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Т.М. САКУН 

СЛОВАЎТВАРАЛЬНАЯ АКТЫЎНАСЦЬ ІНШАМОЎНАЙ ЛЕКСІКІ Ў БЕЛАРУСКІМ  
ПЕРЫЯДЫЧНЫМ ДРУКУ 20–30-х гг. ХХ ст. 

Исследуется словообразовательный потенциал иноязычной лексики на материале белорусской периодики 1920–1930-х гг. 
Приведенные существительные, прилагательные, глаголы иноязычного происхождения образуют дериваты. Показано, что в
условиях ускоренного развития языка-рецептора и активного поиска путей пополнения лексики словообразовательная способ-
ность иноязычного слова проявляется даже на начальном этапе его адаптации. 

The article deals with the word-forming potential of the borrowings in the 1920–1930s in the Belarusian periodical press. Mainly 
nouns, adjectives and verbs of foreign origin form new derivative units in the Belarusian language. Accelerated development of the lan-
guage-recipient and especially its vocabulary provokes the derivational ability of a foreign word even at the beginning of the process of 
its adaptation. 

Уступныя заўвагі. Словаўтваральная актыў-
насць з’яўляецца адной з умоў для ўваходжання
іншамоўнай лексемы ў сістэму мовы-пазычаль-
ніцы (гл. Крысин 1965, 111), сведчыць пра глыбі-
ню асіміляцыі чужога слова ў новым моўным
асяроддзі (гл. Дайлиденас 1989, 22; Станкевіч
1996, 185; Суханова 2005, 14). Словаўтваральны
патэнцыял іншамоўнай адзінкі звычайна най-
больш выразна раскрываецца на этапе поўнага
засваення, калі запазычанне набывае трывалыя
сувязі і замацоўваецца ў сістэме прымаючай мо-
вы (гл. Беляева 1984, 97). Але дэрывацыйная
здольнасць слоў іншамоўнага паходжання дастат-
кова значная і на пачатку іх функцыяніравання ў
мове (гл. Елизова 1978, 16). Далучэнне іншамоў-
най адзінкі да працэсу словаўтварэння мае месца
як на этапе пераходу слова з адной мовы ў дру-
гую, так і на этапе далейшага засваення ўжо
ўкаранёных запазычанняў (гл. Токарева 2003, 13), 
між тым не ўсе іншамоўныя словы вызначаюцца
дэрывацыйнай прадуктыўнасцю, абумоўленай
найперш фактарамі намінатыўнай і камунікатыў-
най актуальнасці (гл. Ваганова 2005, 22). 

Іншамоўная лексіка ў словаўтваральным аспек-
це даследавалася ў працах А.М. Булыкі, В.М. Га-
лай, А.І. Жураўскага, Л.Я. Кавалёвай, Т.А. Маль-
цавай, Ж.С. Сіплівені, А.А. Станкевіч, Л.І. Сямешкі, 
І.І. Чартко. Асобным пытанням функцыяніравання
іншамоўных адзінак у сістэме беларускага сло-
ваўтварэння прысвечаны артыкулы І.М. Акулава, 
П.В. Вярхова, Л.М. Шакуна і інш. 

Разгледзім асаблівасці словаўтваральнай
адаптацыі іншамоўных лексем у беларускім узусе
1920–1930-х гг. на матэрыяле тагачаснай пе-
рыёдыкі. У артыкуле зроблена спроба ўпершыню
комплексна прааналізаваць дэрывацыйную ак-
тыўнасць іншамоўнай адзінкі на пачатковым эта-
пе яе адаптацыі (калі слова ўжываецца з глосамі) 
ва ўмовах выпрацоўкі норм літаратурнай мовы. 

Многія іншамоўныя словы ў згаданы перыяд
траплялі ў беларускую мову словаўтваральнымі
парамі: арбітр і арбітраж, камбайн і камбайнер, 
рэкорд і рэкардсмен, а таксама аднакаранёвымі
гнёздамі: сепаратны, сепаратызм, сепарацыя, 
сепаратыст; трэнаж, трэнер, трэнінг, трэні-
раваць. Запазычваліся словы розных часцін мо-
вы: назоўнікі з прыметнікамі (агрэсія, агрэсар і
агрэсіўны; нейтралітэт і нейтральны), назоўні-
кі з дзеясловамі (ратыфікацыя і ратыфікаваць; 

экспарт, экспарцёр і экспартаваць) або назоўні-
кі з прыметнікамі і дзеясловамі: мілітарызм, 
мілітарызацыя і мілітарны, мілітарызаваць.
Засвойваліся іншамоўныя словы з інтэрнацыя-
нальнымі прэфіксамі: дэмабілізацыя, дэміліта-
рызацыя, іміграцыя, складаныя словы: аўта-
страда, бліцтурнір, брудэргаўз, ватэрпола, 
гран-пры, лаўн-тэніс, мітэльштрэкер, пінг-понг, 
пушбол, скетынг-рынг, стыпль-чэз, тралейбус, 
штрэйкбрэхер, эндшпіль. 

Прыём гласіравання на старонках беларускай
перыёдыкі 1920–1930-х гг. ужываўся не толькі ў
дачыненні да новых іншамоўных лексем, але
таксама іх дэрыватаў, і гэта сведчыць пра не-
дастатковую ступень засваення іншамоўных
слоў, ад якіх яны былі ўтвораны: ірыгацыйныя 
(арашаючыя) сыстэмы (СБ-29, № 59); ірыга-
цыйнае (абвадняльнае) будаўніцтва (Зв.-36, 
№ 146); донерскія кадры (донер – чалавек, які
дае сваю кроў для пералівання) (З/ср-37, № 6); 
спрынтэрскія (на кароткія дыстанцыі) забегі
(З/вя-35, № 18); стайерскія (вялікія) дыстанцыі
(Зв.-37, № 27); клірынгавыя (безнаяўныя) разлі-
кі (Зв.-38, № 9); крэкінгавы завод (па перапра-
цоўцы нафтавых прадуктаў) (ПБ-35, № 4); па-
рафіраваньне (засьведчаньне ініцыяламі) дага-
вору (П/п-32, № 23); парафіраванне (папярэдняе
падпісанне) пагаднення (ЛП-35, № 23). Некато-
рыя ад’ектывы тлумачыліся праз выкарыстанне
ўласна іншамоўнага слова ў дадатковым тэксце
ўнізе старонкі: у прыкладзе – пазыка (канвер-
сійная), у зносцы – канверсія – змена ўмоў па-
зыкі ў выглядзе зніжэння процанта (БП-36, 
№ 32); у прыкладзе – ратыфікацыйныя грама-
ты, у зносцы – ратыфікацыя – зацвярджэнне
(БВ-34, № 121). 

Паколькі лексіка-семантычны, лексіка-сінтак-
січны і марфолага-сінтаксічны спосабы не маюць
непасрэднага дачынення да сінхроннага зрэзу
(гл. Шакун 1978, 89), ніжэй разгледзім толькі мар-
фалагічны спосаб словаўтварэння з яго разна-
віднасцямі (афіксацыяй і складаннем). 

1. Словаўтварэнне ад іншамоўных назоўнікаў 
1.1. Утварэнне прыметнікаў суфіксальным

спосабам∗. Суфіксацыя з’яўляецца асноўным спо-
                                                 

* Працэс словаўтварэння ад іншамоўных асноў харак-
тарызуецца шляхам апісання ад больш прадуктыўных да
менш прадуктыўных тыпаў. 
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сабам афіксальнага ўтварэння прыметнікаў на базе 
іншамоўных субстантываў (гл. Сіплівеня 1998, 21). 
Найбольш прадуктыўнымі пры гэтым з’яўляюцца 
фарманты -н-, -ск- (-цк-, -аўск-, -оўск-), -ов- (-ав-). 
Адпаведна вылучаюцца наступныя тры слова-
ўтваральныя мадэлі. 

1.1.1. Назоўнік + суфікс -н-: авіяцыйны, ва-
лютны, дысконтны, інвестыцыйны, інфляцый-
ны, канвеерны, меліярацыйны, пацыфікацыйны, 
пушбольны, рэкордны, тралейбусны, тэлевізар-
ны, фюзеляжны, эскалатарны. 

Ад’ектывы ўтвараліся таксама ад найменняў з 
пераносным значэннем: ураган ‘мноства чаго-
небудзь, што імкліва, з сілай нясецца ў павет-
ры’ – ураган-н-ы: Гураганны агонь па далакопах 
рабочай актыўнасьці (МП-31, № 10); лідэр – 
лідэр-н-ы: Заграніцай (Амэрыка і Саветы) га-
дуюць дрэўцы з каронамі ўжо не такімі, а так 
званымі «лідэрнымі» (Сам.-35, № 10). Зафікса-
вана ад’ектыўная дэрывацыя слова-аднадзёнкі 
гарбэдж ‘харчовыя адкіды’: у паход за гарбэдж, 
гарбэджная кампанія (ЧЗ-31, № 194). 

Некаторыя прыметнікі, утвораныя ад іншамоў-
ных назоўнікаў, мелі варыянтныя фарманты, што 
магло быць звязана з уплывам словаўтвараль-
ных мадэлей рускай і польскай моў. Пры гэтым 
пераважала форма з суфіксам -н-. Напрыклад: 
арбітраж-н-ы і арбітраж-ав-ы: арбітражны 
(трацейскі) суд (С/Б-24, № 40), арбітражная 
(прымірыцельная) камісія (ЧП-31, № 11), Трак-
тат т. зван. арбітражавы (С/П-28, № 4) [рус. 
арбитражный; польск. arbitrażowy]; бюджэт-н-ы і 
бюджэт-ов-ы: бюджэтная камісія (НЖ-23, № 6), 
budžetnaja (što razhladaje prychod i raschod hasu-
darstwa) kamisija (K-24, № 4), бюджэтовы год 
(СН-27, № 79) [рус. бюджетный; польск. budże-
towy]; плебісцыт-н-ы і плебісцыт-ов-ы: плебіс-
цытная тэрыторыя (НД-21, № 1), плебісцыт-
нае войска (НД-21, № 6), systema «plebiscy-
towaha bonapartyzmu» (BK-36, № 48) [рус. пле-
бисцитный; польск. plebiscytowy]; кааліцый-н-ы і 
кааліцы-ённ-ы: коаліцыйны (з усіх партыяў) 
габінэт (СП-24, № 5), коаліцыйны (сумесны) 
урад (Ч/п-34, № 231), кааліцыённая (злучаная са 
ўсіх партыяў) група (СН-27, № 3) [рус. коали-
ционный; польск. koalicyjny], а таксама канцэсій-н-ы 
і канцэсі-ённ-ы [рус. концессионный; польск. kon-
cesjonowany]; фартыфікацый-н-ы і фарты-
фікацы-ённ-ы [рус. фортификационный; польск. 
fortyfikacyjny]. 

Ад іншамоўнага назоўніка рэзерв у перыёды-
цы канца 1930-х гг. пад уплывам рускай мовы-
пасрэдніцы функцыяніраваў прыметнік рэзерв-н-ы, 
якому зараз адпавядае нарматыўная форма (без збе-
гу зычных на стыку асновы і суфікса) рэзерв-ов-ы: 
рэзервная сістэма (Зв.-39, № 21); рэзервныя 
донары (БП-39, № 215). 

1.1.2. Назоўнік + суфікс -ск- (-цк-, -аўск-, -оўск-): 
лейбарысцкі, пацыфісцкі, скаўцкі, снайперскі, трэд-
юніянісцкі, фермерскі, штрэйкбрэхерскі. 

Зафіксаваны выпадкі ад’ектыўнага словаўтва-
рэння ад асноў экзатызмаў: «босы» выпускаюць 
свае ўласныя грошы і «босаўскія» склады (П/п-31, 
№ 201); гувэрвіль ‘гарадкі (са скрынак) імя аме-
рыканскага прэзідэнта эпохі «росквіту»’ і гувэр-
вільскі яшчык (П/ср-32, № 79); пераноснае сло-
ваўжыванне ад’ектыва: канібальская (людаедзкая) 
стацьця (Н/ж-23, № 2). 

Прыметнік фашысцкі, утвораны ад назоўніка фа-
шыст, актыўна ўжываўся ў некалькіх дублетных фор-
мах: фашыс-цк-і, фашыст-оўск-і, фашыст-аўск-і 
(параўн. рус. фашистский; польск. faszystowski). 

1.1.3. Назоўнік + суфікс -ов- (-ав-): докавы, 
дэбетовы, камбайнавы, клірынгавы, крэкінгавы, 
маргарынавы, навакаінавы. Напрыклад: стано-
вішча завецца «пат» і скласці «патавыя» ста-
новішчы (БВ-34, № 208); разьвіцьцё «аншлюса-
вага» руху ў Нямеччыне і Аўстрыі (СБ-27, № 252). 

Ад слоў дэмпінг і шарваркі зафіксаваны 
акцэнталагічныя і адпаведна арфаграфічныя 
варыянты ад’ектываў: «дэмпінгавы» характар 
(Зв.-30, № 144), дэмпінгавы фонд (П/п-35, № 144) 
і «дэмпінговы» лес (БЗ-31, № 1), дэмпінговая 
палітыка (ЧП-31, № 42); шарваркавыя і шар-
варковыя работы. 

1.1.4. Суфікс -ічн- (-ычн-) характэрны для 
ад’ектываў, утвораных ад асноў іншамоўных на-
зоўнікаў на -ія (-ыя), -ізм (-ызм): аданталогія – 
аданталаг-ічн-ы; апартунізм – апартуніст-ычн-ы; 
ідэалогія – ідэалаг-ічн-ы; мілітарызм – міліта-
рыст-ычн-ы; тэрарызм – тэрарыст-ычн-ы; ша-
вінізм – шавініст-ычн-ы. 

1.1.5. Суфікс -альн- (-яльн-): даміні-яльн-ы, 
калані-яльн-ы, канфідэнцы-яльн-ы, прэферэнцы-
яльн-ы, эксперымент-альн-ы. 

Зафіксаваны адзінкавы прыклад утварэння 
прыметніка (ад назоўніка мандат) прыставачна-
суфіксальным спосабам: так званыя падман-
датныя (падначаленыя) тэрыторыі (БВ-34, № 89). 

1.2. Утварэнне назоўнікаў 
1.2.1. Суфіксальны спосаб. Выкарыстоўвалі-

ся наступныя фарманты: для абстрактных най-
менняў – -ств- (-цтв-): донарства, лідэрства, са-
мурайства, скаўцтва, фермерства, штрэйкбрэ-
херства; -ызм: мікадызм (ад мікада), парашу-
тызм, снайперызм; -ыj-: прасперыты → краіна 
«праспэрыцыі» (Нв-33, № 1); для працэсуальных 
назоўнікаў: -і(ы)зацыj-(а): гібрыдызацыя, картэлі-
зацыя, маршрутызацыя, тэлефанізацыя; для 
назоўнікаў-фемінатываў – -к(а): камбайнерка, крас-
менка, рэкардсменка, рэцыдывістка і -эс(а): чэм-
піянэса свету (ЧЗ-35, № 44), чэмпіанеса света 
(Л/ш-35, № 43); параўн.: чэмпіёнка; для назваў асоб 
мужчынскага роду паводле занятку – -чык (-шчык): 
пікет-чык і дублетная форма пікет-нік; кінэма-
тограф – кінэматаграф-шчык (БС-26, № 6); 
параўн.: кінематаграфіст; -іст (-ыст): путчыст, 
рэгбіст, трактарыст, футбаліст, эсперантыст; 
-авец: калгас «Камбайн» → камбайнавец ‘калгаснік’; 
метро → метравец ‘будаўнік метрапалітэна’; -ар: 
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меліяратар, электрыфікатар; для назвы памяш-
кання – -ярн-: śvinabojni (bekoniarni) (Сам.-37, № 8). 

1.2.2. Прэфіксальны спосаб. У якасці бела-
рускіх фармантаў выступалі прыстаўкі не-: неаг-
рэсія; над-: надцэпелін; пера-: перамантаж; ужы-
валіся запазычаныя прэфіксы рэ-: рэваларыза-
цыя, рэдэмаркацыя, рэмілітарызацыя, рээкспарт, 
рээмігрант; дэ-: дэваларызацыя, дэнацыяналі-
зацыя, дэпаланізацыя; дыс-: дыскваліфікацыя, 
дыспрапорцыя; дэз-: дэзанексія, дэзінтэграцыя. 

1.2.3. Складанне. У перыяд 1920–1930-х гг. 
утварэнне кампазітаў адбывалася часцей праз 
аб’яднанне некалькіх слоў у адно цэлае: кіна-
перасоўка, кінапрамысловасць, радыёвузел, ра-
дыёмітынг, радыёлікбез, крэкінг-устаноўка, 
крэкінг-вытворчасць, электраздавальненне, 
электрапрадпрыемства; звыштрактар (пра 
камбайн), цэнтрфорвард; антымілітарызм, 
велакрос, радыёабанент, суперарбітр, тур-
багенератар, электраагрэгат∗. 

Пры складанні асноў іншамоўная частка 
кампазіта магла знаходзіцца як у пачатку, так і ў 
канцы слова: дырыжаблебудаўніцтва, камбай-
набудаўніцтва, полісатрымацель, трактараза-
беспячэнне, трактаразадаволенне; лесаэкспарт, 
бульбакамбайн, зернекамбайн, паратурбіна, са-
маізаляцыя. 

Асобна выдзяляюцца складанні з раўнапраў-
нымі кампанентамі, графічна звязанымі пры да-
памозе дэфіса: глісер-усюдыход, інжынер-ардэ-
наносец, рэнегат-адступнік; дзяржава-агрэсар, 
дзяржава-гарант, карабель-амфібія, прадпры-
емства-дублёр, краіны-лімітрофы; рыкша-ку-
лі, матч-рэванш. 

У названы перыяд былі ўтвораны абрэвіятуры 
на аснове спалучэння пачатковай часткі слова з 
цэлым словам: аграмінімум, палітмінімум, санмі-
німум, прафапазіцыя, тэхкабінет, маргапрадук-
цыя (маргарын + прадукцыя), маргзавод (марга-
рын + завод); шляхам тэлескапіі (складваецца 
пачатак першага слова словазлучэння і канец 
апошняга): рацыя ← ра[дыё+стан]цыя. 

1.2.4. Складана-суфіксальны спосаб утва-
рэння назоўнікаў. Слова метрабуд з’явілася ў 
выніку складання іншамоўнага назоўніка метро і 
будаваць (будаўніцтва) з нулявой суфіксацыяй: 
слаўныя комсамольцы і беспартыйная моладзь 
метрабуда, якія беззаветна драліся за лепшае 
ў свеце метро (МП-35, № 36). Назоўнік сілас-а-
рэз-к-а ўтварыўся ад словазлучэння рэзаць сілас з 
адначасовай матэрыяльна выражанай суфіксацыяй. 

1.3. Утварэнне дзеясловаў 
1.3.1. Суфіксальны спосаб. Выкарыстоўвалі-

ся наступныя фарманты: -і-: бамбіць; -ніча-: 
штрэйкбрэхернічаць; -ізава- (-ызава): аўтамабі-
лізаваць, трактарызаваць; -ірава-: амнісціра-
ваць, крэкіраваць (ад крэкінг); спэцыяльная «ка-
                                                 

*У прыкладах выдзелены іншамоўныя кампаненты, якія 
разглядаюцца ў даследаванні. 

місія трансфэру» (лацінскі дзеяслоў «transfero» 
азначае «пераношу»), каб ня было чаго 
трансфэрыраваць звыш пэўнае меры (СБ-28, 
№ 15); параўн.: польск. transfer – трансферт, 
transferować – пералічаць грошы; -ава-: дыскан-
таваць, кантрактаваць, кантынгентаваць, ка-
тастрафаваць (ад катастрофа), лакаутаваць, 
лінчаваць, меліяраваць, сіласаваць, страйка-
ваць, трыераваць. 

1.3.2. Суфіксальна-постфіксальны спосаб. 
Напрыклад: у асноўным тэксце – на сучасным 
этапе блакуюцца паміж сабой на агульнай 
плацформе, у зносцы – блок – гэта згода 
(соглашение) паміж палітычнымі партыямі або 
арганізацыямі з мэтай сумесных дзеянняў (Ч/п-34, 
№ 16); моладзь з «вышэйшых» колаў польскага 
грамадзянства ўжывала морфій і кокаін – зьбі-
ралася моладзь, каб морфінавацца (БН-26, 
№ 8). Дзеясловы блакавацца ‘злучацца, аб’яд-
ноўвацца на падставе чаго-небудзь агульнага’ і 
марфінавацца ‘ужываць наркатычны сродак’ з’яўля-
юцца аказіянальнымі ўтварэннямі 1920–1930-х гг. 

1.3.3. Прыставачна-суфіксальны спосаб. 
Ад назоўніка іпатэка ўтвораны дзеяслоў  
за-іпатэк-ава-ць: Urešcie taja-ž cierazpałosica pa-
mianšaje wartaść hruntoŭ jašče tym, što ich u cie-
razpałosicy nielha zahipotekawać (zaćwierdzić 
swaju ŭłasnaść na ziamlu ŭ sudzie)… (BK-29, № 18). 

2. Словаўтварэнне ад іншамоўных прымет-
нікаў 

2.1. Утварэнне назоўнікаў з адцягненым зна-
чэннем адбывалася пры дапамозе суфікса -асць: 
інтэнсіўнасць, лаяльнасць, нейтральнасць, плю-
ральнасць, рэнтабельнасць, суверэннасць, экстэн-
сіўнасць, эфектыўнасць. 

2.2. Суфіксальным спосабам ад асноў 
ад’ектываў утвараліся прыслоўі: агрэсіўна, ін-
тэнсіўна, мілітарна, намінальна, нейтральна, 
радыкальна, рэнтабельна, сепаратна, скептыч-
на, эвентуальна, экстэнсіўна. 

2.3. Утварэнне прыметнікаў 
2.3.1. Прэфіксальны спосаб. Выкарыстоўва-

лася прыстаўка не-: нерэнтабельны (недаход-
ны) экспорт (СБ-26, № 170); нерэнтабельныя 
(не жыццёвыя) соўгасы (КР-37, № 104). 

2.3.2. Утварэнне складаных прыметнікаў 
адбывалася пры дапамозе частак паў-, экс-, 
экстра-: паўкаланіяльны, экстэрытарыяльны, 
экстрамуніцыпальны; шляхам складання асноў: 
ваенна-стратэгічны, пачаткава-стратэгічны, 
адміністрацыйна-тэрытарыяльны, індустрыяль-
на-аграрны. 

2.4. Утварэнне дзеясловаў 
Зафіксавана адзінкавае ўтварэнне дзеяслова 

ад асновы прыметніка з выкарыстаннем суфікса  
-ізава-: нейтральны – нейтралізаваць. 

3. Словаўтварэнне ад іншамоўных дзея-
словаў 

3.1. Утварэнне назоўнікаў адбывалася суфік-
сальным спосабам з выкарыстаннем фармантаў 
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-нн(е) і -к(а): ануляванне, гарантаванне, дэза-
вуіраванне, дэнансаванне, дэпаніраванне, інтэр-
ніраванне, крэдытаванне, лінчаванне, ратыфі-
каванне; каціроўка, кракіроўка, ракіроўка, трэні-
роўка. 

3.2. Утварэнне дзеясловаў 
3.2.1. Прэфіксацыя. Пры дапамозе прыставак 

вы-, з-, за-, рас-, с- утвараліся дзеясловы 
закончанага трывання: выэміграваць; засіміля-
ваць, здэградаваць, зліквідаваць, змабілізаваць, 
змілітарызаваць; забалаціраваць, задэклара-
ваць, закансерваваць; распарцэляваць; скаарды-
наваць, сканстатаваць, сканструяваць, скаса-
ваць, стэрарызаваць. Функцыяніраванне ў узусе 
1920-х гг. прэфіксальных іншамоўных дзеясловаў 
закончанага трывання падтрымлівалася ўплывам 
польскай мовы, дзе «словаўтварэнне дзеясловаў 
з асновай лацінскага паходжання мае значна 
большую прадуктыўнасць, чым у беларускай» 
(Станкевіч 1980, 129). Заўважым, што ў сучаснай 
беларускай літаратурнай мове дзеясловы інша-
моўнага паходжання асіміляваць, дэградзі-
раваць, дэклараваць, каардынаваць, канста-
таваць, ліквідаваць, мабілізаваць, мілітары-
заваць, парцэляваць, тэрарызаваць, эмігры-
раваць ужываюцца як са значэннем закончанага, 
так і незакончанага трыванняў; дэрываты заба-
лаціраваць, закансерваваць, сканструяваць, ска-
саваць з’яўляюцца нарматыўнымі формамі дзея-
словаў закончанага трывання. 

Словаўтварэнне адбывалася таксама з выка-
рыстаннем іншамоўных прэфіксаў дыс-, дэз-, ім-: 
дыскваліфікаваць, дэзінтэграваць, імабілізаваць. 

3.2.2. Постфіксацыя. Постфіксальным споса-
бам утвораны наступныя дэрываты: гарантавац-
ца, мусіравац-ца, пілатавац-ца, экспартавац-ца. 

4. Словаўтваральны ланцужок, парадыгма, 
гняздо 

Ад лексем іншамоўнага паходжання ў перыяд 
1920–1930-х гг. былі ўтвораны дэрывацыйныя па-
ры, ланцужкі, парадыгмы, гнёзды, што, безумоў-
на, сведчыць пра актыўную адаптацыю новых 
слоў у беларускай мове таго часу. 

Прывядзём некалькі прыкладаў словаўтва-
ральных ланцужкоў названага перыяду: апар-
тунізм → апартуніст-ычн-ы → апартуністычн-а; 
ізаляваць → ізалява-н-ы → ізаляван-асць; ла-
каут → лакаут-ава-ць → з-лакаутаваць; ма-
тор → матор-н-ы → без-маторны; рэкорд → 
рэкорд-н-ы → рэкордна-кароткі; дэфіцыт → дэфі-
цыт-н-ы → дэфіцытн-асць → без-дэфіцытнасць. 

Парадыгма часцей складалася з двух кампа-
нентаў, а ў якасці матывавальнага слова высту-
паў назоўнік: аўтамабіль-н-ы ← аўтамабіль → 
аўтамабіл-ізава-ць; донар-ск-і ← донар → 
донар-ств-а; снайпер-ск-і ← снайпер → 
снайпер-ызм; экспарт-н-ы ← экспарт → 
лесаэкспарт. Матывавальнай асновай для пара-
дыгмы з’яўляўся таксама прыметнік або дзея-
слоў: лаяльн-асць ← лаяльн-ы → лаяльн-а; не-

рэнтабельны ← рэнтабельн-ы → рэнтабельн-а; 
з-асіміляваць ← асімілява-ць → асімілява-нн-е. 
Ад прыметніка нейтральн-ы з’явіліся дэрываты 
нейтральн-асць, нейтрал-ізава-ць, нейтральн-а; 
ад назоўніка штрэйкбрэхер – штрэйкбрэхер-ск-і, 
штрэйкбрэхер-ств-а, штрэйкбрэхер-ніча-ць. 

У названы перыяд вылучаюцца словаўтва-
ральныя гнёзды лексем радыё, крэкінг, 
камбайн, трактар, меліярацыя, пацыфізм, фа-
шыст і некаторых іншых. Напрыклад, англіцызм 
крэкінг з’явіўся адным з кампанентаў матыва-
вальнай асновы наступных кампазітаў: крэкінг-
устаноўка, крэкінг-завод, крэкінг-вытворчасць, 
крэкінг-бензін, крэкінг-працэс, крэкінг-электра-
воз, крэкінг-электравозабудаванне, крэкінг-рэк-
тыфікацыя, ад гэтага ж запазычання быў утвора-
ны прыметнік крэкінгавы і дзеяслоў крэкіраваць; 
у сваю чаргу ад крэкіраваць – крэкіраванне; ад 
крэкінг-электравоз – крэкінга-электравозны, ад 
крэкінг-электравозабудаванне – крэкінга-электра-
возабудаўнічы, ад крэкінг-рэктыфікацыя – крэ-
кінга-рэктыфікацыйны. Ад слова камбайн 
з’явіліся складаныя ўтварэнні бавоўнакамбайн, 
бульбакамбайн, зернекамбайн, ільнокамбайн, 
торфакамбайн, камбайнабудаўніцтва, назоўнік 
камбайнавец, прыметнік камбайнавы; ад камбай-
навы – антыкамбайнавы. Слова меліярацыя 
стала часткай кампазіта лесамеліярацыя → леса-
меліярацыйны; ад названай асновы быў утво-
раны назоўнік меліяратар, прыметнік меліяра-
цыйны, дзеяслоў меліяраваць; змеліяраванне ← 
змеліяраваць ← меліяраваць → меліяраванне. 

Высновы. Ва ўмовах імклівага развіцця бела-
рускай літаратурнай мовы ў 20–30-я гг. мінулага 
стагоддзя многія іншамоўныя словы выявілі сло-
ваўтваральную здольнасць яшчэ на пачатковым 
этапе іх адаптацыі, аб чым сведчыць гласіраванне 
дэрыватаў. Паралельна з глосамі фіксуюцца сло-
ваўтваральныя ланцужкі, парадыгмы і гнёзды. 
Дэрывацыйная актыўнасць засведчана ў 34,4 % 
іншамоўных адзінак ад усёй колькасці (1005 слоў). 
Ад назоўнікаў, прыметнікаў і дзеясловаў інша-
моўнага паходжання ўтвараліся дэрываты розных 
часцін мовы пераважна суфіксальным спосабам 
(60,9 %) і шляхам складання (30 %). Менш выка-
рыстоўвалася прэфіксацыя (7,4 %). Зафіксаваны 
таксама постфіксальныя (0,9 %), суфіксальна-
постфіксальныя (0,4 %) і прыставачна-суфіксаль-
ныя (0,4 %) дэрываты ад іншамоўных асноў. Інша-
моўныя словы з адным вытворным складаюць 
76,6 %, з двума – 13,9 %, з трыма – 6,4 %, з ча-
тырма – 1,4 %, ад сямі і больш дэрыватаў маюць 
толькі 1,7 % лексем. Словаўтварэнне ад іншамоў-
ных лексем у беларускім узусе 1920–1930-х гг., з 
яго варыятыўнасцю і непаслядоўнасцю ў выбары 
моўных (руска-польскіх) арыенціраў, у цэлым 
адпавядае сучасным словаўтваральным нормам 
літаратурнай мовы. Такім чынам, у даследуемы 
перыяд слоўнік беларускай мовы папоўніўся не 
толькі за кошт запазычанняў (як адной з крыніц), 
але таксама і іх дэрыватаў. 
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