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ІНДЫВІДУАлЬНА-СТЫлІСТЫЧНЫЯ ПРЫСлОЎІ Ў БЕлАРУСКАЙ МОВЕ:  
АСАБлІВАСЦІ СлОВАЎТВАРЭННЯ, ФУНКЦЫЯНАлЬНЫ СТАТУС

Резюме. на материале языка художественных произведений, созданных белорусскими писателями в XX–XXI вв., опреде-
ляются словообразовательные типы и модели индивидуально-авторских наречий, устанавливаются их семантико-стилисти-
ческие особенности, рассматривается функциональный статус таких образований в современном белорусском языке с точки 
зрения возможности общелитературного употребления, обращается внимание на необходимость создания отдельных сло-
варей авторских неологизмов. автор считает, что большинство индивидуально-авторских наречий уже давно стали достоя-
нием общелитературного употребления, а большой (к сожалению, пока еще не созданный) академически-полный лексикон 
современного белорусского языка этот факт смог бы подтвердить. Скрупулезно собранные и зафиксированные в словарях 
различного типа авторские неологизмы способны и должны стать одним из важнейших источников пополнения и обновления 
лексического состава белорусского языка на современном этапе его исторического развития.
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Abstract. In the article on the material of the language of the works written by Belarusian writers in XX–XXI centuries word-formative 
types and models of individual author’s adverbs are defined, their semantic and stylistic peculiarities are ascertained, functional 
status of such formations in the modern Belarusian language is studied from the standpoint of possibility to use them in the common 
literature, attention is paid to the necessity to create separate dictionaries of authors’ neologisms. The author believes that most of the 
individual copyright dialects have long been the domain of the general discussion, and large (unfortunately not yet created) academically 
comprehensive lexicon of the modern Belarusian language this fact could be confirmed. Meticulously collected and recorded in dictionaries 
of various types copyrights neologisms can and should become one of the most important sources of replenishment and renewal of 
lexical structure of the Belarusian language at the present stage of its historical development.
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добра вядома, што лексічны састаў любой жывой мовы няспынна развіваецца, удасканальваецца як 
унутрыструктурна, так і за кошт з’яўлення новых слоў, звязаных з навукова-тэхнічным прагрэсам, працэсамі 
тэрміналагічнай інтэрнацыяналізацыі, сацыяльнымі і культурна-грамадскімі пераўтварэннямі ў жыцці як 
асобных краін і народаў, так і цэлых кантынентаў. З развіццём пісьменства, з’яўленнем пісьмовых тэкстаў 
не толькі рэлігійна-кананічных, але і свецка-мастацкіх, адпаведна і станаўленнем інстытута канкрэтнага 
аўтарства пачынаюць вылучацца дзве нераўназначныя ў колькасных і функцыянальных адносінах групы 
неалагізмаў. першую з іх утвараюць неалагізмы агульналітаратурнага выкарыстання, якія выступаюць як 
назвы новых паняццяў, рэальных аб’ектаў, што з’явіліся ў сувязі з неабходнасцю намінацыі камунікатыўна-
значных з’яў як выніку развіцця навукі, тэхнікі, вытворчасці, сацыяльна-эканамічных і палітычных працэсаў 
у грамадстве пэўных эпох (гл. Стариченок 2008, 341–342). Кардынальныя змены ў беларускім грамадстве 
на мяжы II–III тысячагоддзяў выклікалі істотныя змены і ў лексічным складзе беларускай літаратурнай 
мовы, папаўненне якога адбываецца «за кошт новаўтварэнняў, запазычанняў з іншых моў, набыцця но-
вых значэнняў агульнавядомымі словамі і вяртання слоў з пасіўнага запасу» (Уласевіч, даўгулевіч  2009, 
12–13). аўтары «Слоўніка новых слоў беларускай мовы» прыводзяць каля 4500 новых слоў і выразаў, што 
адлюстроўваюць практычна ўсе важнейшыя сферы сучаснага жыцця.

другую групу неалагізмаў складаюць індывідуальна-стылістычныя ўтварэнні, якія маюць канкрэт-
нага аўтара і характарызуюцца асаблівай выразнасцю, свежасцю і вобразнасцю. Гэтыя словы па-
куль што не знайшлі шырокага і дастаткова поўнага адлюстравання ў беларускай лексікаграфіі, хоць 
пэўныя спробы і напрацоўкі ў гэтым рэчышчы існуюць (гл. прыгодзіч 1990; Басава, прыгодзіч 1995; 
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Каў рус 1998; Солахаў 2006; Шабовіч 2008). дарэчы, аўстрыйскі беларусіст Герман Бідэр яшчэ 
ў 1997 г. на навуковай канферэнцыі ў Мінску заўважыў, што «развіццё лексікі і стылістыкі беларускай 
літаратурнай мовы… павінна зыходзіць з інтэграцыі, у першую чаргу, агульнабеларускіх дыялектызмаў 
і пашыраных рэгіяналізмаў, у другую чаргу, аўтарскіх словаўтваральных неалагізмаў (курсіў наш. – 
М. П.) і, толькі ў трэцюю чаргу, за кошт запазычанняў з іншых моваў» (Бідэр 1998, 5).

Індывідуальна-стылістычнае словаўтварэнне ў сучаснай (новай) беларускай літаратурнай мове 
першапачаткова, бясспрэчна, адбывалася пад уплывам мастацкіх узораў рускай класічнай літаратуры, 
у якой з часоў а. пушкіна, Ф. дастаеўскага, М. Салтыкова-Шчадрына, а. чэхава дастаткова шырока 
практыкавалася аўтарская неалагізацыя. дзеля справядлівасці можна адзначыць, што аўтарскія на-
ватворы не такая ўжо рэдкая з’ява ў помніках старабеларускага пісьменства, асабліва мастацкага 
і рэлігійна-палемічнага зместу, аднак у выніку розных прычын, найперш экстралінгвістычных, гэтая 
з’ява тады  вялікага пашырэння не атрымала ды і аб’ектыўна атрымаць не магла. Тым не менш патэн-
цыяльна многія прыёмы стварэння аўтарскіх неалагізмаў у тыя далёкія часы, напэўна, не страціліся 
і на новым этапе развіцця беларускай мовы, дзякуючы падтрымцы вусна-фальклорных узораў, а так-
сама набыткаў рускай мастацкай літаратуры, атрымалі новае развіццё.

Гэтыя папярэднія развагі непасрэдным чынам датычацца і аб’екта аналізу ў нашым артыкуле. адзначым 
толькі, што ў колькасных адносінах наватворы-прыслоўі значна ўступаюць назоўнікам і прыметнікам, аднак 
спецыфіка іх утварэння і асабліва функцыянальны статус у сучаснай беларускай мове больш паказальныя 
ў параўнанні з іншымі часцінамі мовы. Зрэшты, і цікавасць да іх з боку лінгвістаў стала выяўляцца толькі ў 
апошнія гады, найперш дзякуючы працам маладой даследчыцы І. М. Курловіч (гл. Курловіч 2011).

Як вядома, «адвербіялізацыя як пераход слоў, словаформаў і словазлучэнняў знамянальных часцін 
мовы ў прыслоўі была абумоўлена неабходнасцю выражэння прыметы дзеяння» (Груца 2013, 43; пера-
валава 2005) і выяўляецца ўжо ў самых ранніх помніках славянскага (стараславянскага) пісьменства: 
безаконьне, благоверьне, весело, зъле, кротъце, крепъко, незавидьно, нечьстьне, онъде, очивисть, 
печальнъ, потомь, пророчьскы, свято, сильно, стрьмоглавь, тврьдо, тихо, оутре, оучястьне, чисто, чло-
веколюбьне, ясно (гл. Старославянский словарь 1994).

У значнай ступені прыслоўі і прыслоўныя словазлучэнні старажытнага перыяду паслужылі ўзорам 
для ўтварэння іншых адзінак у асобных мовах усходніх славян (гл. Шуба 1962;  Янович 1987). варта ад-
значыць, што ў пэўных выпадках такія словы па-рознаму афармляліся і часта суіснавалі паралельна, як 
даўняе і новае, што паступова выкрышталізоўвалася пад уплывам асаблівасцей мясцовага маўлення. 
Увогуле лексіка-словаўтваральная варыянтнасць у старабеларускіх тэкстах тлумачыцца найперш ад-
начасовым ужываннем як стара(царкоўна)славянізмаў, так і агульнаславянскіх і ўсходнеславянскіх па 
паходжанні лексічных адзінак. прыкладаў такога паралельнага выкарыстання прыслоўяў рознага па-
ходжання і адпаведна графіка-арфаграфічнага афармлення ў помніках старабеларускага пісьменства 
больш чым дастаткова. параўн.: безлепъ, безлепа – дарэмна, без патрэбы, памылкова; гораздо, га-
раздо, горазда – 1) добра, умела, 2) значна, многа; марна, марне, марно – 1) дарэмна, марна, бес-
карысна, упустую, 2) тужліва, журботна; оттуда, оттуде, оттуду, оттудъ, оттуды – адтуль, з таго месца; 
поготову, поготовъю, поготовью, поготовю – 1) пагатоў, тым больш, 2) напагатове, у гатоўнасці; пора-
не, порано, поранку, порану – зранку, раніцай, ранкам; сілна, сілне, сілно, сільно – 1) сілком, гвалтам, 
2) з вялікім намаганнем, з вялікай сілай, 3) вельмі, надта, моцна, 4) многа; стамтоль, стамтоля, стам-
туль, стамтуля – адтуль (гл. Гістарычны слоўнік беларускай мовы, вып. 1–32).

Сярод гэтай разнастайнасці словаўтваральных формаў і варыянтаў агульналітаратурнага ўжытку 
можна выдзеліць і прыслоўі выпадковага, аказіянальнага (ад лац. occasia – выпадак) выкарыстання, 
якія, напрыклад, у «Гістарычным слоўніку беларускай мовы» сустракаюцца толькі як адзінкавыя і харак-
тэрны толькі канкрэтным тэкстам (у асобных з іх ёсць і свае аўтары – пісцы, перапісчыкі, перакладчыкі). 
да такіх слоў можна аднесці: арматно, антыквітусъ, богумерзко, босо, взабедра, вночнодневно, власти-
тельски, вручъ, герматно, горчично, документалитеръ, златозарне, по-простацку, прогономъ, сакра-
ментальне, силомоцью і да т. п. параўн.: яко хто можетъ, арматно до полоцка збегли;  и много проли 
крови християньскиа того ж быс богоумерьзко зрети; за всю тую двадцать годъ и за два годы жона 
моя смачно ела, и пила, и вкрасне ходила;  ведать рачишь о его подвигахъ, о потахъ, вночнодневно 
стоянью, о працах, роботахъ;  кгды княз Трубецкий подышол герматно з розными воеводами; радуися 
златозарне Коузмо; студенты езуитскіе… нашедши на колеумъ рускій… моцно-кгвалтомъ били, штур-
мы чинили; реклъ ку ней кунштом; Яска Ковалик, едучи… на кони… прогоном з жоны моее шапъку… 
з головы сорвалъ и взялъ; комисаръ купилъ возъ сена и не платилъ, силомоцю узялъ.

аднак найбольшага развіцця індывідуальна-аўтарская неалагізацыя ў галіне прыслоўяў, як і іншых 
часцін мовы, дасягае ў XX – пачатку XXI ст. пры гэтым можна выдзеліць некалькі тэндэнцый.

першая з іх характарызуецца адсутнасцю строгай графіка-арфаграфічнай нормы пры ўтварэнні 
неалагізмаў і цалкам залежыць ад індывідуальнага густу творцы, арыентацыі яго на народныя або 
кніжныя ўзоры, набліжэння да рускамоўных або польскіх варыянтаў. прыкладам такой тэндэнцыі можа 
служыць аўтарская неалагізацыя Янкі Купалы і Якуба Коласа, якія добра ведалі як польскую, так і ру-
скую літаратуру і, несумненна, улічвалі, хоць і па-рознаму, спецыфіку гэтай з’явы ў адпаведных мовах.

Так, па падліках  І. М. Курловіч, у мове твораў Янкі Купалы выкарыстана 47 прыслоўяў-наватвораў: ад-
налькова, беспатольна, браточна, бясхлебна, гаманіста, званіста, злалюдна, непрасветна, падхалімна, 
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паклонна, песнярыста, п’яна-звонка, смагла, фікцыйна і інш. (гл. Курловіч 2012, 173; Бобрык 1997, 
44–62). акрамя таго, даследчыца адзначае 62 запазычанні з рускай мовы і 43 спаланізаваныя слова-
формы: быстра, вавек, гібельна, дарам, магуча, няскора; агнісце, барджэй, спольна, чынна і інш. пры 
гэтым Янка Купала «імкнуўся выкарыстоўваць словаформы, якія не супярэчылі асаблівасцям бела-
рускай мовы», а калі і ўводзіў іншамоўныя запазычанні, то толькі тыя з іх, «якім у беларускай мове 
не было адпаведных намінацый у галіне новых формаў жыцця і побыту» (Курловіч 2012, 173).

падобная з’ява ў пэўнай ступені была характэрная і для моўнага наватарства Якуба Коласа. Хоць, 
варта адзначыць, у абодвух класікаў беларускай літаратуры былі і свае прыярытэты, а хутчэй звычкі-
схільнасці да выкарыстання тых ці іншых прыслоўных словаформаў. Знаны беларускі даследчык-
стыліст а. а. Каўрус, напрыклад, заўважае, што «ў зборніку вершаў “песні жальбы” ўжываецца слова 
вакруг (адзін раз побач з яшчэ некалькімі русізмамі) і беларускія прыслоўі вакол, навакола. …нягле-
дзячы на тое, што ў лексіконе маладога пісьменніка было як рускае слова вакруг, так і яго беларускія 
сінонімы, ён у паэме “Сымон-музыка” (першая рэдакцыя, аўтограф) паслядоўна ўжывае вакруг. 
відаць, аўтар разглядаў яго як арганічны элемент паэтычнай мовы (курсіў наш. – М. П.)» (Каўрус 
2012, 41). дададзім таксама, што пазней пры рэдагаванні сваіх твораў Якуб Колас «рашуча адстойваў 
ужыванне слоў “громка”, “трудна”, “крэпка”» (лужанін 1997, 205–206). адзначым пры гэтым, што фак-
тычна ніводнае з гэтых і іншых прыслоўяў (тыпу ўдваём, навясу, неўзначай, церасчур, зра, моўча, 
утраім – прыклады з твораў Я. Купалы, п. пестрака, ц. Гартнага, в. дуніна-Марцінкевіча намі ўзяты 
з манаграфіі п. п. Шубы) не замацавалася ў якасці літаратурнай нормы, тое ж адбылося і з рускімі па 
паходжанні прыслоўямі далой, сільна, очынь, воўсі, здзесь, аднажды, сычас, ніня, вдваём, па-разному, 
увяздзе, што сустракаюцца ў беларускіх народных гаворках (гл. Шуба 1962, 183–184).

другая тэндэнцыя, што выяўляецца ў працэсе аўтарскай неалагізацыі, датычыцца найперш 1920–
1930-х гг. і звя зана з утварэннем наватвораў па выпрацаваных менавіта ў гэты час узорах і мадэ-
лях, у многім экс перыментальніцкіх, надумана-штучных, праз якія  рабіліся спробы надаць белару-
скай лексіцы большы на цыянальны каларыт і нават рэкамендаваць яе ў якасці літаратурнай нормы 
(гл. прыгодзіч 2009, 34). па раўн.: арлінагорба, віхраваста, дамэтна (У. дубоўка), агнявіста, буйна-мя-
цежна, вірабурна, вольнагучна (п. Трус), залатаструнна (Я. Купала), крыўдна-весела (З. астапенка), 
гаротна-журботна (Я. Колас), скро зьсоння (М. Гарэцкі) і інш.

Трэцяя і, на нашу думку, найбольш плённая тэндэнцыя звязана з арыентацыяй на літаратурна-
ўзуальныя спосабы і прыёмы стварэння неалагізмаў, з істотным пашырэннем семантыка-граматыч-
ных магчымасцей утворанага слова, яго ўключэннем у сферу патэнцыяльна-магчымага, а адсюль 
і амаль незаўважнага на фоне ўзуальных адзінак: адчайдушна, зверагласна (У. Караткевіч), акар-
дэонна, арфічна (л. дранько-Майсюк), багатадумна (М. Грамыка), барытанальна (а. вярцінскі), 
баеч на-пекна (З. Бядуля), блакадна (У. Карызна), арангутанна (а. Русецкі), веснавейна (М. дукса), 
вырайна, ратоўча (М. Мятліцкі), грыбна, смольна, муравейна (п. панчанка), мальбоўна (н. Гілевіч), 
маладзікова, клянова (д. Бічэль-Загнетава), неперавучна (С. панізнік), курлыста (в. аксак) і г. д. 
Такія і падобныя словаформы, на думку а. Каўруса, не выбіваюцца, не выдзяляюцца ў складзе лексікі 
агульналітаратурнага словаўтварэння, яны «патэнцыйна скіраваныя ў моўную практыку», большасць 
з іх утворана «ў поўнай згодзе з правіламі беларускага словаўтварэння, яны семантычна выяўныя, 
зразумелыя, часта нават без кантэксту» (Каўрус 2007, 34). І ўсё ж пры больш дэталёвым аналізе лёгка 
заўважаецца, што новаўтвораныя словы поўнасцю не ахопліваюцца словаўтваральнай парадыгмай, 
выступаюць, вобразна кажучы, знаёмым незнаёмцам.

Так, агульнавядомым фактам з’яўляецца ўтварэнне прыслоўяў на -о(-а) ад прыметнікаў 
і ад’ектываваных дзеепрыметнікаў тыпу весела, горача, дбайна, паныла, прыгожа, радасна, сарамліва, 
сціпла, тайна, удала, эфектна. У мове ж мастацкай літаратуры на ўзор адпрыметнікавых прыслоўяў 
выяўляецца значная колькасць слоў, утвораных непасрэдна ад асноў рэчыўна-прадметных назоўнікаў, 
а суадносны пасярэднік-прыметнік у іх увогуле можа адсутнічаць. параўн.: атарна, вінадарна, му-
зейна, азёрна, борна, вульна, калодна (Р. Барадулін), блазнотна (С. Гаўрусёў), рабінна (а. Шушко), 
бурштынова (К. Мяшкова), вэлюмна (К. Камейша), мрыйна (І. чыгрынаў), кроніста, мазольна, небна 
(М. Мятліцкі), журбліва (У. Мехаў), клопатна (М. пазнякоў); Бурштынна спаўзла на павекі // апош-
няя стома фіналу (М. Касцюкевіч); Грымяць над планетай апакаліптычна // Калыханкі ціхія словы 
(С. Законнікаў); лаканічная хуткасць аб’явы токаўна падзейнічала на двух атлетаў (в. Санько).

празмернае захапленне некаторых літаратараў уласнымі наватворамі пэўных мадэлей неадной-
чы станавілася прадметам лінгвістычных пародый. напрыклад, у вершы «выгодніста» Г. Юрчан-
ка дасціпна парадзіруе новаўтварэнні а. Салтука тыпу вугольчыста, іскрыніста, кпініста ўласнымі 
аказіяналізмамі-прыслоўямі на -ыст(-іст): Паперыста, аловіста, // Задуміста, парнасіста, // Спра-
бую філасофіста – // Выходзіць выкрунтасіста. // Рыфмуліста, радковіста, // Чужыніста, угарыста, // 
Аб’ёміста, шматсловіста, // А значыць – ганарарыста.

Зручным спосабам утварэння аўтарскіх прыслоўяў з’яўляецца аснова- і словаскладанне, дзя-
куючы якому ў беларускай літаратуры зафіксаваліся: слепавочна (Я. Колас), вольна-расхадзіста, 
мнагаслоўна, стомільна, тудэма-сюдэма (Я. Купала), арлінагорба (У. Караткевіч), белааблока, 
чорнахмара, сырадойна (Р. Барадулін), аднанож (в. Быкаў), абенаж (а. Масарэнка), белакрыла 
(а. емяльянаў), белабярозава, дра пежназуба (Я. Брыль), грашова-аркушна (Б. Кастрыца), гартан-
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на-арганна (а. вярцінскі), зеленаграйна (К. Жук), крывадарожна (С. панізнік), навукова-гніламёдна 
(Р. Барадулін), малітварука, зорнаспеўна, сонечнавока (М. Шабовіч), прамалобна (а. Федарэнка), 
скупаслоўна (Ф. Янкоўскі), шчымотна-міла, воклічна-галосна, светліста-годна (М. Мятліцкі), штоног 
(в. Шырко), лялечна-прыгожа (л. Рублеўская), люкс-шык-окейна (а. Масарэнка), насцярожана-скруш-
на, балюча-трагічна (а. нафрановіч) і інш.

У навуковай літаратуры фактычна з самага пачатку даследавання феномена аўтарскага слова 
неаспрэчным лічыцца меркаванне аб малаверагоднасці набыцця аказіяналізмамі статусу ўзуальных 
адзінак. І сапраўды, у большасці выпадкаў, «абслугоўваючы пэўны кантэкст… дадзеную моўную 
сітуацыю, яны не прэтэндуюць на тое, каб замацавацца ў мове, увайсці ў агульнае ўжыванне» (ло-
патин 1973, 65). аднак, на нашу думку, такое сцвярджэнне будзе справядлівым у дачыненні да так 
званых сучасных класічных моў з даўняй літаратурнай традыцыяй і адпаведна даўно ўсталяваным 
лексічным саставам і граматычным ладам. У сучаснай жа  беларускай літаратурнай мове як мове 
параўнальна маладой і здольнай да актыўнага самапапаўнення і ўдасканалення свайго лексічнага 
саставу аўтарскія неалагізмы ў многіх выпадках могуць стаць і ўрэшце павінны ўвайсці ў лік узу-
альных адзінак. лексіка-семантычны і функцыянальна-стылістычны аналіз такіх слоў, утвораных 
у XX – пачатку XXI ст., сведчыць аб выключных перспектывах такіх адзінак. І тут варта пагадзіцца не 
толькі з ужо згаданым раней Г. Бідэрам, але і з аўтарам «вялікага слоўніка беларускай мовы» (2012) 
Ф. а. піскуновым, які ў прадмове заявіў, што яго слоўнік фактычна ўпершыню ў беларускай лексікаграфіі 
з’яўляецца «істотным крокам для пераадолення негатыўнага ўплыву ранейшых падыходаў і рэгламен-
тацый», што неабходна адмовіцца ад шаблонаў рускамоўных крыніц і рэгрэсіўных поглядаў асобных 
айчынных мовазнаўцаў, якія імкнуліся не дапусціць у слоўнікі велізарнай часткі лексікі з-за яе нібыта 
«нелітаратурнага» характару. дарэчы, у свой час прафесар л. М. Шакун, які падтрымліваў думку 
аб наяўнасці ў нашай мове так званых патэнцыяльных слоў (неасемантызмаў і лексічных неалагізмаў 
тыпу сённяшніх наклад, улётка, паасобнік), небеспадстаўна адзначаў: «Словы такога роду могуць і не 
стаць рэальнымі (сацыяльнымі), а жыць у мове  нібы пад спудам, у патэнцыі. патэнцыяльныя словы 
па якіх-небудзь прычынах могуць і не пачаць ужывацца, аднак у выпадку неабходнасці могуць стаць 
шырокаўжывальнымі, бо ўтвараюцца па існуючых правілах, з’яўляюцца, па сутнасці, “правільнымі”» 
(Шакун 1978, 106; Марозава 2012, 123).

Сабраны намі корпус індывідуальна-стылістычных неалагізмаў сведчыць: аўтарскія наватворы-
прыслоўі, як і шматлікія словы іншых часцін мовы, маюць усе падставы для ўваходжання ў тэзаўрусы 
сучаснай беларускай літаратурнай мовы і павінны з неабходнай паўнатой адлюстроўвацца ў слоўніках 
і даведніках узуальна-нарматыўнай лексікі. У пераважнай большасці выпадкаў яны даўно ўжо сталі 
набыткам агульналітаратурнага ўжытку, проста мы гэтага своечасова не заўважылі або не імкнуліся 
гэта зрабіць. Скажам, сярод прыслоўяў тыпу драпежна, гойна, задуменна-бездакорна, звышжахліва, 
займальна, інтрыгоўна, клопатна, надзённа, невымоўна, насамрэч, насампраўдзе, павольна, пяшчот-
на, самотна, суцешна, уладарна, шматгранна і да т. п. наўрад ці хто з прафесіяналаў-мовазнаўцаў 
зможа бездакорна выдзеліць аўтарскія і нарматыўна-ўжытковыя словы. Створаная па прадуктыўных 
у мове тыпах і мадэлях пераважная большасць «выпадковых» (аказіянальных першапачаткова) слоў 
спакойна і нязмушана ўвайшла ў агульналітаратурны слоўнік. Шкада толькі, што сёння ў нас усё яшчэ 
няма вялікага акадэмічна поўнага лексікона сучаснай беларускай мовы, які б мог засведчыць па 
магчымасці ўсё лексічнае багацце роднай гаворкі. І тады б цяперашні старшыня Міжнароднага камітэта 
славістаў прафесар а. а. лукашанец, справядліва адзначыўшы актыўнае папаўненне беларускай мовы 
новымі лексічнымі адзінкамі як за кошт іншамоўных запазычанняў, так і дзякуючы стварэнню новых 
слоў за кошт уласных моўных рэсурсаў шляхам словаўтварэння (рэкламшчык, мітынгант, нападальнік, 
бізнесоўца, мысляр, гутарык і інш.) і вяртання ў актыўны ўжытак слоў з перыферыі моўнай сістэмы (вы-
става, сумнеў, аповед і інш.), змог бы прыгадаць і шмат якія аўтарскія неалагізмы, што даўно і, дума-
ецца, беззваротна ўкараніліся ў літаратурна-моўнае асяроддзе беларусаў (гл. лукашанец 2013, 1–2).

перакананы, што дбайна сабраныя і зафіксаваныя ў слоўніках аўтарскія неалагізмы здольныя 
і павінны стаць адной з важнейшых крыніц папаўнення і абнаўлення лексічнага саставу беларускай 
мовы на сучасным этапе яе гістарычнага развіцця.
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