
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
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недастатковую ўпарадкаванасдь словаўтваральнай сістэмк беларускай літара- 
турнай мовы.

Даследаванню спецыфікі працэсу запазычання прысвечаньі прады і замене
ны?: лінгвістаў. «Прычыны моўнага змешвання, — адзначаў Г. Ш ухардт, — 
заўсёды сацыяльнага, а не фізіялагічнага парадку*10. Сапраўды, застаючыся ў 
сферы чыста моўных працэсаў, немагчыма растлумачыць ступень моўнага 
ўплыву, кірунак і характер працэсаў уздзеяння.

Леігсічнае запазычанне заўсёды было нармальнай функцыяй лінгвістычнага 
любой мовы. Гэта даволі працяглы моўны працэс, вынікам якога 

з ’яўляецца паступовае засваенне слоў і структурных элементаў адной мовы 
другой. П аколькі лексіка з ’яўляецца найбольш рухомым і пранікальным бокам 
мовы, то ў  ёй і адлюстроўваюцца ўсе падзеі гісторыі носьбітаў дадзенай мовы. 
Нельга не прыняць да ўвагі. і папярэджанне У. Вайнрайха, што «лінгвіст, які 
працуе над тэарэтычнымі пытаннямі пра моўнае ўзаемадзеянне і не звяртае ўвагі 
на сацыяльна-культурнае акружэнне моўнага кантакту, прымушае гэтым самым 
сваё даследаванне як бы вісець у паветры*11.

Пералічаныя ў артыкуле працы даволі разнапланавыя. У адных працэс 
запазычання разглядаецца ў  сацыялагічным аспекце, у другіх — у лінгвістыч- 
ным, у трзціх — у сацыялінгвістычным. Кожнае даследаванне з’яўляецца 
па-свойму правамерным. Аднак у выніку мы маем звужаную характарыстыку 
гэтай з ’явы , калі адсутнічае яе шматаспектны разгляд.

Таксама садзейнічае пранікненню ў сучасную беларускую літаратурную мову 
іншамоўнай лексікі наяўнасць эпахальных пераломных з ’яў, у тым ліку природ
ных і сацыяльных катаклізмаў і катастроф (аварыя на Чарнобыльскай АЭС у 
1986 г., захворванне людзей на СНІД і т. п.). На працэс лексічнага запазычання 
робіць уплыў і сама асоба (у прыватнасці, аўтар паэтычнага твора), яе схільнасці, 
падрыхтоўка, творчая ініцыятыва. П аколькі паэзія базіруецца заўсёды на дас- 
каналым веданні мовы, у тым ліку яе лексікі, то тэксты паэтычных твораў у 
сувязі з гэтым маюць свае спецыфічныя адрозненні ад тэкстаў празаічных. «У 
паэтычным тэксце не толькі адбываецца гарманічнае спалучэнне рацыянальнага 
і эмацыянальнага пачаткаў нашай творчай думкі і мовы, але і рэалізуецца 
адзінства эстэтычных і камунікатыўных мэт паэтычнага моўнага акту»12. Уся- 
лякае індывідуальнае словаўжыванне можна атаясамліваць з актам мастацкай 
творчасці, як і рэалізуецца суб’ектыўным фактарам, што актыўна ўплывае на 
працэс запазычання.

Важнее значэнне мае таксама працэс версіфікацыі. Менавіта ім абумоўлена 
з ’яўленне іншамоўных слоў у паэтычных творах. Нельга не пагадзіцца з А. А. 
Гіруцкім, як і, дарэчы, упершыню ў  айчыннай філалогіі, даследуючы з ’яву 
двухмоўя ў  мастацкай літаратуры, зазначыў, што «элементы другой мовы ў 
паэтычных творах нярэдка ўжываю цца ў версіфікацыйных мэтах — для ства- 
рэння гукапісу, калам бураўі г. д .» ; «іх ужыванне выклікаецца двума фактарамі: 
лінгвістычным — у выніку змешвання элементаў моўных сістэм і экстра- 
лінгвістычным — законамі мастацкай творчасці»13.

У залежнасці ад таго, наколькі часта ўжываю цца словы ў мове-перша- 
крыніцы, настолькі з меншымі перашкодамі яны могуць трапіць у мову- 
рэцэптар. Інакш  кажучы, чым большая іх частотнасць, тым большая верагод- 
насць пранікнення інавацый у моўнае асяроддзе. Прьгўзнятасць у мове, незвы- 
чайная ўзрушанасць, празмернае выкарыстанне іншамоўных слоў з’яўляецца 
таксама падставай для таго, каб слова было запазычана мовай-рэцэптарам.

Пранікальнасць лексікі сучаснай беларускай літаратурнай мовы для інша- 
моўнага ўплыву тлумачыцца тым, пгго яна не можа ў  існуючым саставе вы- 
чарпальна адлюстраваць усю бясконцасць месца чалавека ў  пазнанні свету. Як 
толькі ўзнікае пачуццё неадпаведнасці слоўніка ведам, тут ж а ствараюцца 
рэальныя магчымасці яго папаўнення.

Такім чынам, на характар эвалюцыі працэсу запазычання аказваюць уплыў 
ш матлікія фактары, прычым у адных выпадках яны з ’яўляю цца каталізатарамі 
гэтага працэсу, у другіх — інгібітарамі. Унутрымоўныя фактары дзейнічаюць 
на стадыі адаптацыі слоў у новым асяроддзі, у сукупнасці ствараючы механізм 
выбіральнасці мовы да слоў іншамоўнага паходжання.

1 Булйч C. H  РФВ. Т. 15. Варшава, 1886. C. 345.
2 Гл.: О гиенко И. И. Иноземные элементы в русском языке. История проникновения 

заимствованных слов в русский язык. Киев, 1915.
3 Гл.: Ш ор Р. Язык и общество. М., 1926.
4 Гл.: П оливанов Е. Д. / /  За марксистское языкознание. М., 1931.
5Гл.: Б огородицкий В. А. Общий курс русской грамматики. Изд. 5-е. М.; Jl., 1935.
6 Гл.: В иноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVIII—XIX 

вв. М., 1938.
7 Гл.: К утина JI. Л. Формирование языка русской науки. Терминология математики, 

мегрономии, географии в первой трети XVIII в. М.; Л., 1964.
' Гл.: К ры син Л. П. Иноязычные слова в русском языке. М., 1968.
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9 А ри стова  В. М. Англо-русские языковые контакты (Англицизмы в русском языке). 
Л., 1978. С. И.

10 Ш ухардт Г. К вопросу о языковом смешении: Избр. статьи по языкознанию. М., 
1950. С. 174.

11 W einre ich  U. Languages in Contact. New York, 1953. P. 4.
12 С упрун А. Я. Прадмова / /  Мажэйка H. С., Супрун А. Я. Частотны слоўнік беларускай 

мовы (Паэзія). Мн., 1992. С. 3.
13 Г и руц ки й  А. А. Белорусско-русский художественный билингвизм: Типология и 

история, языковые процессы. Мн., 1990. С. 29, 32.

I. С. РОЎДА
СЛОВАЎТВАРАЛЬНА АБУМОЎ ЛЕНЫЯ 
ЛЕКСІЧНЫЯ ЛАКУНЫ РУСКАЙ МОВЫ 

(параўнальна з беларускай*)

Выпадкаў, калі афіксальнае выражэнне словаўтваральнага значэння харак- 
тэрна для адной мовы і  не характэрна для другой, пры супастаўленні рускай і 
беларускай моў не вельмі многа. Значна больш выпадкаў, калі афіксальнае 
выражэнне словаўтваральных значэнняў уласціва і беларускай, і рускай мовам, 
але пры гэтым беларуская (або руская) мова мае пэўную колькасць слоў з той 
ж а  словаўтваральнай семантыкай, якім  няма аднаслоўных эквівалентаў у рускай 
(або беларускай) мове. Месца лексічнай адсутнасці (лакуны) займае асобна- 
аформлены намінант, у якім функцыю афікса выконвае слова. У падобнай 
сітуацыі лексічныя лакуны ўзнікаюць не ў сувязі з адсутнасцю ў  адной з моў 
фармантнага выражэння пэўнага словаўтваральнага значэння, а ў  сувязі з 
немагчымасцю выкарыстання фарманта ў  асобных трупах слоў або ў  асобных 
словах.

I .  Так, дзеясловы з фармантам ад- (рус. от-) маюць словаўтваральнае 
значэнне ‘аж ы ццявіць дзеянне ў адказ, кампенсаваць дзеянне’.

Бел. адрэагавацъ— рус. отреагировать, бел. адпрацавацъ — рус. отрабо
тать, бел. адслужыць — рус. отслужить, бел. адплаціць  — рус. отплатить, 
але

бел. адшыцъ — рус. отработать шитьем, бел. адпалоцъ — рус. отработать 
на прополке, бел. адпасвіць — рус. отработать на пастьбе, бел. адкасіць — 
рус. отработать на косьбе, бел. адараць — рус. отработать на пахоте.

Слова отработать выконвае функцыю беларускага словаўтваральнага фар
манта ад-. А крамя слова отработать, у гэтай ж а функцыі могуць выступаць і 
намінанты возместить, компенсировать, отплатить, отслужить, вернуть 
долг. У беларускай мове гэта намінанты адпрацавацъ, адплаціць, адслужыць, 
кампенсаваць, вярнуць доўг.

Да беларускіх дзеясловаў далучаюцца дзеепрыметнікі, дзеясловы незаконча- 
нага трывання, аддзеяслоўныя назоўнікі і дзеясловы, матываваныя дзеясловамі 
незакончанага трывання (у выпадках, калі магчыма ўтварэнне надобных дзее- 
прыметнікаў, дзеясловаў і назоўнікаў). У такой сітуацыі прэфікс ад- ужо не 
словаўтваральны фармант, аднак менавіта яго значэнне з ’яўляецца дамінантным 
і менавіта яно абумоўлівае наяўнасць лексічных лакун у рускай мове. (Калі 
дзеепрыметнікі разглядаць у якасці формы дзеяслова, то, як  і ваўсіх  яго формах, 
ад- у іх — словаўтваральны фармант). У падобных выпадках у адносінах да слоў 
з указаным прэфіксам мы маем справу не са сродкамі выражэння словаўтва- 
ральнай семантыкі (полем словаўтваральнай семантыкі), а  з полем семы ‘ажыц- 
цяўляць дзеянне ў  адказ, кампенсаваць дзеянне’ (калі гэта дзеясловы незакон
чанага трывання): бел. адполваць — рус. отрабатывать на прополке, бел. 
адкошваць — рус. отрабатывать на косьбе. Або з полем семы ‘ажыццяўленне 
дзеяння ў адказ, кампенсацыя дзеяння’ (калі гэта назоўнікі): бел. адпасванне— 
рус. возмещение пастьбой, бел. адкос — рус. отработка на косьбе. Або — (аб 
многіх) ‘аж ы ццявіць дзеянне ў адказ, кампенсаваць дзеянне’ (калі гэта дзеясло
вы, матываваныя дзеясловамі незакончанага трывання): бел. пааджынаць — 
рус. (о м ногих) отработать на жатве, бел. паадкошваць — рус. (о многих) 
отработать на косьбе.

Як бачым, сема, выражаная прэфіксам ад-, можа быць як  семай сло- 
ваўтваральнага тыпу, г. зн. можа быць словаўтваральным значэннем, так і 
семай, якая  ўваходзіць у семантычную структуру слоў, матываваных словам! 
гэтага словаўтваральнага тыпу. Напрыклад, у фрагменце словаўтваральнага

гнязда а^ кас^и’ь~-—адК0ШвацЬ _  паадкошваць даная сема з ’яўляецца словаўтва- 
ральным значэннем (значэннем словаўтваральнага тыпу) толькі ў  слове адкасіць. 
Словы адкос, адкошваць, паадкошваць належаць іншым словаўтваральным
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