
ў мове паэзіі 20—30-х гг. спецыяльнай лексікі вытворча-тэхнічных сфер. 
У вершах ваеннага часу, а затым у пасляваенных вершах пра вайну 
выкарыстоўваецца ваенная спецыяльная лексіка; у час касмічных палё- 
таў пашырыліся спецыяльныя словы касмічнай тэматыкі і г. д. Вершы, 
створаныя ў пасляваенныя гады на папулярную тэму барацьбы за мір, 
уключаюць найменні выбуховых і іншых рэчываў, назваў прыстасаван- 
няў для іх выкарыстання (тол, трынітраталуол, траціл, напалм, 
стронцый, нейтронная бомба і інш.).

У сучаснай паэзіі паралельна са спецыяльнай лексікай выкарыстоўва- 
юцца і інш ыя сродкі і прыёмы стылю навуковага выказвання, робяцца 
спробы стылізацыі верша пад навуковае разважанне. Напрыклад, верш 
без назвы А. Вярцінскага з цыкла «Лясныя прымаўкі» кампазіцыйна і 
зместава пабудаваны ў форме ланцужка лагічных абагульненняў з 
фармулёўкай некалькіх тэз. Спецыяльнае слова тэза ўведзена ў тэкст 
прыёмам паўтору. Пасылкай для роздуму з’яўляецца вынесеная ў эпіг- 
раф прымаўка: «Колькі ваўка не кармі — усё адно ў лес глядзіць». У вьі- 
ніку сутыкнення народна-паэтычнай моўнай стыхіі з элементамі наву
ковага стылю верш набывае ярка выражанае гумарыстычнае гучанне.

Выкарыстанне спецыяльнай лексікі ў асобнай індывідуальнай па- 
этычнай сістэме з’яўляецца дыферэнцыяльнай адзнакай апошняй, вы- 
значае адметнасць аўтарскага стылю. Разам з тым спецыяльная лексіка 
ў паэтычнай мове колькасна абмежавана, падпарадкуецца ў функцыяна- 
ванні агульнаўжывальным і традыцыйным вобразным сродкам. Эстэ- 
тычнае ўжыванне, рэалізацыя вобразных патэнцый спецыяльных слоў 
залежаць ад іх гарманічнага спалучэння з традыцыйнымі сродкамі паэзіі 
— стваральнікамі нацыянальнага кантэксту, носьбітамі культурных тра- 
дыцый.
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Г. I. КУЛЕШ

ПАПАЎНЕННЕ БЕЛАРУСКАЙ ЛЕКСІКІ 
ШЛЯХАМ ЗАПАЗЫЧВАННЯ

Сярод слоў, што ўваходзяць у беларускую мову ў апошні час, уласна 
рускіх запазычанняў нязначная колькасць. Гэта з ’ява тлумачыцца тэн- 
дэнцыяй ухіляцца ад уключэння ў лексічную сістэму той ці іншай мовы 
слоў з чужымі фармальнымі прыметамі1. Транслітараваныя словьг з 
рускай мовы — нячастая і вымушаная з’ява ў беларускай лексічнай 
сістэме. Для прыкладу возьмем рускае слова угон са значэннем ’пры- 
мушэнне экіпажа накіроўваць самалёт ва ўказаным напрамку’ і яго 
вытворныя угонщик, угнанный, ужыванце якіх актывізавалася ў рускай 
перыёдыцы. Праз перакладныя матэрыялы словы угон, угонш чык, 
угнаны  паявіліся і на старонках беларускага друку: ...Старшынствуючы 
на працэсе па справе аб угоне савецкага самалёта ў Ізраіль... (Звязда,
1989. 6 сакав.); Нярэдка ўгонш чы кі самалётаў не рэцыдывісты (Нар. 
газета. 1991. 27 лют.); Угнаны савецкі самалёт... зрабіў сёння днём 
вымушаную пасадку (Звязда. 1991. 23 студз.). Тлумачальны слоўнік 
беларускай мовы (у далейшым: ТСБМ ) фіксує слова угон толькі ў ад
ным, спецыяльным, значэнні ’падоўжанае змяшчэнне рэек, якое выклі- 
каецца рухам чыгуначных саставаў’ (Т. 5. Ku. I. C. 613). I хоць гэтыя 
словы складаюцца з марфем, уласцівых беларускай словаўтваральнай 
сістэме, яны  ўспрымаюцца як запазычаныя. Справа, відаць, у мадэлі 
словаўтварэння. Такое меркаванне пацвярджае і перадача сродкамі бе
ларускай мовы аднатыпнага ў структурных адносінах слова уход. Пры 
перакладзе прыстаўка у- замянялася на іншую: выхад, адыход. Тым 
самым утвараліся больш уласцівыя для беларускага словаўтварэння 
формы. Калі ж сэнс не дазваляў змяніць прыстаўку, то падбіраўся
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адпаведны сінонім з іншым коранем: уход (с должности) — звальненне 
(з пасады), уход (тайный) — уцёкі і г. д. Аднак такі падбор не заўсёды 
дакладна мог перадаць сэнс. Калі рускія выразы угнать самолёт, угон
щик самолёта ■ перакласці як выкрасці самалёт, захопнік самалёта, то 
некалькі змяняецца іх сэнс, паколькі самалёт не з ’яўляецца ў даным 
выпадку аб’ектам прысваення, а толькі сродкам дасягнення мэты.

Выкарыстанне рускіх слоў у нязменным выглядзе, толькі трансліта- 
раваных, можа падтрымлівацца такімі аднакарэннымі словамі, ужыванне 
якіх лічыцца нормай сучаснай беларускай мовы. Так можна растлума- 
чыць перадачу рускага слова управленцы беларускім адпаведнікам уп- 
раўленцы побач са словам кіраўнікі: Некаторым сродкам інфармацыі 
вельмі цяжка выйсці з зацяжнога канфлікту з былымі ўпраўленцамі...; 
Створана таленавітае асяроддзе ўпраўленцаў (Нар. газета. 1992. 6 лют.); 
Мы маем бездань упраўленцаў без кваліфікацыі ўпраўленцаў (ЛіМ.
1990. 11 м ая). «Падтрымку» гэтаму запазычанню аказвае замацаванае 
ўжо раней у беларускай мове слова упраўленне ’установа’ (РБС-82. Т. 
2. С. 534). Аднак падобныя выпадкі запазычвання ў беларускую мову 
ў апошні час адзінкавыя.

Сярод непасрэдных запазычанняў з рускай мовы часцей за ўсё 
сустракаюцца скарочаныя словы. Пераклад такіх слоў, як, напрыклад, 
бомж, сексот не столькі парушыў бы цэласнасць іх гукавой структуры, 
колькі пазбавіў бы ўласцівай ім сацыяльна-гістарычнай афарбоўкі. 
Параўн.: Праслужыўшы 25 гадоў, — сказаў адзін з афіцэраў — я 
знаходжуся сёння ў становішчы бомжа (Нар. газета. 1992. 9 студз.); Ужо 
адкрыта працягваюць руку, здымаюць шапку нашы грамадзяне. Няпра- 
ўда, што ўсе яны лайдакі і бомжы, не хочуць працаваць (Нар. газета. 
1992.' 29 студз.); Я не хачу абвінавачваць сексотаў НКУС ці КДБ. 
Я абвінавачваю сістэму... (Звязда. 1992. 15 лют.); Колькі было тых 
сексотаў і хто са знаёмых ды сяброў быў сярод іх — лепш пра гэта не 
думаць (ЛіМ, 1992. 27 сак.).

Пранікненне рускіх слоў у беларускую мову ў нязменным выглядзе 
можна растлумачыць аслабленнем засцерагальнай здольнасці яе лексіч- 
най сістэмы адносна інш амоўных элементаў у выніку тых працэсаў, якія 
прывялі да функцыянальнай абмежаванаці беларускай мовы ў савецкім 
грамадстве. Аднак часцей за ўсё руская мова ў наш час з’яўляецца не 
пастаўшчыком гатовых лексічных адзінак, а пасрэднікам запазычанняў 
з іншых моў, перш за ўсё неславянскіх.

Выкарыстанне іншамоўных слоў тлумачыцца рознымі прычынамі. 
Адна з іх—неабходнасць перадаць значэнне, для якога няма раўназнач- 
нага ўласнага адпаведніка. Іменна такой прычынай было выклікана 
паяўленне ў газетных матэрыялах слова рэспандэнт для наймення 
асобы, якая ўдзельнічае ў апытанні грамадзян з мэтай высвятлення 
грамадскай думкі па якой-небудзь важнай праблеме: ...Адказы-прапано- 
вы некаторых нашых рэспандэнтаў выносім на старонкі газеты (ЛіМ.
1991. 20 верас.); Напярэдадні Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь мы 
вырашылі правесці экспрэс-інтэрв’ю на вуліцах горада. Скупыя адказы 
рэспандэнтаў... (Нар. газета. 1992. 29 ліп.). Экстралінгвістычнай прычы
най, якая спрыяла паяўленню гэтага слова на старонках беларускага 
друку, з ’явілася павышэнне цікавасці да сацыялогіі, правядзенне ў рэс- 
публіцы сацыялагічных даследаванняў. У англійскай мове слова respon
dent мае наступныя асноўныя значэнні: I) Той, хто адказвае, рэагуе; 2) 
Спагадлівы, чулы; 3) юр. — адказчык2. Як бачым, слова запазычана 
толькі ў адным, першым з названых значэнняў, за якім замацаваны 
пэўны тэрміналагічны змест. Ужыванне ў такім выпадку беларускага 
слова адказчык недастаткова адэкватна адпавядала б сэпсу адпаведнага 
паняцця. У носьбітаў беларускай мовы слова адказчык успрымаецца 
перш за ўсё як юрыдычны тэрмін; яго словаўтваральная празрыстасць 
выклікае дадатковае семантычнае адценне — ’абавязковасць даваць 
адказы’, што не стасуецца з самім працэсам апытання грамадскай думкі, 
на якое адказы даюцца добраахвотпа: 3 трохсот дваццаці рэспандэнтаў 
знайшоўся толькі адзін, які адмовіўся адказваць (Звязда. 1988. 9 жн.). 
He апошнюю ролю ў выкарыстанні запазычанага, а не„ ўласнага слова 
адыгрывае і традыцыя аддаваць перавагу тэрмінам лаціпекага паходжан- 
ня (рэспандэнт — ад лац. responare — адказваць).
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Слова рэйтынг на старонках беларускага друку ўжываецца ў некаль- 
кіх значэннях: 1) ’грамадскі аўтарытэт’: ...пры высокім асабістым аўта- 
рытэце старшыні BC рэйтынг самога Вярхоўнага Савета прыметна 
знізіўся (Нар. газета. 1991. 26 лют.); Да Партыі камуністаў Беларусі... 
па рэйтынгу папулярнасці прымыкае рух «За дэмакратыю, сацыяльны 
прагрэс і справядлівасць» (Звязда. 1994. 29 студз.); 2) ’узровень прафе- 
сійнай кваліфікацыі’: Рэйтынг прызыўнікоў з Беларусі даволі высокі 
(Звязда. 1991. 30 ж н .); 3) ’грамадская ацэнка якой-небудзь З’явы ’: 
Вызначыць чытацкі рэйтынг папулярнасці і месца ў ім сваёй газеты 
вырашылі журналістці «Мінскай праўды» (Мінская праўда. 1991. 22 
студз.). Паводле АРС-88, англійскі адпаведнік гэтага слова rating мае 
наступныя значэнні: I)  ацэнка, аднясенне да таго ці іншага класу, 
разраду; 2) абкладанне падаткам; 3) становішча, клас, разрад, ранг; 4) 
амер. — ацэнка ў школе; 5) мар. — званне або спецыяльнасць радавога 
або старшынствуючага саставу (с. 578). Слова, такім чынам, прыйшло 
ў беларускую мову з адным, першым значэннем, а затым ў выніку 
актыўнага функцыянавання пашырыла сваю семантычную структуру.

Ужыванне некаторых іншамоўных слоў дає магчымасць унікнуць 
апісальнай перадачы з’явы, падзеі, паняцця сродкамі сваёй мовы. Такое 
выкарыстанне інш амоўных слоў дыктуецца тэндэнцыяй да эканоміі 
моўных сродкаў, што асабліва актуальна для публікацый у перыядыч- 
ным друку. Так, замест апісальнага выразу ’сустрэча, канферэнцыя 
дзяржаўных кіраўнікоў на вышэйшым узроўні’ у рэспубліканскіх газе
тах і часопісах можна сустрэць назву саміт: Перспектывы «саміту» 
ў Ташкенце выглядаюць вельмі туманна (ЛіМ. 1992. 15 мая); ...праб- 
лемы  ў адносінах паміж незалежнымі дзяржавамі наўрад ці знікнуць 
цалкам —колькі б «самітаў» не праводзіць (JIiM. 1992. 10 студз.). 
Нягледзячы на дакладную сэнсавую акрэсленасць, гэты неалагізм мае 
ў беларускім слоўніку выразны іншародны характар. Ha яго непрыста- 
саванасць^а спецыфікі новага моўнага асяроддзя ўказвае неаднолькавае 
графічнае афармленне, напісанне ў двукоссі.

Уваходжанне інш амоўных слоў у лексічную сістэму пэўнай мовы 
павінна дыктавацца істотнымі прычынамі — неабходнасцю назваць 
новыя, неўласцівыя данаму грамадству рэаліі, падкрэсліць новыя адцен- 
ні значэнняў, расшырыць сінанімічную базу і пад., таму замена трады- 
цыйных і звыклых назваў спецыфічных рэалій нашага жыцця на 
інш амоўныя неалагізмы ўяўляецца нёмэтазгоднай. Выклікае сумненне, 
ці замацуюцца ва ўжытку інш амоўныя словы тыпу спікер у значэнні 
’Старшыня Вярхоўнага Савета’: Вярхоўны Савет абмяркоўвае кандыда- 
туры на пасаду спікера (Звязда. 1994. 28 студз.); Выказаў спікер 
парламента і сур’ёзныя прэтэнзіі да дзеянняў урада (JliM. 1992. 4 вер.); 
клерк у значэнні ’дзяржаўны службовец’: Уся надзея зараз на групу 
даволі відных урадавых клеркаў... (Нар. газета. 1992. 29 вер.); офіс 
’ведамства, упраўленне, установа’: ...можна пачуць і ў магазінных чэргах, 
і ў міністэрскіх офісах, што дэмакраты захапілі ўладу і ўшчэнт развалілі 
эканоміку (Нар. газета. 1992. 12 сак.); На прэс-канферэнцыі ў офісе 
Агенцтва друку навіны... (ЛіМ. 1990. 21 вер.).

Акрамя запазычвання праз рускую мову, у апошні час адзначаецца 
пранікненне іншамоўнай лексікі (перш за ўсё польскай) у беларускую 
мову непасрэдна, без рускамоўных капалаў. Што да польскай мовы, то 
яна і ў мінулыя перыяды з’яўлялася крыніцай папаўнення беларускага 
слоўніка. Аднак пачынаючы з 30-х гадоў' XX ст., уваходжанне новых 
паланізмаў у беларускую лексіку па пэўных прычынах амаль нё назі- 
ралася. У апошні час увага да польскай мовы як магчымай крыніцы 
запазычвання актывізавалася, што знайшло адлюстраванне перш за ўсё 
на старонках рэспубліканскага перыядычнага друку. Ужыванне паланіз- 
маў не мае рэгулярнага характару, тым не менш уяўляецца важным не 
абмінуць гэта пытанне, паколькі яно ўваходзіць у кола праблем, звя- 
заных з пошукамі найбольш рацыянальных шляхоў развіцця лексікі 
беларускай мовы.

Магчыма, у канцы XIX — пачатку XX ст. рабіліся ўжо спробы 
выкарыстоўваць у беларускай мове асобныя з тых паланізмаў, што 
будуць разглядацца ў артыкуле. Аднак лічыць іх уваходжаннямі апош- 
няга часу дає падставу адсутнасць гэтых слоў у беларускіх слоўніках,
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выдадзеных як у 20-я гады, так і ў больш позніх. Як сведчыць, 
фактычны матэрыял, неалагізмы польскага паходжання часцей за ўсё 
не называюць якіх-небудзь новых рэалій грамадскага жыцця, а ўжыва- 
юцца ў якасці заменнікаў некаторых слоў. Так, напрыклад, замест 
звыклага слова мерапрыемства ’арганізаванае дзеянне, накіраванае на 
дасягненне якой-небудзь мэты’ стала пашырацца слова імпрэза: 
(ПРС-75. С. 163: impreza — мерапрыемства)3: Мы святкуєм важныя даты 
ў гісторыі Беларусі, наладжваем святочныя імпрэзы (Наш а слова. 1992. 
№  22); ... любіць наш прэм’ер іграць на палітычных імпрэзах ролю 
імянінніка (JliM. 1994. 21 студз.).

Словазлучэнне навучальная установа можа быць заменена аднасло- 
ўнай назвай вучэльня (ПРС-75. С. 650: uczelnia — навучальная ўста- 
нова): ...дзе гарантыя, што падобнае не адбываецца ў іншых сярэдніх 
і вышэйшых вучэльнях, якія афіцыйна ўзялі курс на паварот да роднага 
(Нар. газета. 1991. 23 ліст.). Выкарыстанне слова вучэльня можна 
абгрунтаваць тым, што яно здольна выступаць у пэўных выпадках як 
сінонім адпаведнага словазлучэння, напрыклад, пры перакладзе на бе- 
ларускую мову выразу «учреждения и учебные заведения». Звычайна яго 
перакладалі так: навучалыіыя і іншыя ўстановы. Пры гэтым адбываўся 
перанос сэнсавага акцэнту на слова навучальныя, што не для кожнага 
кантэксту бывае дапушчальным. Яшчэ больш неабходны адэкватны 
сінонім для перадачы на беларускую мову выразу накшталт «учреждения 
культуры и учебные заведения». Каб пазбегнуць таўталогіі (установы 
культуры і навучальныя установы), гэты выраз можна было б перак- 
ласці так: установы культуры і вучэльні. I хоць у даным выпадку 
семантычныя аб’ёмы іншамоўнага слова і ўласнага словазлучэння по- 
ўнасцю ідэнтыфікуюцца, мець слова вучэльня ў лексічным патэнцыяле 
мэтазгодна па стылістычных меркаваннях. Спрыяе засваенню слова 
вучэльня беларускай лексікай не толькі агульнасць кораня для белару
скай і польскай моў, але і апрабаванасць ў беларускім словаўтварэнні 
падобнай мадэлі (параўн.: кнігарня, друкарня, мытня).

І ўсё ж выпадкі апраўданага ўвядзення паланізмаў у беларускі 
кантэкст адзінкавыя. Большасць польскіх слоў, што ўжываюцца апош- 
нім часам на старонках рэспубліканскага друку, з ’яўляю цца як бы 
паказчыкам прыналежнасці аўтара да змагароў супраць асіміляцыі 
беларускай мовы з боку рускай. Цяжка растлумачыць патрэбамі развіцця 
і ўдасканалення беларускай мовы ўжыванне слова ўлётка (ПРС-75. 
С. 656: ulotka — лістоўка, пракламацыя): A ўлёткі, якія напярэдадні 
распаўсюджваліся па беларускай сталіцы, былі падпісаны «Славянский 
собор — Белая Русь» (JliM. 1992. 24 студз.); людабойства (ПРС-75. 
С. 231: Iudobojstwo — генацыд): ...мясціны сталінскага людабойства 
ў большасці выпадкаў не вы яўлены  (JliM. 1992. З студз.); амбасада 
(ПРС-75. С. 18: ambasada — пасольства): ...канадыйская амбасада ў Ma- 
скве паабяцала візу... (Наш а слова. 1992. № 29) і пад.

Безумоўна, з усёй колькасці іншамоўных слоў, што апошнім часам 
выкарыстоўваюцца на старонках рэспубліканскіх перыядычных выдан- 
няў, моўная практыка адбярэ толькі тыя, якія будуць адпавядаць 
асноўным тэндэнцыям развіцця лексічнай сістэмы беларускай мовы.
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А. Ф. КЛІМ ОВІЧ

ІНШАМОЎНЫ ЭЛЕМЕНТ У БЕЛАРУСКІХ ПЕРАКЛАДАХ 
РЭЛІГІЙНЫХ АПОВЕСЦЕЙ XV ст.

М оўная сітуацыя на Беларусі ў канцы XV — пачатку XVI ст. 
характарызуецца суіснаваннем і ўзаемадзеяннем дзвюх моўных стыхій: 
царкоўнаславянскай і беларускай. Зразумела, што ўдзельмая вага кожнай
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