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Англіцызмы ў мове газеты «Звязда» 

 

Запазычванне належыць да ліку найбольш прадуктыўных спосабаў 

пашырэння лексічнага складу мовы і адлюстроўвае змены ў сацыяльным, куль-

турным і эканамічным жыцці пэўнай краіны. Таксама «ў з’яве запазычання 

трэба бачыць не толькі простую патрэбу ў новых лексічных элементах з боку 

мовы, якая запазычвае, не толькі задавальненне яе патрэбы ў адсутных сродках 

моўнага выражэння (бо гэты недахоп можа быць дапоўнены рознымі шляхамі), 

але і адлюстраванне агульных унутраных заканамернасцей развіцця дадзенай 

мовы» [5, с. 174], тым больш, што «развіваючы слоўнік мовы запазычанні 

спрыяюць ператварэнню яе ў больш гнуткі, дасканалы сродак зносін, здольны 

абслугоўваць самыя разнастайныя функцыянальныя сферы – ад бытавой да 

навуковай і літаратурнай» [1, с. 3]. 

Пранікненне тых ці іншых лексем з адной мовы ў другую заўсёды патра-

бавала пэўны ўзровень валодання мовай-крыніцай ад носьбітаў мовы-

рэцыпіента, і лагічна выказаць здагадку, што заўсёды існуе першы прэцэдэнт 

ужывання замежнага слова ў кантэксце роднай мовы адным носьбітам мовы-

рэцыпіента. Апошнім часам лінгвісты адзначаюць, што менавіта журналісты 

з’яўляюцца найбольш актыўным суб’ектам для ўзбагачэння мовы замежнымі 

словамі. А канвенцыяналізацыя лексемы – працэс паступовы, які патрабуе 

больш шырокага кола носьбітаў мовы-рэцыпіента, якія выкарыстоўваюць ін-

шамоўнае слова ў сваім ужытку. Прычым журналісты і тут адыгрываюць 

пэўную ролю. Так, неаднаразова выкарыстанае ў пісьмовай мове перыядычнага 

друку, запазычанае слова становіцца больш звыклым і зразумелым, хутчэй 

трапляе ў вусны ўжытак носьбітаў беларускай мовы. Істотнай у гэтым сэнсе 

з’яўляецца і тыражнасць выдання. 

«Звязда» – найстарэйшая дзяржаўная рэспубліканская газета на беларус-

кай мове. Першы нумар выйшаў у 1917 годзе па-руску. У 1925 годзе частка 

матэрыялаў пачала публікавацца на беларускай мове, з 1927 года газета стала 

поўнасцю беларускамоўнай. Тыраж яе ў 2015 годзе складаў 20,5 тыс. экзэмпля-

раў, газета выдаецца пяць разоў на тыдзень. 

Як лічыць П. Жаўняровіч, «сёння “Звязда” рухаецца ў сучасным рэчышчы 

канцэптуальнай журналістыкі, бо ў матэрыялах газеты выразна прасочваецца 

вызначальны сэнсавы стрыжань, у якім знітаваны такія складнікі, як беларуская 

дзяржаўнасць, беларускі дух і як іх адлюстраванне – беларуская мова» [3, с. 35]. 

Фіксаваць і характарызаваць змены ў розных сферах грамадскага жыцця ў Рэс-

публіцы Беларусь праз друкаванае слова, укараняць іх у свядомасці беларусаў – 

адны з асноўных задач газеты «Звязда». Імклівасць і разнапланавасць развіцця 

сучаснага грамадства выклікаюць пэўныя змены ў моўнай сістэме, якія перш за 

ўсё адлюстроўваюцца ў публіцыстыцы. А таму беларускія перыядычныя вы-
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данні становяцца пляцоўкай для моўных эксперыментаў, увядзення новых 

лексем у мову, а таксама фіксацыі змен, якія адбываюцца ў мове.  

Мэтай артыкула з’яўляецца вызначэнне змен у слоўнікавым складзе бе-

ларускай літаратурнай мовы на працягу апошніх 20-ці гадоў. На матэрыяле ан-

гламоўных запазычанняў у мове нумароў газеты «Звязда» за 1950 год, 1990 год 

і за 1994–1996, 2004–2006, 2014–2015 гады. Зроблена спроба выяўлення адмет-

ных рыс працэсу адаптацыі англіцызмаў да беларускіх моўных законаў і закан-

амернасцей, вызначэння далейшага лёсу гэтых намінацый у слоўнікавым склад-

зе сучаснай літаратурнай мовы. Параўнальна-статыстычны аналіз англіцызмаў 

у мове газеты «Звязда» за адпаведныя перыяды дазваляе зрабіць наступныя 

назіранні і вывады. 

1. Сярэдняя колькасць англіцызмаў, якія ўжываюцца ў выданнях за 

1950 год складае 11 лексічных адзінак. Прычым асноўная колькасць слоў або іх 

дэрыватаў ужываецца пастаянна з нумара ў нумар: камбайн ← combine, клуб ← 

club, лідэр
1
 ← leader, матч ← match, мітынг ← meeting, спорт ← sport, 

трактар ← tractor, фільм ← film.  

2. У выданнях за 1990 год сярэдняя колькасць англіцызмаў – 16 адзінак, 

што ў параўнанні з 1950 годам больш у паўтары разы. Разнастайнасць запазы-

чанняў становіцца значна шырэй. Найбольш актыўна ўжываюцца словы 

інтэрв’ю ← interview, клуб ← club, мітынг ← meeting, спорт ← sport. 

3. Колькасць запазычанняў у артыкулах газеты да 1995 года ўзрастае 

амаль у 2 разы. Сярэдняя частотнасць ужывання англіцызмаў складае 

29 адзінак. Запазычанні, якія фігуруюць ў 80–100 % нумароў газеты «Звязда» за 

1995–1996 гады: долар ← dollar, клуб ← club, лідэр ← leader, спорт ← sport, 

хакей ← hockey. 

4. Для нумароў газеты «Звязда», выдадзеных у 2006 годзе, характэрна 

больш шырокае выкарыстанне англамоўных запазычаных слоў. Суадносіны 

колькасці англіцызмаў, выкарыстаных у артыкулах газет за 1995 год, да запа-

зычанняў, якія ўжываюцца ў нумарах за 2006 год, складаюць прыкладна 1 : 1,3. 

Ступень ужывальнасці англіцызмаў у артыкулах 2014–2015 гадоў застаецца на 

узроўні перыяду 2004–2006 гадоў. У выданнях 2004–2006 гадоў наступныя 

англіцызмы фігуруюць у 80–100 % нумароў: долар ← dollar, клуб ← club, лідэр 

← leader (сустракаюцца часцей іншых), матч ← match, пластык ← plastic, 

рэгіён ← region, стандарт ← standard, трэнер ← to train, футбол ← football і 

вытворныя ад іх словы; у выданнях 2014–2015 гадоў: долар ← dollar (самая 

ўжывальная лексема), бізнес ← business, лідэр ← leader, спорт ← sport. 

5. Сярэдні ўзровень па частотнасці ўжывання (англіцызмы сустракаюцца 

ў 50–70 % нумароў газеты) за 1995 год прадстаўляюць запазычанні: бізнес ← 

business, бізнесмен ← businessman, імпарт ← import, кактэйль ← cocktail, 

камп’ютэр ← computer, катэдж ← cottage, клірынг ← clearing, прэс-

канферэнцыя ← press-conference, рэгіён ← region, рэспандэнт ← respondent, 

                                                           
1
 У артыкуле пры выкарыстанні ілюстрацыйнага матэрыялу 1980–90 гадоў яго напісанне адпавядае 

прынятаму на той час. Зразумела, што па сучасных нормах некаторыя словы на пісьме перадаюцца 

інакш, напр. гангстар, інтэрнэт, лідар, менеджар, сэйшн і пад. – Заўвага рэд. 
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старт ← start, стэнд ← stand, трактар ← tractor, трэнер ← train, фільм ← 

film, экспарт ← export, экспрэс ← express; за 2006 год: бізнес ← business, блок 

← block, бум ← boom; галкіпер ← goalkeeper, допінг ← doping, дызайн ← 

design, інтэрнэт ← internet, кактэйль ← cocktail, камп’ютэр ← computer, 

камфорт ← comfort, канвеер ← conveyer, кантэйнер ← container, ліфт ← lift, 

лэдзі ← lady, маніторынг ← monitoring, менеджмент ← management, 

менеджэр ← manager, рэкардсмен ← records man, рэферы ← referee, спорт ← 

sport, стэнд ← stand, трактар ← tractor, тралейбус ← trolleybus, фільм ← film, 

чэмпіён ← champion, экспарт ← export. З вышэй прыведзеных спісаў слоў 

можна заўважыць, што пры супадзенні значнай колькасці слоў, ужытых у 

артыкулах газеты ў разглядаемыя намі гады, у 2006 годзе назіраецца тэндэнцыя 

да даволі частага выкарыстання больш спецыфічнай лексікі. У выданнях за 

2014–2015 гады частотнасці ўжывання 50–70 % адпавядаюць наступныя 

англамоўныя лексемы: бізнесмен ← businessman; інтэрнет ← Internet, 

камфорт ← comfort, клуб ← club, рэйд ← raid, фільм ← film футбол ← football 

і вытворныя ад іх словы. Як бачна, гэтая група слоў больш вузкая, чым у 

папярэднія гады. І, адпаведна, калі ўлічваць той факт, што сярэдняя колькасць 

запазычанняў на кожны нумар застаецца прыкладна 35 слоў, трэба адзначыць 

большую разнастайнасць англамоўных запазычанняў у артыкулах «Звязды» за 

2014–2015 гады. 

6. У газетах перыядаў 1994–1996, 2004–2006 гадоў найбольш часта выка-

рыстоўваецца лексіка спартыўнай, фінансава-эканамічнай і агульнай сфер, што 

звязана, галоўным чынам, з шэрагам пытанняў, разглядаемых у артыкулах, і 

шырокім колам чытачоў, якім адрасаваны артыкулы «Звязды». Трэба адзна-

чыць таксама, што колькасць адзінак фінансава-эканамічнай сферы ў газетах за 

2006 год павялічылася больш чым у два разы. Для перыяду 2014–2015 гадоў 

характэрна ўжыванне неалагізмаў сферы інфармацыйных тэхналогій.  

7. У выданнях газеты 2005–2006 гадоў пачынаюць значна часцей 

з’яўляцца англіцызмы, якія яшчэ не прайшлі семантычную адаптацыю ў 

беларускай мове – словы, зразумелыя вельмі вузкаму колу носьбітаў мовы. Гэта 

такія словы, як Інтэрнэт-банкінг ← Internet banking, коуч ← coach, монакіні ← 

monokini, працэсінг ← processing, пэй-чэк ← pay cheque. Параўн.: «Ва ўсякім 

разе вам не трэба ламаць галаву, куды б надзейней схаваць пэй-чэкі і наяўныя 

грошы» (01.10.2004); CD-рэсівер ← CD-receiver, СМС-банкінг ← SMS-banking, 

флікер ← flicker, фронт-офіс ← front office, сейшн ← session: «Лідэр каманды 

“Лепрыконсы” Ілля Міцько стаў ініцыятарам імправізаванага сейшна ў стылі 

рэп, які публіка сустрэла з асаблівым захапленнем» (01.02.2005); страйк ← 

strike: «З пачатку года буйныя прадпрыемствы былі паралізаваны, бо не маглі 

рэалізаваць кантракты з Расіяй, а цяпер аб страйку загаварылі 

прадпрымальнікі» (02.02.2005); трыб’ют-бэнд ← tribute-band, кавер-бэнд ← 

cover-band: «Гэта не трыб’ют-бэнд і не кавер-бэнд, гэта хутчэй двайнікі, – 

патлумачыў Івашын» (28.02.2005); імперсанатар ← impersonator: «Гэты 

калектыў быў неаднойчы ўдастоены прызоў на конкурсах імперсанатараў, у 

тым ліку ў Лас-Вегасе» (28.01.2005). 
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Для больш лёгкага ўспрымання новых запазычанняў журналісты ў сваіх 

артыкулах зрэдку даюць іх тлумачэнні: «Для дам з праблемнай фігурай на 

першым месцы суцэльны купальнік, або монакіні» (12.07.2006); «Патлумачым: 

тэрмін працэсінг азначае “апрацоўка аперацый”» (16.08.2006); «Мы праводзілі 

летась у Баранавіцкім раёне спецыяльную акцыю: бясплатна раздавалі дзецям 

флікеры – святлоадбівальныя элементы, якія можна прымацоўваць на партфель, 

на адзенне ці абутак» (15.07.2006). 

Аднак, калі некаторыя з узгаданых слоў у сярэдзіне нулявых гадоў толькі 

ўводзяцца ва ўжытак: Інтэрнэт-банкінг, монакіні, працэсінг, сідзі-рэсівер, 

СМС-банкінг, флікер, фронт-офіс, сейшэн, то да 2015 года гэтыя запазычанні 

ўжо ў пэўнай ступені прайшлі сэнсавую адаптацыю і фіксуюцца «Вялікім 

слоўнікам беларускай мовы» (2012) Ф. А. Піскунова.  

8. У артыкулах 2014–2015 гадоў значна часцей ужываюцца англіцызмы з 

галіны мастацтва і інфармацыйных тэхналогій, яны з’яўляюцца абсалютна 

новымі, вядомымі абмежаванаму колу носьбітаў беларускай мовы: 

«Удзельнікам конкурсу было прапанавана стварыць творчыя работы ў такіх 

намінацыях, як “інавацыя” (3D-візуалізацыя, timelapsе, фрызлайтынг), 

“відэафільм”, відэакліп”» (09.04.2015); «Потым праект паказалі ў 

пазаконкурснай праграме кінафестывалю “Бульбамуві”» (07.11.2015); 

«Спецыялісты ўжо гавораць, што ў сучаснага чалавека – “кліпавае”, а ў апошні 

час, нават “лайкавае” мысленне» (20.11.20015); «Яшчэ адзін сусветны трэнд – 

амніканальны рытэйл, які ўяўляе з сябе інтэграваны падыход да пакупніка, калі 

ўсе дзеянні кліента ў розных дыстанцыйных каналах (соцсетках, інфакіёску, 

інтэрнэт-банкінгу) улічваюцца, аналізуюцца і яму аператыўна прапануецца 

персаналізаваны прадукт» (18.11.2015); «Сёння, думаю, не толькі рэбрэндынг 

можна назваць паспяховым, але і ў цэлым вашу працу» (18.11.2015). 

9. Паколькі на старонкі газет трапляюць англіцызмы, якія яшчэ не паспелі 

адаптавацца да нормаў беларускай літаратурнай мовы, у артыкулах «Звязды» 

(як і іншых перыядычных выданняў) сустракаюцца розныя варыянты графіка-

арфаграфічнага адлюстравання аднаго і таго ж запазычанага слова: «Яны ніколі 

не былі ў сэкс-бізнэсе» (01.10.2004); «Віцеблянін, якому за трыццаць, нідзе не 

працаваў, не будучы прадпрымальнікам, займаўся бізнесам» (13.10.2004); «Бе-

ларусы і расіяне вядуць сумесную барацьбу з наркабізнэсам» (07.10.2005); 

«Сваёй ахвярай ён выбірае школьную сяброўку Джэні, дачку бізнэсмэна Артура 

Херка» (15.10.2004); «Яму 42 гады, Ігар – бізнэсмен» (12.07.2006); «У адказ на 

просьбу да менэджэра прывезці мае грошы ў “Сінгапур” чалавечнае: “Добра – 

заўтра!”» (01.10.2004); «Яе менеджару ўдалося знайсці пралаз у брытанскім за-

коне аб цэнзуры, што дазволіла акцёрам агаляцца падчас спектакля» 

(15.06.2006); «У Гродне праваахоўнікі затрымалі менеджара аднаго з адкрытых 

акцыянерных таварыстваў» (12.07.2006); «Былы сакратар райкома аказаўся 

бяздарным мэнеджэрам» (24.12.2002) і «Iм неабходна будзе сяліць тут сваіх 

менеджэраў» (17.10.2004). З цытат відаць, што слова manager на пісьме жур-

налісты перадаюць трыма спосабамі – менеджэр, мэнеджэр, менеджар. Частка 

англійскіх састаўных слоў на -man (businessman, showman, superman і інш.) пе-
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радаецца ў газеце праз э і праз е: «Яшчэ адна сцэна – у студыі шоумэнаў, дзе 

пяцігадовыя карапузы вучацца выдумляць і праводзіць імпрэзы» (24.10.2002) і 

«А год таму разам з аднакласнікамі бізнесмен стварыў апякунскі савет» 

(28.05.2004). Прыклады варыянтаў напісання на беларускай мове англіцызмаў 

business, businessman, manager, fitness яскрава ілюструюць тагачасную 

неўсталяванасць графіка-арфаграфічных нормаў перадачы англамоўных 

запазычанняў на пісьме англійскіх гукаў, адпаведных беларускаму [э], што дае 

магчымасць кожнаму носьбіту мовы-рэцыпіента вырашаць дадзенае пытанне, 

кіруючыся ўласным густам – перадаючы гэты гук літарай э або е.  

У некаторых артыкулах газеты, выяўляюцца супярэчлівыя напісанні 

складанаўтваральных запазычанняў праз злучок або разам: «Амерыканскі піт-

бультэр’ер – гэта ўсяго толькі яшчэ да канца не сфарміраваная пародная група» 

(17.02.2000); «Гісторыя сабачых баёў пачалася ў Беларусі з таго часу, як у рэс-

публіку былі завезены першыя сабакі пароды пітбультэр’ер» (19.11.2005). 

Акрамя таго, некаторыя запазычанні маюць лацінска- і кірыліцкаграфіч-

ныя варыянты напісання: «... і звесткі ад уласных карэспандэнтаў у рэжыме on-

line» (01.09.2005); Загаловак: «Шакаладныя баі – айчыннае рэаліці ў рэжыме 

он-лайн» (02.10.2009); «Медыкі пракансультуюць анлайн» (20.11.2015); «... якія 

новыя паслугі вы збіраецеся развіваць? – Далейшае пашырэнне магчымасці вы-

карыстання СМС-банкінга» (16.08.2006); «Доля SMS-банкінгу па выніках 9 ме-

сяцаў 2015 года склала 1 %» (19.11.2015); «Ідэя зрабіць “твітар-серыял”, як яго 

назваў куратар праекта Андрэй Кудзіненка, падалася цікавай» (07.11.2015); 

«Кароткія жанры, сціслыя выказванні, ролікі на Youtube, сэрвісы Twitter i 

Instagram выкавалі нецярпялівых “спажыўцоў”» (7.11.2015). 

10. Галоўная прычына з’яўлення запазычанняў у любой мове – гэта ад-

сутнасць у мове-рэцыпіенце паняцця адпаведнага пэўнай з’яве, іншымі словамі, 

міграцыя ў мову паняцця разам са словам, якое яго абазначае. Аднак у беларус-

кай мове з’явіўся шэраг лексем, запазычаных з англійскай мовы, для якіх ёсць 

беларускамоўныя эквіваленты. Гэты сінонім мог раней функцыянаваць у мове: 

«У Мінску былі рэалізаваны маштабныя праекты, напрыклад, будаўніцтва 

гасцініцы “Пекін”» (19.11.2015), «І будуць для іх зручнасці ў старых адноўле-

ных сценах і гатэль, і рэстаран» (20.11.2015) (у дадзеным выпадку ролю 

іграюць яшчэ і сацыяльна-псіхалагічныя фактары запазычвання і ўжывання 

слоў: выкарыстанне англіцызмаў лічыцца прэстыжным пэўнымі коламі нось-

бітаў мовы): «Можна аддаць права камерсантам будаваць мікрараён» 

(03.01.1995); «З пачатку года буйныя прадпрыемствы былі паралізаваны, бо не 

маглі рэалізаваць кантракты з Расіяй, а цяпер аб страйку загаварылі прадпры-

мальнікі» (02.02.2005); «Бізнесменаў, асабліва занятых у сферы абслугоўвання, 

чакае расшырэнне справы» (03.01.1995); «Успрымаць аб’ём інфармацыі і 

адначасова сачыць за дарогай вадзіцелю цяжка – адсюль і ідэя ўстаноўкі ў 

кабіне мікраЭВМ» (06.01.1995); «... шмат хто з дзяцей аддае перавагу тэлевізару 

ці камп’ютару» (14.06.2006). З другога боку, эквівалент-сінонім з’явіўся як 

пераклад самога запазычання на беларускую мову: «Зараз заўсёды сачу ў 

Інтэрнэце за выступленнямі каманды» (08.10.2005); «З ранку яна садзілася за 
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“комп”, прыхапіўшы кавы і чыпсаў, і “завісала” днямі ў інтэрнэце» 

(31.10.2015); «Ужо дзевяць гадоў будынак станавіўся “героем” рубрыкі 

“Страчаная спадчына” ў сеціве» (20.11.2015); «Па старой звычцы не нашу 

флікер» (18.11.2015); «Святлоадбівальныя элементы, якія адпавядаюць 

дзяржстандартам, цяпер у продажы паўсюль» (30.10.2015). 

11. Прыкладам з газеты «Звязда» можна праілюстраваць яшчэ адну 

прычыну запазычвання: неабходнасць утварэння ў мове больш дасканалай наз-

вы для абазначэння пэўнай з’явы або паняцця ў мове-рэцыпіенце, спецыфікацыі 

гэтага паняцця. Параўн.: «Сын журналіста Эліота Арнольда Мэт гуляе ў кілера» 

(15.10.2004). Слова кілер на першы погляд мае той жа сэнс, што і беларускае 

слова забойца – ‘той, хто ўчыніў забойства’ [6, с. 205]. У той жа час англійскае 

слова killer мае наступныя значэнні: 1) асоба або рэч, якая ўчыняе забойства; 

2) размоўн. страшэнная, вялізная асоба або рэч; 3) размоўн. вясёлы жарт [7, 

с. 616]. Але ж ў беларускай мове слова кілер абазначае менавіта прафесійнага 

забойцу або забойцу-наёмніка. Адпаведна «Слоўніку іншамоўных слоў» 

А. М. Булыкі, кілер – наёмны забойца [2, с. 159]. 

Лексема гангстэр (← gangster) тлумачыцца гэтым жа слоўнікам як «член 

бандыцкай арганізацыі, які робіць бізнес незаконнымі сродкамі – забойствамі, 

грабяжом, подкупам, запалохваннем» [2, с. 83]. Параўн.: «Былы гангстэр Біл 

Манучы “кінуў” аднаго з самых крутых босаў чыкагскай мафіі і ўцёк» 

(15.10.2014). Адзначым таксама блізкую да слова забойца ў свядомасці бела-

русаў лексему снайпер (снайпер ад sniper – стралок, які валодае тэхнікай трап-

най стральбы, маскіроўкі, назірання; звычайна ўзброены вінтоўкай з аптычным 

прыцэлам): «Астаткі брыгады пры дэфіцыце боепрыпасаў і прадуктаў хар-

чавання, пад градам снайперскіх куль і аскокаў гранат не здольныя весці баявыя 

дзеянні супраць дудаеўскіх баевікоў» (03.11.1995). У англійскай мове акрамя 

ваенізаванага значэння гэтай лексемы, ёсць яшчэ тлумачэнне лексемы снайпер 

як ‘чалавек, які страляе ў іншых з патаемнага месца’. Тут жа можна ўзгадаць 

слова стралок, якое для носьбітаў беларускай мовы не мае выражанай 

адмоўнай канатацыі (параўн. у ТСБЛМ: 1. Чалавек, які ўмее страляць; 2. Ваен-

наслужачы стралковых або мотастралковых войск. 3. Ваеннаслужачы, які вядзе 

агонь з танка або самалёта; 4. Служачы ваенізаванай аховы. Гэтыя і некаторыя 

іншыя запазычанні ўжо трывала замацаваліся ў беларускай мове, аб чым 

сведчыць факт фіксацыі іх у «Слоўніку іншамоўных слоў» А. М. Булыкі, 

«Вялікім слоўніку беларускай мовы» Ф. А. Піскунова. 

12. Часта англамоўныя запазычанні ўжываюцца ў артыкулах «Звязды» ў 

стылістычных мэтах, для стварэння спецыфічнага моўнага эфекту: «Чаравікі 

былі сапраўды па тым часе файнымі» (04.11.2006) (маладзёжны слэнг 1990-

х гг.); «… ці гэта стаўленне да кінамастацтва (“трэба, каб лягчэй і з хэпі-

эндам”), ці гэта дзейнасць праваабаронцаў…» (20.11.2015) (робіць выказванне 

знарок больш сучасным, надае іронію); «Бессістэмнае, яно таксама карыснае, 

хоць пры гэтым адбываецца пэўная блытаніна, такі мікс жыцця і літаратуры» 

(20.11.2015) (прыцягвае выказванне да сучаснасці). 
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Можна канстатаваць, што на сучасным этапе газета «Звязда» з’яўляецца 

своеасаблівай апрабацыйнай пляцоўкай для ўвядзення і адаптацыі англіцызмаў 

у беларускай мове. Аналіз гэтых публікацый сведчыць аб паскораным працэсе 

змен у лексічным складзе сучаснай беларускай літаратурнай мовы за кошт шы-

рокага выкарыстання іншамоўных запазычанняў, найперш з англійскай мовы. 
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І. І. Савіцкая, 
кандыдат філалагічных навук, 

дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы БДУ 

 

Беларускі і ўкраінскі агульнанацыянальныя слоўнікі 

 

Адной з крыніц вывучэння і адначасова сродкам кадыфікацыі нацыяналь-

най літаратурнай мовы з’яўляецца нацыянальная лексікаграфія ў яе ранні 

слоўнікавы перыяд, які звычайна вызначаецца выданнем значнага паводле 

колькаснага адбору і ролі ў станаўленні моўнай сістэмы лексікаграфічнай пра-

цы – слоўніка нацыянальнай мовы, што выконвае функцыю выразніка на-

цыянальнай самасвядомасці носьбітаў мовы. 

Супастаўленне культурна-гістарычнай спецыфікі ўсходнеславянскай 

лексікаграфіі перыяду станаўлення нацыі ўяўляецца актуальным для этналагіч-

най тэорыі, а таксама пры даследаванні гістарычнай лексікаграфіі ўсходнесла-

вянскіх, у прыватнасці, беларускай і ўкраінскай, моў. Падобная праблематыка 

даследавалася вядучымі ўсходнеславянскімі лексікографамі і гісторыкамі 

лексікаграфіі – Т. Кульчыцкай [4], Г. Плотнікавай [5], П. Гарэцкім [2], 

М. Гуліцкім [3] і інш. Мэтай артыкула з’яўляецца аналіз пазамоўных і ўнутры-

моўных фактараў, што ўплываюць на фарміраванне і ролю нацыянальнай 

лексікаграфіі ў канкрэтны гістарычны перыяд. Вынікі даследавання закрануць 

як вышэйназваныя фактары, так і сістэматызацыю нацыянальна-культурнага 

складніка ў нацыянальных слоўніках дзвюх усходнеславянскіх моў. 

Станаўленне нацыянальнай мовы немагчымае без выпрацоўкі адзіных 

моўных нормаў. Гэты працэс мае як агульныя для розных нацый рысы (функ-

цыянаванне кадыфікаваных нормаў у ролі культурна-сацыяльнага маркера, вы- 


