
Давсш ютотнай дапамогай можа быць апора на беларускую мову пры засваенш лекшчнага 
матэр'ялу: каля 40% лекспа сучаснай беларускай лггаратурнай мовы складаюць запазычанш, яюя 
прыйшл! у нашу мову у розныя часы i розныло шляхами 

Але не усе студэнты у" роунай ступеш валодаюць сваей роднай мовай i ведаюць родную 
культурау. А у Беларус! гэтыя абставшы ускладняюцца, з аднаго боку бшнтазмам, а з другога, тым, 
што рознща пам1ж рускай i беларускай культурам! на першы погляд здаецца неютотнай. Нягледзячы 
на гэта, культурныя рэалн i у беларускамоуных, i у рускамоуных студэнтау павшны раунапрауна 
[Е.В. Игнатенкова, 2002] тднчвацца, абмяркоувацца i прымяняцца у працэсе аргашзацьп дыспутау, 
ролевых гульняу, абмеркавання тэм i праектау на уроках нямецкай мовы. 

У вышку трэба падкрэслщь, што абодва метады выкладання замежнай мовы, з апорай на род
ную i без яе, - раунапрауныя. I ix ужыванне пераважна залежыць ад таго, з якой мэтай вывучаюць 
мову. Kani icHye 1мкненне у сщслы тэрмш засвощь пэуны бытавы мппмум i тэрмшова паехаць у 
KpaiHy вывучаемай мовы, тады зус1м не абавязкова засваенне моунай сютэмы. Але кал1 вьисладанне 
наюравана на доугачасовую памяць, тады узнисае неабходнасць свядомай апоры на родную мову. 

Аднак празмерна захапляцца кампаратывютыкай таксама не варта, таму што гснуе верагод-
насць узнншення калек, яюя не могуць гармашчна улщца у сютэму замежнай мовы. Мы л!чым най-
болын карысным разумнае спалучэнне абодвух падыходау, таму што выкладаннем прадугледжваецца 
яшчэ i мэта развщця моунай штущьп i адчування мовы у навучэнцау. 
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Найбольш яскравым сведчаннем кантактау м1ж соцыума\п з'яуляецца лексша, у прыватнасщ 
запазычанш. Як правша, чым актыуней кантактуюць народы, тым больш запазычанняу з суседняй 
мовы можна адшукаць у мове-рэцышенце. Анал1з запазычанняу у мове розных часоу найлепшым 
чынам паказвае змены у «арыентацы1» прымаючай мовы. 

Ан&из запазычанняу беларускай мовы на розных этапах яе развщця дазваляюць гаварыць пра 
ступень актыунасщ кантактау беларусау з суседшм1 народами 

I у старабеларускай, i у сучаснай беларускай мове запазычанш складаюць значную частку лек-
ciKOHa - каля 35%. Але у старабеларускай мове большая частка запазычанняу - з лацшскай мовы, по-
тым - з польскай, потым - з чэшскай i з нямецкай. Пры гэтым нельга не адзначыць цапкам адмысло-
вую ролю польскай мовы: у працэсе запазычвання у беларускую мову з шшамоуных крышц яна 
амаль заусёды выступае мовай-пасярэднщай (выкарыстаны дадзеныя KHiri A.M. Бульпа «Лекшчныя 
запазычанш у беларускай мове XJV-XVIII стст.»). 

Старабеларускш запазычанш вельм1 щкавыя семантычна i сведчаць пра высою узровень куль
туры: имакгиновати 'уяуляць', делиберовати 'л1чыць, меркаваць', персвадовати 'пераконваць', румено-
вати 'разважаць, абдумваць', суппоновати 'дапускаць, меркаваць'. U,i назоун1ю: когниция 'даследава-
нне', субтилизация 'залшне дробнае разумение'. Kani запазычвал1ся лексемы з такой семантыкай, 
значыць, бьша неабходнасць вербашзаваць дадзеныя канцэпты. 

У сучаснай беларускай мове, у параунанш са старабеларускай, больш актыуныя запазычанш з 
рускай мовы, прычым запазычваюца як уласна русюя лексемы, так i словы з шшых моу праз рускую. 
Для сённяшняй беларускай лггаратурнай мовы (аф1цыйны варыянт) руская мова служыць i асноунай 
крын1цай папаунення лексш, i найгалаунейшым медыятарам падчас запазычвання, i базай для ства-
рэння калек - семантычных i словаутваральных. У старабеларускай мове калькаванне было мала рас-
паусюджана (3%), у сучаснай беларускай л1таратурнай мове - значна больш (10%), i тэта пераважна 
калью з рускай мовы (бел. параунаць, даследаваць, перабудова, падаткаплацелыпчык i мн. шш.). 

Натуральным чынам многа запазычанняу у сучаснай тэрмшалогп, прычым у афшыйным 
варыянце беларускай мовы яны з'яуляюцца праз рускую мову, i таму складанне тэрм!налаг1чных 
слоунжау часта ператвараецца у перадачу русюх слоу фанетычным1 сродкам1 беларускай мовы (вы-
сокамалекулярны, шипмер, пол1в1там1н, тэтрагщраксаалюмшат i пад.). 

Асобнае месца у сучасным беларусим лексжоне займаюць лексемы агульнага руска-
беларускага фонду, г.зн. найменш, я к к адначасова з'яуляюцца у абедзвюх мовах з прычын бл1зк1х 
сацыял1нгв!стычных i уласна моуных характарыстык (Баханькоу А.А. Развщцё лекс1ы беларускай 
лтаратурнай мовы у савецш перыяд. MiHCK, 1982), - ix вельм1 многа, тэта з'ява адрозная ад 



запазычанняу i вельм! распаусюджаная. У першую чаргу тэта назвы прыкмет агульнага жыцця у 
Савещам Саюзе: пдраэлектрастанцыя, застой i пад. 

Агульнавядома, што сёння беларуская мова юнуе у двух арфаграф1чных варыянтах - «тараш-
кев1цы» i «наркамауцы», яюя прадстаулены у першую чаргу у друкаваных выданнях. Адрозненш 
пам1ж гэтым! варыянтам1 беларускай мовы не абмяжоуваюцца толыо арфаграф1яй - слоуткавы склад 
друкаваных выданняу рознай арыентацьп таксама розны - i колькасна, i якасна. Колькасна - таму 
што у аф1цыйнай прэсе значна менш новых слоу, не зафгксаваных у тлумачальных слоунгках белару
скай мовы. Якасна - таму што наватворы у выданнях, яюя карыстаюцца тарашкевщай, маюць шэраг 
своеасабл1Вых рыс. 

Сярод запазычанняу пераважаюць, канешне, арфаграф1чна-арфаэшчныя адрозненш (плян, кам-
путар, ляурэат, сылюэт, вэртьпсальны, нэутралггэт, наагул, Бэтговэн i шш.), i сярод ix ёсць досьщь 
цпсавыя, у прыватнасш тыя, што запазычаны у шшай, у параунанш з лггаратурнай, форме: аяталаг, 
этэр пры лггаратурным аятала, эф1р. 

Аналапчным чынам у шшай фанетычнай форме з'яуляюцца i новыя запазычанш: пт, гардкор, 
яшх, дарэчы, не так ужо i многа (бэдж, кавэр, тамагочы i некат. шш.). Названыя запазычанш 
намшуюць новыя рэалй, ix можна аднесщ да штэрнацыянал1змау. 

Ёсць шшая трупа - кал1 запазычваюцца словы, для яюх ужо ёсць найменш у л1таратурнай мове, 
- кабэрац, пажэжына, пггулка i шш, Большая частка так1х запазычанняу - палашзмы (гл. польск. 
kobierzec 'мал1тоуны дыванок', pigutka 'пшюля, таблетка'). Пажэжына, ввдаць, звязана з укр. пажэжа 
'пажар'. Зразумела, што функцыя таих запазычанняу - дыферэнцыйная. 

Сустракаюцца i кальк1-наватворы, прычым выключна з рускай мовы: Сотавая сувязь шбы 
мёдам намазаная — усе жадаюць падлучыцца. Падаткавт захаваюць права рабщь асабюты надгляд 
грамадзянау ды ix транспартных сродкау падчас праверак («Наша шва», 2003, № 2). 

Распаусюджаныя у неаф!цыйным варыянце беларускай мовы i лексемы агульнага руска-
беларускага фонду, прычым тэта заусёды д эры ваты ад запазычанняу, канкрэтныя спосабы дэрывацы i 
яих могуць быць розным1: ад суф1ксацьп (лаб1раваць, лаб1раваньне, мабшьны, маб!льнна, сотав1к) да 
складання (Адмыслоуцы-стаматоляп дададуць сюды яшчэ выкарыстаньне зубных элжсырау з 
фторам, фтор-лекау i фтор-пратэктарау (там жа). 

Тарашкевща актыуна вьгкарыстоуваецца у беларускамоуным 1нтэрнэце. У таюх беларусюх 
тэкстах таксама шмат запазычанняу. Пераважаюць, канешне, англщызмы i ix дэрываты (снам > 
спамщь, ламер, геймер i мн. шш.), ёсць запазычанн1 з польскай (фахоуца), укра1нскай (нiж). 

У беларускамоуным 1нтэрнэце ёсць i тэрмшалапчныя слоунш, напрыклад: Слоун1к 
камп'ютарных тэрм1нау. Кароти ангельска-беларуси тлумачальны cnoyHi4aK камп'ютарных T3pMinay 
на сайце Belarusian Language Linux Team - http://www.mova.linux.by/slounik.html, Слоун1к 
арх1тэктурных тэрмшау - http://www.apx.by.ru/theory/glossary.htm; Слоунк вайсковай тэрмшалогп. 
Расейска-беларусю, беларуска-расейсю слоунш вайсковай тэрмшалогп на сайце шфармацыйна-
аиалггычнага цэнтру "Belarus-NATO" - http://belnato.info/terminology.php. Правша запазычвання праз 
рускую мову шляхам фанетычнай адаптацьп тут амаль не працуе: аутары знаходзяць больш тонюя i 
аргашчныя для беларускай мовы шлях1: акрамя запазычанняу непасрэдна з англшскай мовы, а не 
праз рускую (гэта вщаць па арфаграфп), - калыа-наватворы (сец1ва 'камп'ютэрная сетка'), словы, 
утвораныя сродкам1 роднай мовы (лащнщь 'перадаваць лащнкай', гартач 'браузер') i iHm. 

Так1м чынам, розная зарыентаванасць беларускай мовы на розных этапах развщця, 
выкарыстанне ёю у якасщ донарау розных моу-крынщ, спецыфка запазычанняу у афщыйным i 
неафщыйным варыянтах сучаснай беларускай мовы выразна паказваюць адрозненш у 
сацыялшгв1стычных характарыстыках старабеларускай i сучаснай беларускай моу, розных варыянтау 
сучаснай беларускай мовы. 
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