
Параўнальныя звароты валодаюць багатымі моўна-выяўленчымі магчымас- 
цямі.',Яны з ’яўляю цда адной з важ нейш их форм рэалізадыі такой стылістычнай 
фігуры, як дараўнанне. Ужытыя K. Крапівой параўнанні арыгінальныя, ла- 
канічныя, змястоўныя, вобразна-каларытныя і камунікатыўна дзейсныя. XIepe- 
важ ная болыпасць параўнанняў звязана з вясковым або гарадскім побытам, 
зы нікае з пазнавальнага ўсдрымання і асэнсавання навакольнай рэчаіснасці. 
Побач з агульнанароднымі трапна выкарыстоўваюцца індывідуальна-аўтарскія 
параўнанні, як ія  адрозніваюцца своеасаблівай нечаканасцю судастаўлення се- 
мантычна аддаленых прадметаў і з ’яў. Свежыя і дасціпныя параўнанні па- 
шыраюць магчымасці дазнання і адлюстравання аб’ектыўнай рэчаіснасці, да- 
вялічваюць еэдсавую ёмістасць і эмадыянальна-экспрэсіўную афарбоўку па- 
ведамлення і тым самым дапамагаюць дісьменніку ствараць яркія  вобразы і праз 
іх  выяўляць сваю ацэнку жыццёвых з ’яў, выражаць свае адносіны да іх . Сумесна 
з інш ымі моўна-выяўленчымі сродкамі дараўнанні зызначаюць адметнасць 
мастацкай манеры пісьменніка, з ’яўляю цца прыналежнасцю яго індывідуаль- 
нага стылю.
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Т. I. ЯКУБОВІЧ

МНОЖНАСЦЬ СЛОВАЎТВАРАЛЬНАЙ 
СТРУКТУРЫ СЛОВА Ў СЛОВАЎТВАРАЛБНЫХ ГНЁЗДАХ 

3 ЗЫХОДНЫМІ НАЗОЎНІКАМІ

Словаўтваральная структура слова адлюстроўвае паслядоўнае нанізванне сло- 
ваўтваральных сродкаў на зыходную аснову, напрыклад: народ -> народ н ы -> 
народн-асць, тормаз -» тармаз-іць -» пры-тармазіць -> прытармож-ваць -> 
прытарможва-нн-е. Вытворнае слова мае адну матывавальную аснову і  ў  сло- 
ваўтваральных адносінах з ’яўляецца аднаструктурным. Так, у словаўтвараль- 
яым гняздзе вобраз -> вобраз-н-ы -> вобразн-асць слова вобразнасць аднаструк- 
турнае, бо яно вытворнае ад асновы вобразн(ы). У сваю чаргу слова вобразны  
таксама аднаструктурнае, таму што яго можна растлумачыць толькі як  вы
творнае ад слова вобраз1. Але сустракаецца нямала такіх слоў, што маюць дзве 
і болып матывавальных асноў. Гэтыя словы вызначаюцца множнасцю словаў- 
тваральнай структуры. Напрыклад, слова перакваліфікацыя можа разглядацца 
як вытворнае ад назоўніка кваліф ікацыя  (кваліф ікацыя  -> пера-кваліфікацыя) і 
як  вытворнае ад дзеяслова перакваліфікаваць (перакваліфік-аваць -» пера- 
кваліфік-ацыя).

Множнасць словаўтваральнай структуры слова ўзнікае не толькі ў выпадку 
яго дваістай словаўтваральнай матывацыі. П раяўляецца яна і ў выніку апасрод- 
каванай матывацыі слова. ІІры гэтым часам назіраецца церасступеннае ўтва- 
рэнне слоў, напрыклад: безгаспадарлівасць ‘няздольнасць умела і эканомна 
кіраваць гаспадаркай’ <- гаспадарка, беспрацоўе ‘наяўнасць людзей, як ія  не 
маюць пастаяннага заработку, працы’ <- без працы  2.

Многія з моваведаў звярталі ўвагу на множнасць словаўтваральнай струк
туры слова, але прыводзілі абмежаваную колькасць прыкладаў яе. A гэта з ’ява 
перадае ўзаемадзеянне розных словаўтваральных тыпаў. Асабліва характерна 
яна для афіксальнага ўтварэння назоўнікаў, прыметнікаў і дзеясловаў.

У дадзенай працы ставіцца мэта выдзеліць тыпы болын пашыраных выпадкаў 
множнасці словаўтваральнай структуры слова толькі ў  словаўтваральных гнёз
дах з зыходнымі назоўнікамі ў  сучаснай беларускай мове. За аснову выдзялення 
словаўтваральных тыпаў бярэцца характер фарманта (словаўтваральнага срод- 
ку). Разгледзім множнасць словаўтваральнай структуры слова ў  сістэме назва
ных часцін мовы.

Сярод назоўнікаў можна вылучыць наступныя тыпы:
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Непраўдзівасць: праўдзівасць —> не-праўдзівасць (‘адсутнасць праўдзівасці') 
і непраўдзів(ы ) -> непраўдзів-асць ( ‘уласцівасць непраўдзівага’), няправіль- 
насць: правільнасць -> ня-правільнасць і няправільн(ы ) -» няправільн-асць.

Безадказнасць: адказнасць -> без-адказнасць ( ‘адсутнасць адказнасці’) і без- 
адказн (ы )  -> безадказн-асць (‘уласцівасць безадказнага’), бесчалавечнасць: ча- 
лавечнасць  -> бес-чалавечнасць і бесчалавечн(ы) -> бесчалавечн-асць.

Бесканечнасць: бесканечн(ы) -> бесканечн-асць (‘уласцівасць бесканечнага’) 
і без ка н ц (а )  -» бес-канеч-насць ( ‘адсутнасць пачатку і канца’), бескантроль- 
насць: бескант рольн(ы) -» бескантрольнасць і без кант рол(ю ) -» бес-кантроль- 
насць.

Бестактоўнасць: без т акт (у)  -> бес-такт-оўн-асць ( ‘адсутнасць т акт у’) і 
бест акт оўн(ы ) -» бестактоўн-асць (‘уласцівасць бестактоўнага’), безгрун- 
тоўнасць: без грунт (у) -» без-грунт-оўн-асць і безгрунт оўн(ы) -> безгрунтоўн- 
асць.

Безвыніковасць: без вы нік(аў)  -» без-вынік-ов-асць і безвыніков(ы) -> без- 
выніков-асць, беспрынцыповасць: без пры нцы п(аў) -» бес-прынцып-ов-асць і 
беспрынцыпов(ы) -> беспрынцыпов-асць.

Множнасць словаўтваральнай структуры такіх слоў, хоць і непаслядоўна, 
але адзначаецца ў  ТСБМ: безыдэйнасць -» ‘уласцівасць безыдэйнага’, ‘адсут
насць ідэйнасці’; бесканфліктнасць -> ‘уласцівасць бесканф лікт нага’, ‘адсут
насць канф лікт у’3.

Глянцоўка: глянцав(аць)  -> глянцоў-к-а ( ‘дзеянне’) і глянец  -» глянц-оўк-а 
( ‘бляск начышчанай, адпаліраванай або пакрытай лакам паверхні’), групоўка: 
групав(аць), групав(ацца) -> групоў-к-а ( ‘дзеянне’) і груп(а)  -» груп-оўк-а 
( ‘аб’яднаная група, якая  адасобілася ад каго-н., чаго-н.’).

Булачнік: б улк (а ) булач-нік ( ‘той, хто выпякае б улк і’) і булачн(ы ) —> 
булачн-ік  ( ‘уладальнік булачнай’), моднік (разм.): мод(а) -> мод-нік (‘той, хто 
прытрымліваецца м оды ’) і модн(ы ) -> модн-ік (’модны чалавек’).

Беззямельнік: беззямельн(ы ) -> беззямельн-ік (’беззямельны  селянін’) і без 
зя м л(і)  —> без-зямель-нік (‘як і не мае ўласнага ўчастка зям лі’), бессаромнік: 
бессаромн(ы) -» бессаромн-ік (’бессаромны чалавек’) і без сорам(у) -> бес-саром- 
н ік  ( ‘які не мае сораму’).

Гэтыя тыпы шырока распаўсюджаны ў беларускай мове.
Нафтавік: наф т (а) —> нафт-авік ( ‘спецыяліст па нафце’) і нафт ав(ы) -» 

нафтав-ік ( ‘работнік нафтавай прамысловасці’), кадравік: кадр(ы ) -» кадр-авік 
(разм.) (‘супрацоўнік аддзела кадраў’) і кадрав(ы) -> кадрав-ік (‘ваеннаслужачы 
кадравых войск’ або ’кадравьі работнік прадпрыемства’).

Да назоўнікаў з множнай структурай адносіцца вялікая колькасць слоў тыпу 
ш аш лычная, чайная, пельменная, чабур, чная. Ш ашлычная: шашлычная 
(прым.) —> ш аш лычная  (наз.) і ш аш лык  -» ша илыч-н-ая, пельменная: пельменная 
(прым.) -> пельменная (наз.) і пельмен(і) -> пельмен н ая. Усе гэтыя назоўнікі 
могуць узнікаць, мінаючы ступень прыметніка, непасрэдна ад назоўніка.

У сістэме прыметнікаў заўважаны наступныя тыпы:
Беспрыставачны: без пры ст аўк(і) -> бес-прыставач-н-ы І прыставачн(ы) -н. 

бес-прыставачн-ы; бясшумны: без ш ум (у) —> бяс-шум-н-ы і ш ум н(ы ) -> бяс-шум- 
н-ы.

Бестактоўны: без т а кт (у)  -> бес-такт-оўн-ы і т акт оўн(ы ) -» бес-такто- 
ўн-ы, безгрунтоўны: без грунт (у)  -> без-грунт-оўн-ы і грунт оўн(ы ) -» без 
грунтоўн-ы.

Безграшовы: без грош (ай) -> без-граш-ов-ы. і грашов(ы) -> без-грашов-ы, 
беспаспяховы: без поспех(аў) —> бес-паспях-овы і паспяхов(ы) -> бес-паспяхо-в-ы.

Непраўдзівы: праўд(а) -> не-праўдз-ів-ы (‘як і не любіць гаварыць праўды’) і 
праўдзів(ы ) -» не-праўдзів-ы, нешчаслівы: ш часц(е) -> не-шчас-лів-ы і шча- 
сл ів (ы )  -» не-шчаслів-ы, няўважлівы: увага(а) -» ня-ўваж-лів-ы і ўваж лів(ы ) -> 
ня-ўважлів-ы.

Нярадасны: радасць —> ня-радас-н-ы ( ‘пазбаўлены радасці’) і радасн(ы ) -> 
ня-радасн-ы, некультурны: культ ур(а) -> не-культурн-ы  і культ урн(ы ) -» 
не культ урн ы, ненаціскны: націск -> не-націск-н-ы і націскн(ы ) -> не-націскн-ы.

Пазакласны: клас  -» паза-клас-ны  і клас(ы )  —> паза-класн-ы, пазашлюбны: 
шлюб паза-шлюб-н-ы і ш лю бн(ы ) -> паза-шлюбн-ы.

Пазапланавы: план  -> паза-план-ав-ы  і планав(ы ) -> паза-планав-ы, пазача- 
савы: час -> паза-час-ав-ы і часав(ы) -> паза-часав-ы.

Дашкольны: ш кол(а)  -> да-школь-н-ы і ш кольн(ы ) -> да-школьн-ы, дабук- 
варны: буквар  -»да-буквар-н-ы і букварн(ы ) —> да-букварн-ы.

Дасадаўскі: сад -» да-сад-аўск-і і садаўск(і) -» да-садаўск-і, давераснёўскі: 
верасень -» да-верасн-ёўск-і і вераснёўск(і) -> да-вераснёўск-і.

Перадвеснавы: вясн(а)  -» перад-весн-ав-ы і веснав(ы ) перадвеснав-ы, 
пера-дракавы: рак  -> пе.рад рак-ав-ы і р а ка в(ы )  —> перад-ракав-ы.

Перадваенны: вайн(а )  -э перад-ваен-н-ы і ваенн(ы) -> перад-ваенн-ы, пера- 
днавальнічны: навальніц(а) -* перадтавальніч-н-ы  і навальнічн(ы ) -> перад-на- 
вальнічн-ы.
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Дагматычны: догм(а) -> дагм-атпычн-ы ( ‘заснаваны на догмах') і дагма- 
тык -> дагматыч-н-ы ( ‘уласцівы дагмат ы ку’), ат лет ичны : атлет  -> атлет- 
ычн-ы (‘улас-дівы а т лет у’) (атлет ичным  плечы) і ат лет ы к(а)  -> атлетыч-н-ы 
(‘як і мае дачыненне да ат лет ы кі’) (ат лет ичны й  практыкаванні).

Словы тыпу фалькларыстычны  і філатэлістычны, кал і прытрымлівацца 
тлумачэнняў ТСБМ, трэба разглядаць як трохструктурныя: фалькларыстычны  
( ‘як і мае адносіны да фалькларыста, фалькларыстыкі; звязаны з вывучэннем 
фальклору ’): фольклор -» фальклар-ыстычн-ы, фалькларыст  -» фалькларыст- 
ычн-ы і ф альклары ст ы к(а) -» фалькларыстычн-ы.

Даверлівы: вер(а) -> да-вер-лів-ы ( ‘як і прымае да веры’) і давер’(й-э) -» 
давер-лів-ы ( ‘схільны аказваць давер'е, заснаваны на давер'і’).

Вельмі пашыраны ў сучаснай беларускай мове і шматструктурныя дзеясловы:
Абяскрыліць: кры л(ы )  -» а-бяс-крыл-іць (‘адарваць, адрэзаць кры лы ’) і бяс- 

кры л(ы ) -> перан. абяскрыл-іць  ( ‘зрабіць бяскрылым, пазбавіць творчых сіл, 
натхнення’), абяскровіць: кроў -» а-бяс-кров-іць ( ‘пазбавіць кры ві’) і бяс-кроў- 
(ны )  -> а-бяскров-іць ( ‘зрабіць бяскроўным’), абясшкодзіць: ш код(а) -> а-бяс- 
шкодз-іць ( ‘пазбавіць матчымасці прынесці ш коду’) і бясш код(ны) -> а-бясшко- 
дз-іць (‘зрабіць бясшкодным').

Пераважыць: ваг(а )  -» пера-важ-ыць ( ‘перасягнуць у вазе’) і важыць -> 
пера-важыць (‘узважыць яшчэ р аз’), перагрузіць: груз -> пера-груз-іць ( ‘пе- 
ракласці, перамясціць груз у другое месца’) і грузіць -> пера-грузіць ( 'нагрузіць, 
загрузіць звыш нормы’).

П еракітаваць: кіт  -> пера-кіт-аваць ( ‘абмазаць, замазаць кіт ам  усё, многае’) 
і кітаваць -> пера-кітаваць (‘закітаваць нанава, іначай, яшчэ раз’), пера-беда- 
ваць: бяд(а) -> пера-бед-аваць ( ‘перажыць бяду’) і  бедаваць -» пера-бедаваць 
( ‘закончыць бедаваць’).

Афарбаваць: ф арб(а) -» а-фарб-аваць (‘пакрыць або насыціць фарбай’) і 
фарбавацъ -» а-фарбаваць (‘закончыць фарбаваць’), аштрафаваць: штраф -» 
а-штраф-аваць і  штрафаваць -» а штрафаваць.

Заш ыфраваць: шифр за-шыфр-аваць (‘засакрэдіць з дапамогай шыфру’) і 
шыфраваць -> за шыфраваць ( ‘закончыць шыфраваць’), забінтаваць: бінт  -> 
за-бінт-аваць і бінтаваць -> за-бінтаваць. Ba ўтварэнні дзеясловаў гэтага тыпу 
рэдка выкарыстоўваецца фармант -> іраваць (гл. забальзаміраваць).

Адпілаваць: п іл (а )  -» ад-піл-аваць і пілаваць  -> ад-пілаваць, адпампаваць: 
пом п(а) -> ад памп аваць і пампаваць -> ад пампаваць, адпрасаваць: прас 
ад-прас аваць і прасаваць -> ад-прасаваць.

Выкарчаваць: корч -> вы-карч-аваць і карчаваць —> вы-карчаваць, выбрака- 
ваць: брак -» вы-брак аваць і бракаваць -> вы-бракаваць.

П ратэлеграфаваць: тэлеграф пра-тэлеграф-аваць ( ‘перадаць, паведаміць 
па тэлеграфе’) і тэлеграфаваць —> пра тэлеграфаваць ( ‘закончыць телеграфа- 
ваць’), праэкзаменаваць: экзамен  -» пра-экзамен-аваць і экзаменаваць пра-эк- 
заменаваць.

Знітаваць: ніт, н іт (ы )  -> з-ніт-аваць (‘злучыць, змацаваць нітамі’) і ніта- 
ваць -> з-нітаваць ( ‘закончыць ніт аваць’), згуртаваць: гўрт  -> з-гурт-аваць і 
гуртаваць -> з-гуртаваць, спраектаваць: праект  -> с-праект-аваць і праек-та- 
ваць -» с-праектаваць.

П ераначаваць: ноч -» пера-нач-аваць ( ‘правесці дзе-небудзь ноч’) і нача- 
ваць -» пера-начаваць, перазімаваць: зім (а )  -> пера-зім-аваць (‘прабыць, пера
ж ы ць зім у’) і зімаваць -» пера-зімаваць.

Укамплектаваць: ком плект  —> у-камплект-аваць ( ‘сабраць, стварыць ком п
лект  чаго-небудзь’) і камплект аваць  -> у-камплектаваць, упарадкаваць: пара- 
дак —> у-парадк-аваць і парадкаваць -> у-парадкаваць, узлаваць: зл (о )  -> г/-зл- 
аваць і злаваць  -» у-злаваць.

Пабаранаваць: баран(а) -> па-баран-аваць ( ‘апрацаваць пры дапамозе бара
ны ’) і баранаваць —> па-баранаваць ( ‘баранаваць некаторы час’), пабедаваць: 
бяд(а) па-бед-аваць ( ‘выказаць свае скаргі, бяду’) і бедаваць -> па-бедаваць 
(‘бедаваць некаторы час’).

Рассартаваць: со р т  —> рас-сарт-аваць ( ‘размеркаваць па сарт ах’) і сарта- 
ваць -> рас-сартаваць, распілаваць: п іл (а )  -> рас-піл-аваць і пілаваць  -» рас- 
пілаваць.

Распарьщ ь: пар (а )  -» рас-пар-ыць ( ‘апрацаваць парай’) і парыць рас- 
парыць, разбамбіць: бомб(а) -» раз-бамб-іць і бамбіць -> раз-бамбіць.

Узбунтаваць: бунт  -» уз-бунт-аваць ( ‘схіліць, падбіць на бунт ’) і бунта- 
ваць -> уз-бунтаваць, узбаранаваць: баран(а) уз-баранаваць і баранаваць -> 
уз-баранаваць.

Узважьщь: ва г(а ) -> уз-важ-ыць (‘вызначыць вагу’) і важыць -> уз-важыць, 
узнепакоіць: непакой -> уз-непакой-іць і непакоіць -» уз-непакоіць.

Знерваваць: нервов(ы ) -» з-нервав-аць і нерваваць -> з-нерваваць, спырскаць: 
пы рск(і) -» с-пырск-аць і пырскаць -» с-пырскаць.

Сфальшывіць: ф альш ыв(ы) -> с-фальшыв-іць і фальшывіць -> с-фальшывіць, 
зраніць: р а н (ы )  -> з-ран-іць і раніць -» з-раніць.
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Абсмалідь: см ал(а )  -» аб-смал-іць і смаліць -> аб-смаліць, абслініць  (разм.): 
сл ін (а )  -> аб-слін-іць і слініць  -» аб-слініць.

П азалаціць: пазалот (а)  -> пазалац-іць (‘пакрыць пазалот ай’) і за-
лац(іст ы )  -> па-залац-іць ( ‘афарбавадь у залацісты  колер’).

Ацанідь: цан(а)  -» а-цан-іць ( ‘назначыць цану’) і ацэн(ка)  -> ацан-іць (‘даць 
ацэнку  каму-небудзь’).

Такім чынам, ваўсіх  разгледжаных прыкладах множнасдь словаўтваральнай 
структуры слова ў словаўтваральных гнёздах з зыходнымі назоўнікамі ў сучас- 
най беларускай мове залежыць ад рознай матывацыі пэўнага слова. Аднак 
тлумачэнне ў  некаторых выпадках можа быць і іншым, і таму тыпы вылучаюцца 
фармальна паводле словаўтваральнага сродку.

1 У артыкуле выкарыстаны «Тлумачальны слоўнік беларускай мовы. У 5 тамах». Мн.,

Культурный, эканамічныя і палітычныя сувязі Рэспублікі Беларусь, якія  ў 
апошні час усё болыд пашыраюцца з краінамі бліжняга і асабліва дальняга 
замежж а, узнімаюць на якасна вышэйшы ўзровень праблему вывучэння ўзаема- 
дзеяння беларускай мовы з мовамі іншых народаў. Гэтаму сдрыяюць яшчэ і 
прыняцце Закону «Аб мовах у Беларускай ССР», Дэкларацыі аб дзяржаўным 
суверэнітэце, удзел Рэспублікі Беларусь у працэсах канверсіі, стварэнне ўласных 
узброеных сіл і развіццё рыначных адносін.

Многія даследчыкі займаюцца праблемай моўных кантактаў. Яны вывуча- 
юць лінгвістычную сутнасць запазычання, даводзіны інавацый, іх  афармленне, 
ступень прыстасавання да сістэмы той мовы, дзе яны функцыяніруюць, разгля- 
даюць двухмоўе, формы яго існавання ў грамадстве.

Праблема запазычання непарыўна звязана з прычынамі гэтага працэсу. Яшчэ 
ў  1885 г. С. Буліч адзначаў, што «у вялікай колькасці выпадкаў запазычанне 
чужых слоў абумоўліваецца запазычаннем новых прадметаў або ідэй, г. зн. у 
болыдасці выпадкаў запазычанне моўнае мае бліжэйшай прычынай запазычанне 
культурнае» *. У выніку паступовага і інтэнсіўнага даследавання пытанняў 
узаемадзеяння і ўзаемаўплыву моў з ’яўляю цца працы, у як іх  распазнаюцца 
новыя прычыны ўзнікнення іншамоўных слоў у саставе лексікі той ці іншай 
мовы. Так, памеркаванню 1.1. Агіенкі, адной з прычын пранікнення іншамоўнай 
лексікі з ’яўляецца спыцыфічны ўплыў моды, моўны снабізм2; P . Шор звярнула 
ўвагу на працэс эўфемізацыі3; Я. Д. Паліванаў адзначаў, што прычына з ’яўлення 
інавацый — у эканоміі моўных сродкаў4; B. А. Багародзіцкі гаварыў пра 
наватарства нацыі ў адной са сфер дзейнасці, якое таксама робіць уплыў на 
працэс запазычання5; B. У. Вінаградаў лічыў, што да пранікнення іншамоўных 
адзінак вядзе неабходнасць у намінацыі новых прадметаў і паняццяў6. Боль- 
шасць лінгвістаў прытрымліваецца думкі, што на працэс пранікнення інша- 
моўнай лексікі значны ўплыў аказваюць гістарычныя кантакты паміж народамі. 
Сучасная даследчыца JI. JI. Куціна адзначае наступныя матывы запазычання:
а) неабходнасць папоўніць недастатковыя звенні ў  лексічнай сістэме мовы;
б) неабходнасць семантычна дакладней выявіць пры дапамозе запазычанага 
слова мнагазначныя паняцці, тэндэнцыі да выкаранення аманіміі ці полісеміі 
спрадвечнага слова7. Больш грунтоўна падыходзіць да высвятленнй прычын 
запазычання JI. П. Крысін, які, аналізуючы даследаванне Э. Рыхтэра, спра- 
вядліва ўказвае на недыферынцыраванасць у вызначэнні прычын запазычання 
і ставіць пытанне пра двухмоўе як пра адну з крыніц і ўмоў запазычання8.

B. М. Арыстава падагульняе назіранні іншых даследчыкаў і ўказвае на 
існаванне, акрамя лінгвістычных, «экстралінгвістычных» фактараў запазычан
ня лексічных адзінак, як ія  ў сваю чаргу класіфікуе па зместу на псіхалагічныя, 
сацыяльныя і прагматычныя9.

Беларускі мовазнавец А. Я. Баханькоў, даследуючы развіццё лексікі бе
ларускай літаратурнай мовы ў савецкі перыяд у сацыялінгвістычным аспекце, 
падрабязна раскрывав культурна-гістарычныя прадпасылкі запазычання інша- 
моўнай лексікі. Сярод унутрымоўных фактараў, як ія  абумовілі шырокае пра- 
нікненне іншамоўнай лексікі ў  беларускую літаратурную мову, ён вылучае 
недахоп кніжнай (агульнанавуковай і спецыяльнай, тэрміналагічнай) лексікі і

1977-1984 (далей ТСБМ).
^ Т Т я тл а i h j  • f v t r v n r n пЛ лпи. бесгаспадарлівага' <- безгаспадарлівы, беспрацоўе

Ю. А. СЦЕПАНЧУК
САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЭТЭРМІНАЦЫЯ ПРАЦЭСУ 

ЗАПАЗЫЧАННЯ ЛЕКСГЧНЫХ АДЗІНАК
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