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моўны скарб, з якім непасрэдна звязана паходжанне беларускага народа і ўся
яго гісторыя.

Сярод насельніцтва існуе памылковая думка, што дыялект, носьбітам
якога ў наш час з’яўляецца ў асноўным сялянства, – гэта скажоная, пакалечаная
мова. Кожнаму адукаванаму чалавеку трэба ведаць, што дыялект – натуральная
моўная з’ява, якая ўзбагачае літаратурную мову. 

Як было сказана раней, дыялектамі ў асноўным карысталіся сяляне.Таму 
шмат з’яў, падзей і хвароб бралі вытокі ў дыялектах. Людзі па ўласных 
пачуццях, эмоцыях, асацыяцыях давалі ім назвы. Менавіта за такой з’явай 
можна прасачыць, узяўшы канкрэтныя прыклады са слоўніка. Вось напрыклад,
рахіт, ці ангелька, мае асацыятыўны характар (кволае хворае дзіця падобнае да 
анёлаў), а вось такія назоўнікі як мернік (градуснік), муляк альбо муляч
(мазоль) і прыметнік нахілы (сутулы) з’яўляюцца аддзеяслоўнымі (ад дзеянняў,
якія паказваюць пэўную хваробу, прадмет ці прымету).
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Сучасныя сродкі масавай інфармацыі адлюстроўваюць асноўныя 
сацыяльна-эканамічныя і культурныя працэсы, што маюць месца ў жыцці 
грамадства, з’яўляючыся адной з самых распаўсюджаных формаў бытавання 
мовы, фіксуюць змены, што адбываюцца ў ёй. Моўныя элементы, што 
распаўсюджваюцца і, часам, ствараюцца ў СМІ, трывала ўваходзяць у нашае 
маўленне, замацоўваюцца ў ім. Ва ўмовах глабалізаванага камунікацыйнага 
асяроддзя ўсё больш заўважным і знакавым становіцца працэс уключэння
іншамоўных адзінак у тэксты беларускіх СМІ.

Навуковы падыход да стылістычнай ацэнкі ўжывання іншамоўных 
адзінак у публіцыстычных тэкстах патрабуе ўлічваць усе асаблівасці лексікі 
іншамоўных крыніц: ступень асваення яе беларускай мовай, стылістычную 
замацаванасць, адсутнасць адпаведных беларускіх найменняў або, наадварот, 
магчымасць сінанімічнай замены чужога слова, час яго з'яўлення ў мове, 
частотнасць выкарыстання ў мове і г.д. [1, с. 69].

На сучасным этапе развіцця сусветнай супольнасці найбольшы розгалас 
атрымлівае працэс “амерыканізацыі” маўлення. Стаўшы сусветнай мовай 
навукі, бізнесу, забаў, амерыканскі варыянт англійскай мовы заклаў падмурак 
для экспансіі амерыканскай культуры. “Рэальныя контуры англа-амерыканскай 
лінгвакультурнай прасторы выходзяць далёка за межы тэрыторый адпаведных 
дзяржаў” [2, с. 7]. З развіццём глабальных палітычных і эканамічных сувязей 
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пашыраецца глабальная камунікацыя на міжнароднай мове. Таму можна 
сцвярджаць, што феномен глабалізацыі з’яўляецца адным з вызначальных 
фактараў лавінападобнага працэсу пазычання іншамоўных адзінак сучаснай 
беларускай і рускай мовамі. 

Аналіз сучасных беларускіх грамадска-палітычных і асветніцкіх 
выданняў паказаў, што функцыянальна-стылістычная роля іншамоўных
украпванняў вельмі разнастайная. Адзначым найперш, што ўсе словы гэтай 
групы выконваюць намінатыўную функцыю – пазначаюць нейкае новае 
паняцце і папаўняюць тэрміналагічныя сістэмы. Запазычаныя неалагізмы 
звычайна азначаюць новыя рэаліі ў беларускім жыцці. Прывядзем некалькі 
прыкладаў: “Технология клонирования SIM-карт позволяет создавать 
абсолютную копию уже существующей карты посредством сканирования 
старой и записи полученной информации на новую – smart card” (Белгазета, 
02.04.2007); “Прынцып работы новай сістэмы предуглежвае абсталяванне 
наземнага транспарту і турнікетаў метрапалітэна счытвальнікамі 
інфармацыі бескантактавых смарт-карт” (Беларускі час, 11.10.2013). Англійскае 
слова “smart” азначае ‘разумны, прыгожы, моцны, знаходлівы, модны, добры 
ва ўсіх адносінах’ і не мае аднаслоўнага адпаведніка ў беларускай мове. Як 
бачым, у першым выпадку журналіст фіксуе неалагізм лацінскімі літарамі, у 
другім выпадку – на кірыліцы, што вытлумачваецца найперш розніцай у часе 
напісання артыкулаў і, адпаведна, ілюструе працэс пранікнення ў мову 
іншамоўнай адзінкі, які суправаджаецца няўстойлівасцю ў яе напісанні, 
вымаўленні, марфалагічным і акцэнтуацыйным афармленні. Дадатковыя 
прыклады:“Message выставки Клещука: “От Чернобыля можно 
вылечиться”(Белгазета, 24.04.2006) і “Тем не менее путинский месседж
интернет-сообщество трактовало двояко” (Белгазета, 23.03.2015).

Звяртаюць на сябе ўвагу выпадкі прагматычна абумоўленага ўключэння 
англіцызмаў-неалагізмаў у тэксты сучасных СМІ. Ужыванне журналістам 
тэрміналагічных спалучэнняў у іх англамоўнай версіі можа быць абумоўлена не 
столькі жаданнем аўтара пазнаёміць аўдыторыю з новым феноменам, колькі 
прыхавана паказаць сваё стаўленна да аб’екта апісання, перадаць ацэнку падзеі 
ці сітуацыі, што акрэсліваецца ў матэрыяле. Напрыклад, у кантэксце “В 
представлении target group Полидори Чернобыль – территория умершего и 
разложившегося СССР” (Белгазета, 24.04.2006) журналіст прэзентуе паняцце 
“target group” ‘мэтавая аўдыторыя’ ў яго іншамоўнай версіі, не імкнучыся 
адаптаваць інфармацыю праз пераклад тэрміналагічнай канструкцыі на мову 
тэксту. Арыентуючыся, відавочна, на падрыхтаваную аўдыторыю, журналіст 
павялічвае ўздзейнасць паведамлення праз размежаванне “свайго” і “чужога”, 
указваючы чытачу на адлегласць паміж прынятым у пэўнай сацыякультурнай 
прасторы і не засвоеным ўдзельнікамі іншай. Параўнаем кантэксты з 
тэрміналагічным спалучэннем лацінскага паходжання genius loci‘геній месца’:
“…літаратурна-філасофска-пісьменніцкія шкельцы, якія характаразуюць яе 
стаўленне да творчасці, паказваюць адметнасці адчування таго самага genius 
loci Вільнюса” (ЛіМ, 08.11.2013); “Geniusloci”Мінскага замчышча. Як мінуламу 

targetarge
адаптаваадапта
тэксту. Атэкст
вялічвял

жившеживше
et grougrouppuu

аць іаць і

, ш, ш
ении ении tartar
егося егос

м а
казаць свазаць св
што акрэто акр

rg

алучэалуч
аўтара паўтара 
сваё ваё

ўваўва
аў у тэаў у тэ
энняў уэнняў у

овало довал
вагу выпвагу вы
тэкс

и Ки К
2006) 2006) і і
о двояко двояк

а

аец
кцэнтуацкцэнтуа
КлещукаКлещу

““ТемТ

юстрюструеуе
цца няўцца няў
ацыйацы

пав
суе неалуе неал
мачваеццаачваецца

е пре п

ускі часускі ч
ы, знаходлы, зн
іка ў беіка ў

мм

тэна тэна 
ас, 11.10.201с, 11.10.2

длівы, мдлівы
ларлар

вомвом
mart carmart 
жвае абсжвае

счытсч

зем нем н
ет создает созда
м сканировам сканирова

rdrd” (Бе(Бе
стст

новно
еалагізмы еалагізм
некалькі некаль
даватат



27

адаптавацца да інтэрактыву?” (Культура, 23–29.01.2010);“Дызайн для 
“geniusloci”. Як захавацьдух гісторыі і не парушыць літару закону?”(Культура, 
14–20.05.2011) і “Много уже писалось о феномене Николая Генова. Людей 
такого масштаба называют гением места”(Новая газета, № 17, 
2014);“Особенно популярен у иностранцев музей Марка Шагала, ведь этот 
“гений места” знаменит далеко за пределами нашей страны…” (Народнае 
слова, 10.09.2015)

Напрыканцы адзначым, што імкненне сучасных аўтараў твораў (i
журналістаў у тым ліку) ўключаць у тэкст словы, заведама незразумелыя 
чытачу, прыводзіць да афармлення эфекту “недопонимания” – у чалавека 
масавага грамадства з'яўляецца асаблівы навык жыць у свеце слоў, якія ён не 
цалкам разумее ці зусім не разумее [3, с. 32]. Таму празмернае ўжыванне 
іншамоўных адзінак у тэкстах СМІ можа выклікаць негатыўную рэакцыю 
аўдыторыі. З іншага боку, працэс пазычання ёсць натуральным спосабам 
пашырэння слоўнікавага багацця любой мовы, таму прысутнасць на старонках 
СМІ іншамоўных неалагізмаў – заканамерная з’ява. Імкнучыся да павелічэння 
ўздзейнай сілы медыятэксту, сучасныя журналісты актыўна выкарыстоўваюць 
іншамоўныя ўкрапванні для рэалізацыі камунікацыйнай стратэгіі размежавання 
“свой” – “чужы”. 
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Иван Иванович Носович родился в деревне Гразивец Быховского уезда 
Могилевской губернии в 1788 году в семье священника. Окончил Могилевскую 
духовную семинарию. Работал учителем, инспектором Оршанского уездного,
преподавателем и ректором Мстиславского духовного училищ,
ректоромМолодеченского, затем Свентянскогодворянских училищ. С 1844 г. 
жил в Мстиславле. Научно-исследовательской деятельностью И. Носович начал 
заниматься в 60-летнем возрасте, уже после того, как вышел в отставку, но сбор 
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