб ужыванні ў мове запазычанняў, тагачасныя слоўнікі павінны былі давесці да шырокага кола 
насельніцтва «жывыя», гэта значыць актуальныя словы. У 1937 г. з’явіўся руска-беларускі слоўнік пад 
рэдакцыяй а. александровіча. Складзены па дырэктыве цК КП(б)Б у Інстытуце літаратуры, мастацт-
ва і мовы акадэміі навук БССР, разлічаны «на партыйны, комсамольскі, фабрычна-заводскі, калгасны 
актыў і школу»2, ён, па сутнасці, стаў распрацоўкай поўнага двухтомнага руска-беларускага слоўніка, 
што, як паведамлялася ў прадмове, ужо рыхтаваўся да друку [РБС-37, с. VI].

1. Іншамоўныя словы 1920–30-х гг. у тагачасных перыядычных выданнях і руска-беларускіх 
слоўніках. Як сведчыць лексікаграфічны матэрыял, на працягу 1920-х гг. колькасць запазычанняў па-
ступова павялічвалася.

Рускамоўная частка «Маскоўска-беларускага слоўніка» братоў М. Гарэцкага і Г. Гарэцкага (1920), 
у якім адсутнічаюць «словы для абстракцыйных разуменьняў, узятыя ў маскоўскую літэратуру з агуль-
на эўропэйскага ўжываньня, бо найчасьцей яны ёсьць і ў беларускай мове, толькі вымаўляюцца на  

1 Іншамоўнае паходжанне слова вызначалася паводле двухтомнага «Слоўніка іншамоўных слоў» а. М. Булыкі (1999).
2 У цытатах захаваны асаблівасці арфаграфіі арыгіналаў.
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свой лад» [МБС-20, с. 4–5], змяшчае толькі 13 (1,3 %) даследаваных слоў (далей – дС). Пры гэтым зна-
чэнне іншамоўнага слова тлумачылася апісальным чынам і з дапамогай фразеалагізма: васал – вала-
дар, залежны ад дужэйшага валадара; дебют – першы выступ; гангрена – антонаў агонь; суіснавала 
побач з адаптаваным ужо ці спрадвечна беларускім словам: контрабанда – кантрабанда, шмуклер-
ства; контрабандист – кантрабандыста, шмуклер; контракт – кантракт, умова. даследаваныя 
намі запазычанні ўваходзілі ў сінанімічныя рады: преніе – спрэчкі, дыскусія; хутор – калёнія, фоль-
варк, хутар. да запазычання кредит у якасці сіноніма было прапанавана слова павер, што сведчыць 
пра шырокую сферу выкарыстання (этап адаптацыі, калі запазычанне канкурыруе з уласнамоўным 
адпаведнікам), у той час як да слова докладчик – запазычанне рэферэнт. Паланізм цытрына (пол. 
cytryna) з’яўляецца адпаведнікам да іншамоўнага слова лимон. У сінанімічным радзе да слова стачка 
таксама прысутнічае запазычанне: штрайк, забастоўка.

на старонках перыядычных выданняў 1920–30-х гг., напрыклад, значэнне слова крэдыт удаклад-
няецца наступным чынам: сяляне просяць адпускаць ім машыны ў крэдыт (на павер) (СБ-24, № 45), 
даваць працоўнаму насяленьню вугаль у крэдыт (напавер) (СБ-24, № 110), калі жадаючая пазыкі дзяр-
жава па сутнасьці ня мае крэдыту (даверыя) заграніцай (ЖБ-25, № 5), асыгнаваньня новых крэды-
таў (грошаў) на вайну (І-25, № 5), парляманцкая камісія рашуча адкінула крэдыты (не дала грошаў)  
(нП-27, № 18), разьвіцьцё дзяржаўнага крэдыту (савецкіх унутраных пазык) (ч/п-32, № 132). Сфэра 
крэдыту – галіна крэдытных адносін, гэта значыць адносіны паміж даўжнікамі і ўзаемадаўцамі. Крэ-
дыт азначае давер’е, якім карыстаецца асобны чалавек, арганізацыя альбо дзяржава ў адносінах іх 
плацежаздольнасці (ч/п-34, № 64). Глоса да слова рэферэнт мае характар абагульнення: Дэлегацыю 
беспрацоўных прыняў адзін з рэфэрэнтаў (чыноўнік) староства… (СБ-31, № 13).

Запазычанне васал мае пры сабе сінонімы падпанак, падуладны, слуга; у перыядычным друку яно 
ўжываецца ў пераносным значэнні: Заціснутая паміж германскім фашызмам і яго іспанскім васалам 
(слугою), Францыя апынулася-б перад вялікай пагрозай (л/С-36, № 118), як і слова гангрэна: уводзіць 
гангрэну (заразу крыві) ў шырокія масы беларускага народу (Пр-ца-27, № 6). У абодвух выпадках глосы 
раскрываюць асноўнае значэнне запазычанняў, у той час як само іншамоўнае слова выкарыстоўваецца 
ў пераносным кантэксце.

в. ластоўскі ў сваёй прадмове да «Падручнага расійска-крыўскага (беларускага) слоўніка» (1924) 
сцвярджаў: «Мова, перапоўненая чужаземскімі словамі, зьяўляецца ізолятарам культуры ад народ-
ных масаў. адраджоная наша мова павінна стацца добрым правадніком культуры, а гэткай яна зможа 
быць толькі тады, калі ў ей будзе найменш чужых слоў, калі кождае паняцьце будзе перакладзена 
згодна псыхіцы нашай мовы; калі формы слоў і будова сказаў будуць адпавядаць законам гармоніі, 
пераказаным нам ад нашых прапрашчураў» [ПРКС-24, с. IV]. Ён звяртаў увагу на тое, што «кождае чу-
жое слова, занесенае ў мову, асымілюе, зьлівае мову з суседскай, забівае яе асобны характар, а таму 
трэба, асабліва пішучы, высьцерагацца ўжываць сходныя з суседзкімі словамі, хоць-бы яны і былі ў 
мове, а браць такія, якіх няма ў чужынцаў, але істнуюць ў здаровай нашай народнай стыхіі» [ПРКС-
24, с. V]. нягледзячы на пурыстычную скіраванасць укладальніка «Падручнага расійска-крыўскага 
слоўніка», у рускамоўнай частцы слоўніка налічваецца 199 (19,7 %) дС, з якіх толькі 58 лексем «пе-
ракладаюцца» з дапамогай іншамоўнага слова. Гэта пераважна кніжная лексіка, якая звычайна пада-
дзена з тлумачэннем (часам сустракаецца ўказанне на паходжанне) і сінонімамі. Прычым палове слоў 
(30 адзінак) адпавядае выключна іншамоўны варыянт: дивидент – дывідэнт; гипотека – гіпотэка; 
другая палова (29 адзінак) мае сінанімічны рад з двух або трох слоў, дзе дС могуць знаходзіцца на 
пачатку (19 выпадкаў) і ў постпазіцыі (10 выпадкаў): дисконт – дысконт, перасплат; индустрія – 
прамысловасьць, індустрыя. артыкулы да слоў облигація, оптимизм, парашу(ю)т, патент, пе-
тарда, принцип, радикал, регент, рента, ультиматум, флот, экспанент змяшчаюць тлумачэн-
не, без адпаведнікаў-сінонімаў. Запазычанае з французскай мовы слова попури прадстаўлена толькі 
ўласнамоўнымі адпаведнікамі: мяшаніна, мяшанка.

У перыёдыцы 1920–30-х гг. знаходзім аднаслоўныя ўласнамоўныя адпаведнікі ў тым ліку да слова 
рэгент: венгерскі парламент прыняў закон, які прадастаўляе каралеўскую ўладу рэгенту (кіраўніку) 
дзяржавы Хорці (Зв.-37, № 153); у сувязі з прабываннем рэгента (правіцеля) Хорці і іншых дзяржаўных 
дзеячоў Венгрыі ў Германіі (Зв.-38, № 198).

У «Практычным расійска-беларускім слоўніку» М. Байкова і М. Гарэцкага (1924) (ПРБС-24) было 
зафіксавана 232 (23 %) дС, прычым пераклад 187 з іх уключае запазычанне. 108 слоў маюць толькі 
адпаведнік-запазычанне, а 78 – сінанімічныя рады, якія складаюцца з двух, трох і нават чатырох слоў, 
напрыклад: аргументация – аргумэнтацыя, давядзеньне, довады, доводжваньне. Іншамоўнае слова 
знаходзіцца не толькі ў пачатку (68 выпадкаў), але і ў постпазіцыі (10 выпадкаў). напрыклад: амор-
тизация – амортызацыя, пагашэньне; иммиграция – усяленьне, іміграцыя. Тры запазычанні ма-
юць пры сабе словазлучэнні тлумачальнага характару: дантист – дантысты, зубны лекар; дис-
конт – дысконт, адлічэньне з вэксаля; плебисцит – плебісцыт, народнае галасаваньне. часам 
у якасці альтэрнатыўных варыянтаў прапаноўваліся таксама паланізмы: анулировать – касаваць (пол. 
kasować); аукціон – аўкцыён, ліцытацыя (пол. licytacja); лимон – цытрына, лімон.

У «Практычным расійска-беларускім слоўніку» М. Байкова і М. Гарэцкага (1926), дзе налічваецца 
199 (19,7 %) дС, заўважаецца адваротная тэндэнцыя: павялічваецца колькасць беларускіх 
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адпаведнікаў і змяншаецца лік запазычанняў. Укладальнікі слоўніка тлумачылі сваю пазіцыю: 
«чаму ў ім шмат чужаземных слоў без перакладу? чаму ёсьць русізмы ды палёнізмы? І хоць-жа 
самае жыцьцё навочна паказала, што мова беларускага ратая можа быць моваю выкладаньня на-
ват у вышэйшай школе, і без таго вялізнага лішку ў ёй чужых і незразумелых масам слоў, як тое, 
прыкладам, ёсьць у мове расійскай або польскай, але й мы станулі цяпер перад прымусам браць 
у сваю мову словы, якіх няма ў сялянскай мове, і сярод іх ёсьць, бязумоўна, словы, якія застануц-
ца “мёртвымі” словамі» [ПРБС-26, с. 3]. «Што датыча да чужаземных слоў, дык наагул мы даем 
у слоўніку больш тыя словы, якія можна перакласьці ў нашую мову…» [ПРБС-26, с. 5]. Белару-
ская частка даведніка змяшчае 108 дС, з якіх толькі 25 маюць сінанімічныя рады, што складаюцца 
з двух ці трох элементаў: конвенция – канвэнцыя, умова, згода. Занатавана мнагазначнае слова: 
кампания – кумпанія, паход; компания – кампанія, таварыства, суполка. Запазычанне адкрывае 
(24 адзінкі) або замыкае (1 выпадак) сінанімічны рад: санкцыя – санкцыя, зацьвярджэньне; мини-
мальный – найменшы, мінімальны. Зафіксавана апісальнае словазлучэнне тлумачальнага харак-
тару: плебисцит – плебісцыт, усенароднае галасаваньне.

на старонках беларускіх перыядычных выданняў знаходзім і больш разгорнутае тлумачэнне: 
Плебісцыт – устанаўленьне прыналежнасьці краіны да тае ці іншае дзяржавы ці яе самастой-
насьці на падставе агульна-народнага галасаваньня ці, іначай, права нацый на самавызначэнь- 
не (П-мя-28, № 6).

У «Расійска-беларускі слоўнік» С. М. некрашэвіча і М. Я. Байкова (1928) (РБС-28) увайшло 431 
(42,7 %) дС, прычым пераклад іх адбываўся як з дапамогай запазычанняў і ўласнамоўных адпаведнікаў 
(188 выпадкаў): акционер – акцыянер, супольнік; амбиция – амбіцыя, гонар, пыха; аукціон – аўкцыён, 
ліцытацыя, публічны продаж; авторитет – аўтарытэт, павага, паважнасьць; вокальный – вакаль-
ны, сьпеўны; валюта – валюта, вартасьць; гарантия – гарантыя, забясьпека, зарука; дискуссия – 
дыскусія, супярэчка; дефицит – дэфіцыт, недабор, недалік, недалічка, так і выключна запазычанняў 
(166 выпадкаў): обструкция – абструкцыя; акциз – акцыз; олигархия – алігархія; амнистия – 
амністыя; аннексия – анэксія; апелляция – апэляцыя, бюджет – бюджэт; генерация – генэрацыя; 
диверсия – дывэрсія; интервенция – інтэрвэнцыя і інш.

У руска-беларускім слоўніку 1937 года выдання (РБС-37) у беларускай частцы зафіксавана 
595 (59 %) дС, з якіх 192 не былі адзначаны ў папярэдніх слоўніках: алібі, Антанта, аташэ, бай-
кот, бэкон, блюмінг, галкіпер, гарант, гегемон, глісер, грэйфер, дыскрымінацыя, дэвальва-
цыя, дэзавуіраваць, дэмпінг, інкубатар, інтэграцыя, інфляцыя, камбайн, камюніке, канвейер, 
канверсія, канцэрн, картэль, кворум, клінкер, крэкінг, лакаут, метро, мікада, намінал, пакт, 
парафіраваць, парцэляцыя, парытэт, пацыфізм, перыпетыя, пленарны, путч, рэнтабельны, 
рэпарацыя, рэферэндум, сальда, скетч, снайпер, спартакіяда, старт, субвенцыя, сетльмент, 
тралейбус, тралер, трыер, трэнёр, уніфікацыя, футбол, фюзеляж, хакей, хунхузы, экскава-
тар, экспансія, экспарцёр, эксцэс, электрыфікацыя, элінг, эсперанто, эстакада і інш. Пры гэ-
тым толькі тры іншамоўныя словы маюць беларускія або адаптаваныя адпаведнікі: аэроплан – аэра-
план, самалёт; метис – метыс, мяшанец; тавро – таўро, кляймо.

У перыядычных выданнях знаходзім не толькі ўласнамоўны адпаведнік да іншамоўнага слова, але 
і яго азначэнне: парасяты маюць ярка выражаны від метысаў (мяшанцаў) (Бв-35, № 99). Міжпародным 
скрэшчваннем (метызацыяй) называецца такі спосаб развядзення сельска-гаспадарчай жывёлы, 
пры якім спарваемыя асобі належаць да розных парод. Жывёла, атрыманая ад скрэшчвання асобей 
розных парод, называецца метысам (ЗК-34, № 114).

У слоўніку два словы маюць дадатковыя тлумачэнні: самум (ветер) – самум; топинамбур (земляная 
груша) – тапінамбур. У перыёдыцы значэнне слова становіцца зразумелым з дапамогай прыведзенай 
у дужках глосы і кантэксту, які ўяўляе сабой разгорнутае азначэнне: Над горадам Орскам гэтымі днямі 
пранёсься нябывалай сілы сьнегавы самум (віхор). Самум на некалькі гадзін спыніў рух на чыгунцы, 
парваў тэлеграфныя і тэлефонныя правады… (Бв-33, № 4); Топінамбур ці зямляная груша (а ў нас, 
у БССР, яшчэ яе называюць дзікай бульбай, або бульвай) зьяўляецца для СССР зусім новай расьлінай, 
якая мае вялізарнае гаспадарчае значэньне (Зв.-32, № 217).

2. Іншамоўныя словы 1920–30-х гг. у тагачасных перыядычных выданнях і перакладных 
лексікаграфічных даведніках з рэестравай часткай беларускай. Паступова павялічваецца коль-
касць запазычанняў у беларуска-рускіх даведніках, нягледзячы на выразнае імкненне ўкладальнікаў 
выкарыстоўваць уласны моўны патэнцыял.

У абедзвюх частках «невялічкага беларуска-маскоўскага слоўніка» М. Гарэцкага (1921) (нБМС-21) 
налічваецца 7 (0,7 %) дС. Калі змешчаныя ў беларускай частцы іншамоўныя словы квота – про-
цент, рост; таўро – клеймо можна лічыць засвоенымі, дык іншыя пяць слоў з’яўляюцца выключна 
ў рускай частцы: павадыр – мальчик, который водит слепцов; проводник; предводитель, инициа-
тор, зачинщик; павер – кредит; пазычальнік – кредитор; абпалячаньне – полонизация; чынш – рен-
та, оброк, налог.

У «Беларуска-расійскім слоўнічку» М. І. Каспяровіча (1925) (БРСК-25) зафіксавана 8 (0,8 %) дС. 
дзеяслоў касаваць з’яўляецца адпаведнікам да слоў отменить, аннулировать, уничтожить. 
У абедзвюх частках слоўніка прадстаўлены наступныя словы: аргумэнт – аргумент і довад –  
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аргумент; асадніцтва – колонизация і колёнізацыа – колонизация. Іншыя словы змешчаны толькі 
ў рускай частцы: самаўрад – автономия, павер – кредит, смутнагляд – пессимизм, здароўніца – 
санатория.

У «Беларуска-расійскім слоўнічку» М. Гарэцкага (1925) (БРС-25) знаходзім 13 (1,3 %) дС. чатыры 
словы зафіксаваны ў беларускай частцы: квота – процент, рост; таўро – клеймо; шыльд – вы-
веска; занатаваны ў беларускай частцы паланізм цытрына адпавядае іншамоўнаму слову лимон 
у рускай частцы. восем слоў прадстаўлены выключна беларускімі адпаведнікамі: асадніцтва – ко-
лонизация; асаднік – колонист; павер – кредит; пазычальнік – кредитор; абпалячваньне – поло-
низация; чынш – рента, оброк, налог; здароўніца – санатория; зыск – право взыскания; прибыль; 
эксплоатация.

У «Беларуска-расійскім слоўніку» М. Байкова і С. некрашэвіча (1926), дзе «з так званых “чужаземных” 
слоў запісаны толькі тыя словы, якія можна лічыць “абеларушанымі”, г. зн., тыя словы, што падлягаюць 
прынцыпам беларускага правапісу» [БРС-26, с. 3], налічваецца ўжо 81 (8 %) дС, з якіх 15 змешчаны 
ў беларускай частцы: акцыз, акцыя, аргумэнт, візыт, габінэт, кампанія, касаваць, квота, 
ліцытацыя, нэўтральны, таўро, вунія, цытрон, штрайк, электрычны. Прычым запазычанне 
ассимиляция прадстаўлена ў першай частцы словамі прыпадабненьне і прысваеньне, аргументация – 
давядзеньне і довады, визит – адведзіны і візыт; запазычанні касаваць, ліцытацыя, цытрон ад-
павядаюць у другой частцы словам отменять, уничтожать, аннулировать; аукцион; лимон. Іншыя 
словы зафіксаваны толькі ў рускай частцы: перадплата – абонемент, подписка; перапынак – перерыв, 
антракт, пауза; збройня – арсенал; адлічэньне – учот, дисконт; абняслава – бесчестие, диффама-
ция; умова – уговор, условие, контракт, договор; паказальнік – показатель, коэффициент; указа-
тель; пасьмерце – некролог; смутнагляд – пессимизм і г. д.

І нават у «Падручным беларуска-польскім слоўніку» (1929) Б. друцкага-Падбярэскага, складальнік 
якога ў прадмове зазначаў, што «наш высілак скіраваны быў на тое, каб даць слоўнік жывой бе-
ларускай мовы, на якой гутарыць народ і на якой пішуцца беларускія кніжкі і газэты. Бяз сумліву ў 
нашым слоўніку апрача чыста беларускіх слоў знойдуцца і русіцызмы і полёнізмы, якія увайшлі ў 
жывую народную гутарку…» [ПБПС-29, с. V], знаходзім 26 (2,6 %) дС: рэвізія (rewizja), рэкаманда-
цыя (rekomendacja), рэстарацыя (restauracja), таўро (stempel, znak, cyfra), тэлеграма (telegram), 
фашызм (faszyzm), фашысты (faszysta), фэдэралізм (federalizm), фэдэрацыя (federacja), 
фэрма (ferma, farma), фэрмэр (farmer, właściciel farmy), фікцыя (fikcja, zmyślenie), эвакуаваць 
(ewakuować), эквівалент (ekwiwalent), экзэкуцыя (ekzekucja), экспорт (eksport, wywóz), экспэрт 
(ekspert, rzreczoznawca, biegły), экспэрымэнт (eksperyment, doswiadczenie, próba), эксплюата-
тар (eksploatator, wyzyskiwacz), эксплюатацыя (eksploatacja, wyzysk), электрычны (elektryczny), 
эмэрытура (emerytura), эмігрант (emigrant, wychodźca), эміграцыя (emigracja, wychodźtwo), 
эміграваць (emigrować), эмісія (emisja). Заўважым таксама, што паланізм алярм, які актыўна 
выкарыстоўваўся на старонках беларускай перыёдыкі, у слоўніку прысутнічае толькі ў другой частцы: 
трывога – trwoga, alarm.

Іншамоўныя словы, пададзеныя ў рэестравай беларускай частцы двухмоўных перакладных 
лексікаграфічных даведнікаў, можна лічыць умоўна адаптаванымі запазычаннямі: акцыз, акцыя, ар-
гумент, візіт, кабінет, каланізацыя, кампанія, касаваць, квота, ліцытацыя, нейтральны, рэвізія, рэ-
камендацыя, рэстаўрацыя, таўро, тэлеграма, фашызм, фашыст, федэралізм, федэрацыя, ферма, 
фермер, фікцыя, цытрына, штрайк, шыльда, унія, эвакуіраваць, эквівалент, экзекуцыя, экспарт, экс-
перт, эксперымент, эксплуататар, эксплуатацыя, электрычны, эмерытура, эмігрант, эміграцыя, 
эмігрыраваць, эмісія. на старонках перыёдыкі 1920–30-х гг. яшчэ знаходзім гэтыя запазычанні з глосамі: 
экспортная квота (норма) для маей краіны малая ў параўнаньні з квотай, устаноўленай для іншых 
краін... (ч/п-33, № 151); Cišynia, zadumiennaść nieba šeraha biełaruskaha pakidajuć na im [селяніне] swajo 
taŭro (klajmo) (BK-27, № 17); Nowaja ŭłada imkniecca da adnastajnaści ŭ peŭnych napramkach. Taŭro 
(klajmo) jaje ŭzmacoŭwaje počaŭ jednaści (BK-27, № 41).

Калі зрабіць параўнальны аналіз уласнамоўных адпаведнікаў да іншамоўных слоў, зафіксаваных 
у перыёдыцы і слоўніках, можна заўважыць, што ў адных выпадках яны цалкам супадаюць (табл. 1), 
у другіх выпадках назіраецца частковае супадзенне, калі маецца агульнае слова (табл. 2), у трэціх – 
цалкам адрозніваюцца (табл. 3):

Та бл і ц а  1

Прыклады поўнага супадзення падбору адпаведнікаў да іншамоўнага слова

Іншамоўнае слова
адпаведнікі

у слоўніках у перыёдыцы

Каланіст асаднік асаднік

Каласальны вялізарны вялізарны
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Мовазнаўства

Та бл і ц а  2

Прыклады частковага супадзення падбору адпаведнікаў да іншамоўнага слова

Іншамоўнае слова
адпаведнікі

у слоўніках у перыёдыцы

аграрны зямельны зямельны, сельскагаспадарчы

аналіз разбор, расклад разгляд, разбор

анамалія адхіленне ненармальнасць, няправільнасць, адхіленне

Гегемонія верхаводства панаванне, кіраўніцтва, павадырства, 
правадырства, перавага, каманда, улада, 

камандзірства, верхаводства

дывідэнд прыбытак прыбытак, даход

Імпарт прывоз увоз, прывоз

Інтэрв’ю размова размова, гутарка

Кампенсацыя адшкадаванне заплата, замена, адшкадаванне, пакрыццё

Та бл і ц а  3

Прыклады поўнага разыходжання падбору адпаведнікаў да іншамоўнага слова

Іншамоўнае слова
адпаведнікі

у слоўніках у перыёдыцы

агонія кананне, кавэнчанне уміранне

актуальны здольнадзейны дзейны

асацыяцыя злука аб’яднанне, злучэнне

аўтаномія самаўрад самаўпраўленне, незалежнасць

Індэкс азначнік паказальнік, паказчык

Кааліцыя злука супрацоўніцтва, аб’яднанне, саюз, 
хаўрус, паразумленне

Крэдыт павер даверые, грошы, пазыка

Рацыянальны вымерны разумны

Хаос бязладдзе непарадак, беспарадак, 
неарганізаванасць

акрамя таго, многія іншамоўныя словы на старонках перыёдыкі тлумачыліся пры дапамозе апісальных 
канструкцый, што ў перакладных даведніках з’яўляецца надзвычай рэдкай з’явай. а вось недакладнасці 
маюць месца ў абодвух выпадках. Калі ў слоўніках тлумачэнне можа мець празмерна абагульнены харак-
тар: субсидия – субсыдыя, грашовая дапамога (РБС-28), дык у перыёдыцы сустракаюцца яшчэ і памылкі 
друку: Такая культура, як топінамбур (зялёная [замест земляная – заўважана мною. – Т. С.] ігруша), 
скарыстоўваецца ня толькі для атрыманьня каштоўных клубняў, але і для сіласаваньня (ШК-32, № 32).

Высновы. выкарыстанне гласіраваных запазычанняў, зафіксаваных у перыёдыцы і слоўніках, а так-
сама вялікая колькасць і разнастайнасць беларускіх адпаведнікаў да іх сведчаць аб тым, што працэс 
адаптацыі іншамоўных слоў у беларускай мове 1920–30-х гг. адбываўся адначасова стыхійным чынам 
(як у перыёдыцы) і шляхам кадыфікацыі (з дапамогай слоўнікаў). адсутнасць на старонках перыядычнага 
друку некаторых зафіксаваных у даведніках беларускіх сінонімаў і, наадварот, наяўнасць многіх занатава-
ных у газетах беларускіх адпаведнікаў, не зафіксаваных у слоўніках, з’яўляецца доказам таго, што на ста-
ронках перыядычных выданняў працэс адаптацыі іншамоўных слоў адрозніваўся большай дынамічнасцю.

Група слоў, якія былі выяўлены ў перыёдыцы і не зафіксаваны ні ў адным з названых лексікаграфічных 
даведнікаў (354 (35 %) дС), паказвае, што на старонках тагачасных перыядычных выданняў фармаль-
на-семантычная адаптацыя іншамоўных лексем адбывалася больш хуткімі тэмпамі: абітурыент, 
агрэман, альпініяда, альянс, ануітэт, аншлюс, асамблея, аўтастрада, бараль, бізнес, бістро, бонус, 
бусідо, ватэрпола, гандыкап, гестапа, гінтэрланд, гран-пры, грэйдар, джыу-джыцу, джэм, донар,  
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дэмарш, дэпанент, інаўгурацыя, інвестыцыя, інсайд, інфайтынг, кантэйнер, карупцыя, клірынг, кор-
нер, корт, красмен, ліквідны, лімітацыя, лобі, маянэз, мітэльштрэкер, накаўт, п’ексы, пенальці, пола, 
прасперыты, прэвентыўны, пушбол, робат, рэкет, самурай, санацыя, скаўт, скетынг-рынг, слалам, 
слябінг, снайпінг, сорга, спікер, спрынтар, спурт, стаер, стрыпер, сэт, тарнада, трэйлер, трэнінг, 
форвард, харакіры, хаўтайм, эвентуальны, экспазэ, экстрэмізм, эмбарга, эндшпіль і інш. Гэта больш 
познія запазычанні, а таксама словы, што маюць вузкую сферу ўжывання.

Такім чынам, можна вылучыць дзве групы іншамоўных слоў, якія на старонках перыядычных 
выданняў 1920–30-х гг. ужываліся з тлумачэннямі: 1) запазычанні, зафіксаваныя ў слоўніках гэтага 
перыяду (кніжная лексіка, некаторыя тэрміны); 2) новыя запазычанні, не адлюстраваныя ў тагачас-
ных даведніках, фармальна-семантычная адаптацыя якіх адбывалася менавіта ў даследаваны пе-
рыяд. на старонках перыядычных выданняў для іншамоўных слоў адзначаецца большая колькасць 
сінанімічных адпаведнікаў, чым у тагачасных лексікаграфічных даведніках.
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Н. В. ЯНЕНКА

ВАРЫЯНТНАСЦь У ШТОДЗЁННЫМ БЕЛАРУСКІМ ГАРАДСКІМ МАЎЛЕННІ  
(на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску)

Резюме. на материале записей в г. п. Хотимске представлена методика анализа устной гетерогенной обиходной речи белору-
сов в рамках вариационистской парадигмы. в соответствии с данной методикой высказывание, содержащее очевидные признаки 
двух языков, рассматривается в качестве «одной системы» с характерной для нее вариативностью языковых переменных. эти 
варианты соотносятся с единицами литературных разновидностей соответствующих языков только в рамках рабочих процедур 
анализа; на концептуальном уровне такое соотнесение не проводится. Использование говорящими тех или иных вариантов объ-
ясняется не беспорядочностью или несистемностью речи, а действием прагматических аспектов коммуникации, таких как тема 
и характер беседы, состав ее участников, задачи коммуникации и др.

Ключевые слова: устная гетерогенная речь; вариационистская парадигма; обиходно-бытовая речь; обиходно-деловая речь; 
прагматика.

Abstract. The article shows (based on the recordings in Chocimsk) a methodology for analyzing of oral heterogeneous everyday 
speech of Belarusians within the variationist paradigm. In accordance with this methodology the utterance containing obvious signs 
of two languages is considered as «one system» with variability of a certain linguistic variables. These variables are compared 


