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Іншамоўная лексіка як стылявы складнік 
мовы беларускай перыёдыкі 1920 – 1930-х гадоў 

Газетная мова з’яўляецца “цэласнай сукупнасцю стылістычна-
функцыянальных з’яў, якія ствараюць моўны бок газеты і ў той жа час газетны 
бок мовы” [3, с. 3]. Механізм адаптацыі, асаблівасці функцыянавання 
іншамоўных лексем у прымаючай мове часта даследуюцца на матэрыяле пе-
рыядычных выданняў як адной з асноўных крыніц [гл. 1; 2; 4; 5; 6; 7]. Газетная 
мова “ствараецца адначасовым дзеяннем арыентацый на экспрэсію і стандарт, 
якія ўтвараюць адзіны канструктыўны прынцып” [3, с. 57]. Так, іншамоўны 
неалагізм існуе спачатку як сродак экспрэсіі і толькі пасля праходжання ўсіх 
этапаў фармальна-семантычнай адаптацыі становіцца стандартнай лексемай-
запазычаннем ці знікае зусім. 

Газетныя тэксты 1920 – 1930-х гадоў дазваляюць прасачыць працэс 
адаптацыі іншамоўных слоў ва ўмовах надзвычай хуткага станаўлення белару-
скай літаратурнай мовы. На працягу гэтага перыяду беларуская моўная культу-
ра адначасова зведала два магчымыя вектары свайго далейшага развіцця – 
заходні (віленскі) і ўсходні (маскоўскі). Калі на самым пачатку 20-х гадоў 
назіралася канкурэнтнае суіснаванне віленска-маскоўскіх выданняў на 
тэрыторыі Беларусі, прычым у першай палове віленская перыёдыка нават пера-
важала, асабліва ў якасных адносінах, то з сярэдзіны 20-х пачынае набываць 
моц савецкая прэса, якая ў другой палове 30-х становіцца, урэшце, адзінай. 
Заходні вектар, вядома, звязаны з уплывам (і пасрэдніцтвам пры запазычванні) 
польскай мовы, усходні – рускай. Таму, напрыклад, наяўнасць некалькіх 
варыянтаў аднаго і таго ж іншамоўнага слова ў беларускай мове 20-х 
абумоўлена не толькі заўсёды характэрнай варыятыўнасцю пачатковага этапа 
засваення, але і польска-рускім моўным уплывам. 

У параўнанні з папярэднім, нашаніўскім перыядам, калі значную частку 
запазычанай лексікі складалі паланізмы і русізмы, 1920-я гады характарызуюц-
ца імклівым наплывам новых, заходнееўрапейскіх слоў, што было раптоўна за-
паволена і прымусова спынена ў 1930-я. Тым не менш, нягледзячы на пуры-
стычныя тэндэнцыі, а затым пэўнае адмежаванне ад заходняй, несавецкай, 
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рэчаіснасці, тагачасны публіцыстычны дыскурс уключаў многія іншамоўныя 
лексемы, якія ў канцы ХХ ст. былі “запазычаны” яшчэ раз (аншлюс, бонус, ва-
ланцёр, дэмпінг, іпатэка, камбатант, канверсія, канцэрн і інш.). 

Сярод запазычанняў, якія ўжываліся з тлумачэннямі на старонках перыя-
дычных выданняў 1920 – 1930-х гадоў, былі таксама кніжныя словы, асобныя 
тэрміны (агрэман, агрэсія, альтруізм, альтэрнатыва, аргументацыя, 
асіміляцыя, аўтаркія). Як даўно запазычаныя, так і неалагізмы іншамоўнага па-
ходжання тлумачыліся шляхам тэкставага ці пазатэкставага гласіравання. 
Лексічнае значэнне іншамоўнага слова таксама падавалася ў газетных 
слоўнічках, адрасаваных масаваму чытачу. Ва ўмовах афіцыйнага курсу на 
“спрашчэнне мовы” з адначасовым кірункам на павышэнне агульнага культур-
нага ўзроўню рабоча-сялянскіх мас іншамоўная лексіка ў газетным дыскурсе, з 
аднаго боку, выконвала інтэлектуальна-камунікатыўную функцыю (паведам-
лення) і, з другога, намінатыўна-інтэрпрэтацыйную функцыю (тлумачэння). 

На матэрыяле тагачаснай беларускамоўнай перыёдыкі можна прасачыць, 
як адбывалася імклівымі тэмпамі фармальна-семантычная адаптацыя грамад-
ска-палітычнай (альянс, арбітраж, віза, гарант, донар, дэмаркацыя, 
інтэрвенцыя, кааліцыя, камюніке, канвенцыя, канкардат, нейтралітэт, нота, 
пакт, путч, рэферэндум, ультыматум, экспазе), навукова-тэхнічнай 
(аўтастрада, грэйдэр, грэйфер, крэкінг, метрапалітэн, тралейбус, трамвай, 
тэлевізар, фюзеляж, экскаватар, эскалатар), эканамічнай (дывідэнд, дэваль-
вацыя, імпарцёр, інфляцыя, кансорцыум, клірынг, сальда, трансферт, экспарт), 
спартыўнай (джыу-джыцу, інсайд, крос, корнер, мітэльштрэкер, пенальці, 
пінг-понг, пушбол, спурт, стыпль-чэз, пінг-понг, слалам, снайпінг, форвард) 
лексікі іншамоўнага паходжання, якая паступова ўваходзіла ў актыўны ўжытак 
(інтэграцыйная функцыя мовы), пры гэтым многія словы пашыралі свой семан-
тычны аб’ём у выніку тэрміналагізацыі або шляхам набыцця пераносных 
значэнняў. 

У беларускамоўным узусе 1920 – 1930-х гадоў на фоне нейтральнай 
тэрміналагічнай лексікі вылучаецца група ідэалагічна афарбаваных слоў з пад-
крэслена негатыўнай канатацыяй для абазначэння чужых рэалій: агрэсары 
(фашысцкія), байкот (капіталістаў), блеф, бум, лобі, рэкет, гангстэры 
(амерыканскія), гегемонія (нямецкая, амерыканская), гестапа (германскае), 
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каланізацыя, санацыя, культуркампф і культуртрэгеры (польскія), лакаут 
(фабрыкантаў), самураі (захопнікі), мілітарызм (нямецкі), пацыфізм і 
пацыфісты (буржуазныя), пацыфікацыя (Еўропы) і г. д., а таксама словы з пад-
крэслена станоўчай афарбоўкай – для чужых, аднак запатрабаваных савецкай 
рэчаіснасцю паняццяў, напрыклад: савецкія блюмінгі, інкубатары, камбайны, 
канвееры, снайперы, спрынтэры, стаеры, метро, маргарын, джэм. 

Занатаваны таксама некадыфікаваныя іншамоўныя адзінкі, ужытыя 
аўтарамі артыкулаў для асаблівай выразнасці, дасягнення як мага больш 
рэалістычнага апісання (экспрэсіўная функцыя): “гарбэдж” (‘харчовыя адыхо-
ды, якія яшчэ можна выкарыстоўваць’), “грынор” (‘бяспраўныя рабочыя-
эмігранты ў Амерыцы’), “гувервіль” (‘жабрацкі гарадок са скрынак у Амеры-
цы’), “рыкаверы” (‘перыяд аднаўлення’), “сінфейнеры” (‘ірландскія 
незалежнікі’). Да гэтай групы экзатызмаў прымыкае амерыканізм прасперыты 
(‘эпоха росквіту’), які пазней быў зафіксаваны лексікаграфічна. 

Публіцыстычнаму дыскурсу ўласцівая стылістычная трансфармацыя, якая 
мела месца ў даследаваны перыяд. Зафіксавана аказіянальнае паранамастычнае 
словаўжыванне галіцызма банбаньерка: Мы ведалі сапраўдную цану гэтым 
бамбаньеркам, перавязаным жалобнымі істужкамі… …Польскія бамбаньеркі 
ўжываліся поруч з рэальнымі бомбамі блізкай будучыны. Аднак, у гісторыі на-
шых міжнародных дачыненьняў ёсьць выпадкі, калі самыя бамбаньеркі 
зьяўляліся бомбамі, размаляванымі, перавязанымі блякітнаю істужкаю і 
нашпігаванымі сьмяротным парашком, які настойліва чакае выбуху (СБ-27, 
№ 136). У францускім Марокко якраз сьвятам выбухнула паўстаньне аднаго з 
“прыхільных да Францыі” плямёнаў. Дык у дзень Божых Народзінаў 
францускія аэрапланы засыпалі кулямётным агнём ды “бомбаньеркамі” 
сялібы паўстанцаў… Запраўдныя “каляніяльныя каляды” нашых часоў: і “сьв. 
Мікалай” і “неспадзяванкі” з бомбаньеркамі (па француску гэта – карабок з 
цукеркамі) для дзетак няўдзячных каляровых грамадзян у калёніях (БЗ-31, № 1). 

Такім чынам, у перыяд 1920 – 1930-х гадоў іншамоўныя словы актыўна 
выкарыстоўваліся на старонках беларускіх перыядычных выданняў, выконваю-
чы інтэлектуальна-камунікатыўную, намінатыўна-інтэрпрэтацыйную, 
экспрэсіўную, а разам з тым стылеўтваральную функцыю. 
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Скарачэнні 
БЗ – газета “Беларускі звон”. 
СБ – газета “Савецкая Беларусь”. 
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