
Для утварэння назошкау жаночага роду часам ужываецца словаутва- 
ральны фармант -щ i яго варыянт -ыц, напрыклад: поснща (посная ежа, 
шшчымнща), стнща (сггны хлеб), ярыца (яравое жыта).

Наступнымi па прадуктыунасщ можна адзначыць словаутваральныя 
фарманты -ik i -шк, якiя ужываюцца для утварэння ушвербатау мужчынскага 
роду, апорны назоушк словаутваральнай базы звычайна таксама належыць да 
мужчынскага роду, напрыклад: адстаунк (адстауны ваеннаслужачы), бяро- 
3aeiK (бярозавы сок), эстраднж (эстрадны артыст), штабнш (штабны афiцэр).

Пераважная большасць утвораных назоушкау належаць да лексша-гра- 
матычнага разраду канкрэтных назоушкау. Цжавыя выпадкi назiраюцца, калi 
утвараюцца рэчыуныя i зборныя назоушкк арганжа (аргашчная хiмiя) 
гатоука (гатовыя (наяуныя) грошы) пытляванка (пытляваная мука), формен
ка (форменнае адзенне).

КампрэЫя пры ушвербацьй ажжыцяуляецца на аснове слова-прыкметы, 
якое уваходзщь у склад поунага наймення. Устаноулена, што такiм словам 
у большасщ выпадкау з’яуляецца прыметнiк, значна радзей -  агульны назоу- 
шк, у шэрагу выпадкау -  гэта iмя уласнае: Камароука (КамароУскi рынак), 
Каменка (Каменная горка), Слясарка (Слясарная вулща). Сюды можна да- 
даць адзшю Сляпянка, Старажоука, Сцяпянка.

Аб’ядноувае усе разгледжаныя вышэй адзiнкi размоуная сфера узшкнен- 
ня, пры гэтым розныя унiвербаты надалей адносяцца як да прафеЫянальнай, 
так i да бытавой сфер ужывання; шэраг адзшак таксама уваходзяць у склад 
нейтральнай агульналiтаратурнай лексiкi.

Л. С. Кныш

ПРАЯВЫ МОУНАЙ 1НТЭРФЕРЭНЦЫ1 ВА УМОВАХ Б1Л1НГВ1ЗМУ

Тэрмiн ттэрферэнцыя (лац. inter -  ‘памiж,, ferens -  ‘я к  нясе, перано- 
сiць ) абазначае узаемнае пранiкненне моуных элементау на усiх узроунях 
мовы у вышку непасрэднага кантактавання роднасных моу. Такая з’ява, калi 
элементы адной мовы прашкаюць у другую i наадварот, безумоуна, прыво- 
дзiць да парушэння лтаратурных нормау гэтых моу. Прычыны i узровень 
iнтэрферэнцыi залежаць ад розных складнiкау: ад ступеш блiзкасцi (пада- 
бенства) моу; падабенства культуры i гiстарычных умоу развщця; ад ступенi 
валодання як адной, так i другой мовамi; ад умення свядома адрозшваць 
i супастауляць, размяжоуваць факты розных моу; ад характару маулення 
(пiсьмовае щ вуснае (спантаннае, непадрыхтаванае, гутарковае) i iнш. Ва 
умовах бiлiнгвiзму пры умове перавагi рускай мовы як асноунага сродку 
камунiкацыi, на жаль, захоуваецца устойлiвасць шматлiкiх штэрферэнцый- 
ных памылак пры мауленнi на кожнай з гэтых моу: руская уплывае на 
беларускую i, наадварот, беларуская на рускую. Беларуска-руская i руска- 
беларуская iнтэрферэнцыя праяуляецца на розных узроунях.



Ф а н е т ы ч н а я  штэрферэнцыя -  наяунасць парушэнняу, яюя звязаны 
з ужываннем у мауленш на адной мове гукау шшай мовы: так, у беларускiм 
мауленш назiраецца [р’]: [р,абiна], [р,эк,i], [кр^чыц’] (у пауночна-усходшм 
дыялекце гэта з’ява сталася адметнай фанетычнай рысай вщебска-магшёу- 
сюх гаворак); вымауленне [в] щ [ф] замест [у]: [кроф], [трафка], [правда]; [g] 
выбухны замест [г] фрыкатыунага: [наgа], [gалава], [дароgа]; цвёрдыя [с],[з], 
[ц],[дз]: [дзв’э], [сн’эх], [зв’эр], [цв’юцЧ]; мяккiя [ш’], [ж’], [ч’]: [ш’iрок’i], 
[ж’iц’], [ч’iсты] i mm.

А к ц э н т а л а Н ч н а я  iнтэрферэнцыя праяуляецца у шматлтх выпад- 
ках няправiльнай пастаноую нащску у беларускiх словах пад уплывам рускай 
мовы: вусы (усы), юшка (кишка), спша (спина), пасланец (посланец), кратва 
(крапива), паралiч (паралич), стары (старый), маленью (маленький), наспех 
(наспех), знахар (знахарь), вярба (верба), iмя (имя), коклюш (коклюш), 
пазвала (позвала), праспала (проспала), сабрала (собрала), глшяны (глиня
ный), брала (брала), чатырнаццаць (четырнадцать), адзшаццаць (одиннад
цать), пяцёра (пятеро) i шш.

е к с i ч н а я iнтэрферэнцыя узшкае у вышку наяунасщ «рушзмау» 
у вусным i пiсьмовым беларускiм мауленнi: дзенъг1 (грошы), скамейка (лау- 
ка), скацерцъ (абрус), юртч (цэгла), в1лка (вщэлец), этаж (паверх), скавара- 
да (патэльня), выдзвтуцъ (вылучыць), рубашка (кашуля), адзяяла (коудра), 
шарф (шалш,), жарыцъ (смажыць), адзецца (апрануцца), пазвацъ (паклшаць), 
блюдца (сподак), жалщца (скардзщца), раснщы (вейкi), сапаг1 (боты), часы 
(гадзшшк), строщъ (будаваць), палезна (карысна), наваселле (улазiны), ком
ната (пакой), крыша (дах), астаноука (прыпынак), зеркала (люстэрка), 
саб1рацца (збiрацца), плошчадзъ (плошча), плацця (сукенка), балецъ (хварэць) 
i шш.

Асноуная прычына падобных парушэнняу звязана з шзюм веданнем 
лексiкi беларускай мовы, i пры пакутлiвым падборы неабходнай моунай 
адзiнкi (ва умовах мыслення на рускай мове) няма шчога больш простага, як 
механiчны пераклад на беларускую, хутчэй не пераклад, а вымауленне 
рускага слова па-беларуску -  вядомая уЫм трасянка.

Ф р а з е а л а Н ч н а я  штэрферэнцыя назiраецца пры даслоуным пера- 
кладзе фразеалагiзмау: як снег на галаву; стаяцъ на душой; два сапаг1 пара; 
Фядот, ды ня тот; тшк1 выматацъ; у дрож тдае; равецъ бялугай; бщъ 
баклушы; адным м1рам мазаны; папасц1 упрасак. У той час як у беларускай 
мове ёсць самабытныя, каларытныя устойлiвыя адзшю: як Пит з канапелъ; 
стаяцъ крукам; абое рабое; Саука, ды не у тых санках; вантробы ад ’есщ; 
дрыжыш бяруцъ; крычацъ немым голасам; быцъ лынды (байды, тылылы); 
адз1н чорт малявау; тратцъ у нерат. Пажаданне тут можа быць толью адно: 
часцей зазiраць у фразеалапчныя слоушю, у слоушю прыказак i прымавак, 
з любоую вывучаць спадчыну, назапашаную стагоддзям^ выкарыстоуваць 
падобныя адзiнкi у адпаведнасщ з кантэкстам, павышаць культуру маулен- 
чых зносiн.

М а р ф а л а г i ч н а я  iнтэрферэнцыя -  гэта парушэнш у мауленнi мар- 
фалагiчных нормау беларускай мовы пад уплывам рускай. Тут назiраюцца



адхшенш ад нормы, яюя тычацца, па сутнасщ, ycix часщн мовы: ужыванне 
назоушкау у неуласщвых формах лшу i роду: дубовая дзвер, матчыны 
клопаты, насунулся прыцемKi, слот чарнт, спелая клубтка, рысавая крупа, 
сiнiя чартлы, смачны салат, прасторны зал, горкая палын, мая подпw, вя лк  
гусь, белая лебедзь, залатая медаль, злосная сабака, сапрауднае цуда; 
канчатю розных часщн мовы: расктултя паля, зялёныя леса, новыя дама; 
гаварыць аб лазне, Гале, бацьке, бабуле; пасля дажджа, два дня без сна, не 
меу поспеха; штэрферэмы пры утварэнш прыналежных прыметшкау i ступе
ней параунання: машына дзеда, кашуля бацьк', Вант веластед, прыгажэй 
сястры, разумней сябра (правильна будзе: дзедава машына, бацькава кашуля, 
Ванеу веластед, прыгажэйшая за сястру, разумнейшы за сябра); штэрферэ
мы пры ужыванш склонавых i шитых форм займеншкау: кутць сябе новыя 
чаравМ, цябе падарылi прыгожыя кветкi, прыгатаваць сябе сняданак, неча- 
га надзець, некага наведаць (беларускае: няма чаго, няма каго); парушэнш 
пры спалучальнасщ лiчэбнiкау i назоушкау: тры новых стала, два дарослых 
сына; чатыры новых тэлефона; памылковыя дзеяслоуныя формы: ты еш, 
ты даш, ён ест, ён даст, вы ядзще, вы дадз'це; спяваючы хлопец, танцуючая 
дзяучынка, смяючыеся дзецi, iдзя па вулщы, гледзя сабе пад ногi, думая пра 
мацi, чытая газету i шттт.

С ^ т а к ^ ч н а я  iнтэрферэнцыя. Беларуская мова мае шмат адметных 
параунальна з рускаю моваю сiнтаксiчных канструкцый (напрыклад: дзяка- 
ваць бацькам -  благодарить родителей; узяць за жонку -  взять в жены; 
выбраць на свой густ -  выбрать по своему вкусу; чуць на свае вушы -  слы
шать своими ушами; бачыць на свае вочы -  видеть своими глазами; жыць 
пры бацьках -  жить с родителями; жыць пры дзецях -  жить с детьми; 
паехаць да сваякоу (сяброу) -  поехать к родственникам (друзьям); стаяць 
пры мжрафоне -  стоять у микрофона; спатыкнуцца на камень (пень) -  
споткнуться о камень (пень); з нагоды свята (юбтею) -  по случаю праздника 
(юбилея); загадчык (чаго?) кафедры -  заведующий (чем?) кафедрой; ажанщ- 
ца (пабрацца) з каханаю (Ганнаю, Валяю) -  жениться на любимой (Анне, 
Валентине); на святочны стол -  к праздничному столу; спяваць на тры 
галасы -  петь в три голоса; на карысць сабе -  в свою пользу; чытаць сам 
сабе (самому сабе) -  читать про себя; узбщца на грошы -  разжиться 
деньгами; жыць каля самага мора -  жить у самого моря; дарога да славы -  
дорога к славе; тсаць на адрас -  писать по адресу; хадзщь па аудыторыях 
(пакоях) -  ходить по аудиториям (комнатам); за пяць ктаметрау -  
в пяти километрах; праз цябе мы спазнтся -  из-за тебя мы опоздали), няве- 
данне i змешванне яюх вядзе да памылак.

Бясспрэчным з’яуляецца тое, што менавгга у сштаксюе выяуляецца 
нацыянальная адметнасць разнастайных спосабау i сродкау выражэння 
думю, пачуццяу i волевыяулення. «Глыбока авалодаць моваю няможна без 
спасщжэння яе сштакшчнага ладу, -  слушна зауважае вядомы даследчык 
П. Сцяцко. -  Пры павярхоуным засваенш найбольш хiбау якраз у сштаксюе -  
пабудове фразы. Тут i пануе “шашаль” мовы -  калька».



Неабходна засцерагаць ад наступных зрушфшаваных штучных кан- 
струкцый i выразау:

Ён выбрау спартыуны касцюм па свайму росту. Правшьна -  пад свой 
рост;

Гэты касцюм аказауся вялт па памеры. Правшьна -  вя лк  памерам;
Пятро Iванавiч з ’яуляеца загадчыкам кафедрай. Правшьна -  загадчы- 

кам кафедры;
Яна велbмi глядзела за сабой. Правшьна -  глядзела сябе;
Мы атрымалi чатырохпакаёвую кватэру. Правшьна -  кватэру на ча- 

тыры пакоГ;
Мжола падрос i станавiуся гаспадаром. Правшьна -  брауся на 

гаспадара;
Каця правучылася ва унiверсiтэце больш трох гадоу, але не закончыла 

яго. Правшьна -  больш за тры гады;
Сцяпан быу разумней усЫ у групе. Правшьна -  разумнейшы за усщ
Мы набъш неабходныя падручнж па новаму прадмету. Правшьна -  па 

новым прадмеце i шш. (з вуснага маулення студэнтау).
Памылковымi будуць у беларускай мове, напрыклад, i таюя словазлу- 

чэнш, як хварэць грыпам, хворы тыфам, захварэць адзёрам i шш. Дзеясловы 
хварэць, захварэць, а таксама прыметшк хворы у беларускай мове патрабу- 
юць формы вшавальнага склону назоушка з прыназоушкам на: хворы на 
сухоты, захварэць на шкарлятыну, хворы на адзёр, захварэць на грып.

Акрэсленыя намi штэрферэнцыйныя памылю -  толью нязначная частка 
найбольш тыповых i устойлiвых парушэнняу, яюя хоць i не зацямняюць 
сэнсу пачутага, аднак з’яуляюцца устойлiвымi i скажаюць нормы лтаратур- 
най мовы на уЫх узроунях i спараджаюць устойлiвасць трасяню.

Н. Ю. Паулоуская

ШНГВАКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦЫЯ ФОРМУЛ 
МАУЛЕНЧАГА ЭТЫКЕТУ

Адной са значных задач лiнгвiстыкi выступае вывучэнне сродкау мау- 
ленчага этыкету i iх выкарыстанне у розных камушкатыуных сiтуацыях. 
Асаблiвую важнасць набывае кантрастыунае даследаванне гэтых адзiнак, 
паколькi яны, выконваючы рэгулятыуную функцыю у метакамушкацьй, 
садзейнiчаюць паляпшэнню мiжасобасных адносiн, выражаюць добразычль 
васць, сiмпатыю, маюць, безумоуна, свае этнакультурныя адрозненнi, рэаль 
зуючы нацыянальна-спецыфiчныя стэрэатыпы. Гэтыя мiнi-дыскурсы утрым- 
лiваюць глыбiнныя сэнсы, сфармiраваныя у старажытнасцi i захаваныя 
у свядомасщ этнасау генетычна.

У аснове выразау мауленчага этыкету ляжаць прадстауленнi чалавека 
пра «сацыяльна ухваленыя мауленчыя паводзшы, вынiкам якiх з’яуляецца 
агульнасць спосабау гарманiзацыi зносiн у розных лшгвакультурах» 
(С. А. Рисинзон, 2010). Нягледзячы на абсалютную прагматычнасць гэтых


