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ў гісторыю славянскіх перакладаў Бібліі, з зада- 
вальненнем адзначае скрупулёзнасць і даклад-
насць дакументацыі матэрыялу, а таксама антымі-
фалагізатарскі настрой кнігі. Разам з тым крытыкуе 
празмерную фармальнасць і схематызм у падачы 
ўласна моўнага матэрыялу, пэўную тэндэнцый-
насць у інтэрпрэтацыі мінуўшчыны (імкненне вы-
рашыць пытанне аб мове ў вузканацыянальным 
сэнсе, пазбяганне дыскусіі вакол паняцця «про-
стая мова», ужыванне тэрміна «старабеларускі» 
і г. д.). Пагаджаючыся са слушнасцю аргументацыі 
асноўных тэзісаў (напрыклад, аб аўтарстве помніка, 
мэтах і аўтэнтыфікацыі В. Цяпінскага), Д. Штэрн 
адкрывае дыскусію адносна ролі польскіх крыніц, 
магчымасці выкарыстання грэчаскіх і лацінскіх, 
суадносін «філалагічнай» і «народнай» матыва-
цый Цяпінскага-перакладчыка, іншых пытанняў, 
якія абавязкова зацікавяць кожнага спецыяліста па 
гісторыі славянскіх моў і тэорыі перакладу.

У нумары таксама надрукаваны рэцэнзіі на  
манаграфіі «Руска-германскія моўныя кантакты  
на Паўночным Захадзе Русі XII–XV стст.» І. Ко-
шкіна, «Мараване ў Празе. Сацыялінгвістычнае 
даследаванне дыялектнага кантакту ў Чэшскай 
рэспубліцы» Дж. Уільсана, «Гідранімія вадазбору 

Дудвага» Ю. Гладкага, французскае перавыданне 
кнігі В. Валошынава «Марксізм і філасофія мо-
вы» (1929), зборнік «Старапольскія мовазнаўчыя 
даследаванні» М. Карплюк і інш.

Завяршае зборнік агляд «Беларускай дыялек- 
талогіі» аўтарства польскіх беларусістаў Н. Бар-
шчэўскай і М. Янковяка (Варшава, 2012). Чэшскі 
рэцэнзент М. Вашычак называе кнігу «кампенды-
умам ведаў аб узнікненні, сучасным стане і новых  
тэндэнцыях у беларускіх дыялектах, гісторыі іх  
даследавання і іх уплыву на фарміраванне літара-
турнай беларускай мовы» (с. 386). Асабліва каш- 
тоўным ён лічыць адсутнасць у айчыннай белару-
скай дыялекталогіі апісання стану беларускіх гаво-
рак па-за дзяржаўнымі межамі краіны.

Варта сказаць, што трэці сшытак 82-га выпуску 
«Славіі» атрымаўся досыць цікавым зрэзам сучас-
нага лінгвістычнага беларусазнаўства, у якім праб-
лемы сацыялінгвістыкі, дыялекталогіі і гісторыі 
літаратурнай мовы па-ранейшаму застаюцца най-
больш актуальнымі.

Н. А. Кахновіч,
кафедра тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства 

філалагічнага факультэта БДУ

Рамза Т. Р. Беларускае гутарковае маўленне 
ў славянскім кантэксце. Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 
2014. 256 с.

Манаграфія Т. Рамзы «Беларускае гутарковае 
маўленне ў славянскім кантэксце» – гэта першае 
грунтоўнае даследаванне штодзённага прыватна- 
бытавога гутарковага маўлення (ГМ) носьбітаў бе-
ларускай літаратурнай мовы ў кантэксце тэорыі 
моўнай нормы і праблем сацыяфункцыянальнай 
стратыфікацыі вуснага гарадскога маўлення.

Актуальнасць гэтай працы абумоўлена нерас- 
працаванасцю ў беларускім мовазнаўстве катэго- 
рыі гутарковасці, адсутнасцю эмпірычнай базы ГМ  
і нявызначанасцю самога паняційна-тэрміналагіч-
нага апарату яго апісання. Сітуацыя незбаланса- 
ванага білінгвізму на працягу ўсяго існавання бе- 
ларускай літаратурнай мовы, абмежаванне сфер  
беларускамоўнай камунікацыі стрымлівалі паўна-
вартаснае развіццё вусных разнавіднасцей літара-
турнай мовы, у тым ліку і яе гутарковай формы, і, 
адпаведна, не спрыялі прыярытэтнасці даследа-
вання гутарковага беларускага маўлення. Гутарко-
вае маўленне, якому ў розных лінгвістычных дыс- 
курсах надаецца найвышэйшы статус у сістэме 
мовы і якое актыўна і ўсебакова вывучаецца з ся- 
рэдзіны мінулага стагоддзя, у беларускім мова-
знаўстве разглядаецца на ўзроўні канстатацыі фак- 
та яго наяўнасці ў складзе літаратурнай мовы 
і пацвярджаецца гутарковымі з’явамі з мастацкіх ці 
публіцыстычных тэкстаў. Для пэўных меркаванняў 
бракавала належных аб’ектыўных звестак, і най-
перш запісаў штодзённага спантаннага маўлення. 
У гэтым плане манаграфія Т. Рамзы запаўняе пэў-
ны прабел у беларускім мовазнаўстве.

Мэта манаграфічнага даследавання заключа-
ецца ў спробе аўтара выявіць і асэнсаваць з пунк- 
ту гледжання функцыянальна-структурнай сістэм-
насці і месца на шкале нарматыўнасці рэпертуар  
адметных ад кадыфікаваных норм моўных адзінак, 
характэрных для непадрыхтаванага вуснага маў- 
лення, якія можна прызнаць асаблівасцямі ГМ  
носьбітаў беларускай літаратурнай мовы. Аўтар  
ставіць задачу абгрунтаваць мэтазгоднасць раз- 
гляду моўных фактаў, што маюць пэўную гутарко-
ва-маўленчую залежнасць, не як адхіленняў ад  
прэскрыптыўных норм, а як заканамернасцей ГМ –  
своеасаблівага «рэгістра гаварэння», проціпастаў-
ленага, з аднаго боку, кадыфікаванай літаратурнай 
мове афіцыйнай камунікацыі, а з другога – розным 
неўнармаваным ідыёмам змешанага гарадскога 
руска-беларускага маўлення.

Для рэалізацыі пастаўленай мэты ў парадыг-
му навуковага даследавання ўводзяцца адносна 
новыя для беларускага лінгвістычнага дыскурсу 
паняцці («узус ГМ», «гутарковы стандарт», «кады-
фікаваны стандарт», «субстандарт»), а таксама 
выпрацавана арыгінальная методыка, якая інтэ-
груе ідэі айчыннага эксперыментальнага дасле-
давання «ўзорнага» беларускага маўлення ХХ ст.
(працы А. Падлужнага, В. Чэкмана, П. Садоўска-
га, Л. Выгоннай і інш.) і сучасныя падыходы за-
межных даследчыкаў да праблем стратыфікацыі 
мовы і інтэрпрэтацыі катэгорыі гутарковасці 
(працы С. Гайды, Е. Бартміньскага, Я. Гофмана-
вай, Г. Нешчыменкі і інш.). У практычнай частцы 
даследавання аўтар абапіраецца на самастойна 
запісаны і расшыфраваны эмпірычны матэры-
ял жывога спантаннага маўлення. Запісы роз-
натэматычных, сюжэтна арганізаваных, але не 
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падрыхтаваных загадзя дыялогаў, палілогаў фі- 
лалагічна адукаваных носьбітаў беларускай літа- 
ратурнай мовы, якія добра валодаюць яе літа-
ратурнымі нормамі і сістэмай функцыянальных  
стыляў, апублікаваны ў раней выдадзенай аўта-
рам кнізе «Беларускае гутарковае маўленне: су- 
часны стан» (Мінск, 2011) з хрэстаматыйнай част- 
кай (расшыфраваныя тэксты і іх СD-фіксацыя). 
Упершыню моўныя з’явы, што складаюць лінгві-
стычную сутнасць беларускага ГМ, аналізуюцца 
на матэрыяле жывога, спантанна створанага (а не 
мастацкага ці агучанага пісьмовага) тэксту.

Несумненнай вартасцю працы з’яўляецца сам 
эмпірычны матэрыял, які адлюстроўвае рэальны 
стан штодзённага беларускага маўлення пачатку 
ХХІ ст. і рэальны тып маўленчых паводзін пэўнай 
сацыяльна маркіраванай групы камунікантаў (аду- 
кацыя, узрост), абумоўлены іх моўнай кампетэн- 
цыяй і ўласнымі маўленчымі прыярытэтамі. Віда-
вочна, такі матэрыял рэпрэзентатыўны не толькі 
для аналізу акрэсленых аўтарам пытанняў у тра-
дыцыях лінгвацэнтрызму – структурных, статы-
стычных параметраў ГМ, але цікавы і прыдатны для 
далейшага даследавання ГМ з іншых, актуальных 
для гэтага феномена пазіцый – яго тэкставай і ры-
тарычнай арганізацыі, аналізу ўласна маўленчых 
аб’ектаў і маўленчай сітуацыі ў шырокім сэнсе. 
Пастаўленыя даследчыцай задачы паспяхова вы-
рашаюцца ў чатырох главах манаграфіі.

Спецыфіка беларускага гутарковага маўлення 
даследуецца на фоне праблематыкі вывучэння 
гэтага ідыёму ў іншых славянскіх дыскурсах. У гла-
ве І «Статус гутарковага маўлення ў структуры 
заходне- і ўсходнеславянскіх моў» лаканічна, але 
дастаткова інфарматыўна аналізуюцца традыцый-
ныя (іерархічна-структурныя) і новыя (у выніку 
змены лінгвістычнай парадыгмы) камунікацыйна-
прагматычныя, антрапалагічныя канцэпцыі стра-
тыфікацыі мовы ў чэшскім, славацкім, польскім 
лінгвістычных дыскурсах, сістэматызуюцца роз-
ныя падыходы да вывучэння вусных рэалізацый ру-
скага маўлення, акрэсліваюцца праблемы моўнай 
сітуацыі і сацыяфункцыянальнай дыстрыбуцыі 
маўлення ва ўкраінскай лінгвістыцы. Асобны раз-
дзел прысвечаны аналізу стану даследавання вус-
най беларускай літаратурнай мовы.

Прымаючы пад увагу, што актуальныя і сёння 
пытанні вывучэння і ўжывання беларускай мовы 
былі сфармуляваны ў 1920-я гг., аўтар з належ-
най паўнатой асвятляе тагачасныя моўныя праек-
ты, скіраваныя на ўмацаванне пазіцый і прэстыжу 
беларускай мовы ў грамадстве, павышэнне куль-
туры маўлення, разглядаючы іх як «перадумовы 
вывучэння гутарковага маўлення» (с. 52). Глыбока 
і ўсебакова аналізуюцца навуковыя даследаванні 
літаратурнага маўлення ў другой палове ХХ ст., 
калі «як бы ў процівагу неспрыяльным для бе-
ларускай мовы тэндэнцыям у моўнай сітуацыі 
1930–50-х гадоў, беларускія лінгвісты ўшчыль- 
ную заняліся вывучэннем вуснай беларускай мо-
вы, у тым ліку аналізам яе эмпірычнага матэрыя- 
лу» (с. 63). Даследчыца засяроджвае ўвагу на 
пытаннях кадыфікацыі вуснай літаратурнай мовы 

(працы М. Бірылы, Ф. Янкоўскага), фундаменталь-
ных акадэмічных распрацоўках беларускай фане-
тыкі і прасодыкі, выкананых лабараторыяй экспе-
рыментальнай фанетыкі НАН Беларусі на аснове 
запісаў тэкстаў, агучаных дыктарамі, акцёрамі, 
навуковымі супрацоўнікамі. Ацэньваючы зместа-
вы бок гэтых прац, іх навізну і значнасць для асэн-
савання фанетычных аспектаў моўнай сістэмы, 
аўтар падкрэслівае прынцыпова важныя для 
аналізу гутарковага маўлення высновы, пацвер-
джаныя апаратурнымі метадамі: дапушчальнасць 
мяжы паміж катэгорыямі  «як гавораць» і «як трэ-
ба», мэтазгоднасць размежавання узусу і нормы.

Прынцыпы і крытэрыі гэтага размежавання аб-
грунтоўваюцца ў главе ІІ «Гутарковае маўленне 
ў сістэме беларускай мовы», якая вылучаецца тэа- 
рэтычнай глыбінёй і пераканаўчымі аўтарскімі аба- 
гульненнямі. Даследчыца выразна акрэслівае ме- 
тадалагічныя і агульнатэарэтычныя падыходы да  
ГМ, аналізуе яго як тэрмін і паняцце (з боку дэфі-
ніцыйных і сістэмных характарыстык), вызначае 
месца ў нарматыўнай прасторы мовы і статус 
у гарадскім моўным кантынууме, абгрунтоўвае за-
канамернасці структуравання беларускага вуснага 
маўлення, якія можна разглядаць як універсаль-
ныя. Увага засяроджваецца на пытаннях, якія не 
маюць адзінай інтэрпрэтацыі ці ўвогуле не распра-
цаваны ў беларускім мовазнаўстве (суадносіны 
паняццяў «гутарковае маўленне» і «гутарковы 
(размоўны) стыль», а таксама аб’ёму і зместу па-
няццяў «літаратурная мова» ↔ «кадыфікаваная 
норма» ↔ «стандарт», крытэрыі размежавання 
паняццяў «норма» ↔ «гутарковы узус»). 

Аўтар прапануе ўласную, дастаткова аргумен-
таваную канцэпцыю размежавання ў сістэме бела-
рускай літаратурнай мовы двух тыпаў стандартаў – 
кадыфікаванага і гутарковага, разумеючы пад 
апошнім арыентаванае на літаратурную мову ГМ 
з уласцівымі толькі яму фанетычнымі і лексіка-
граматычнымі асаблівасцямі, асноўны узус якога 
стыхійна выпрацаваны на грунце кадыфікаванай 
мовы. Такі падыход дае магчымасць вылучаць 
у складзе беларускай літаратурнай мовы, як і ў ін-
шых мовах, два «рэгістры гаварэння» і тым самым 
адрозніваць заканамернасці гутарковага узусу і ка- 
дыфікаванае літаратурнае маўленне. Разам з тым 
ён спрыяе больш аб’ектыўнаму і сістэмнаму струк-
тураванню кантынуума маўленчай гарадской пра-
сторы. Разглядаючы беларускае ГМ як важны 
складнік двухмоўнай сітуацыі, аўтар аналізуе яго 
ў проціпастаўленні з субстандартнымі ідыёмамі – 
рознымі тыпамі змешанага руска-беларускага маў-
лення, якое аргументавана прапануе аб’яднаць 
пад назвай «беларускае рускае маўленне» (с. 97). 
Прынцыпова важнай і абгрунтаванай з’яўляец-
ца кваліфікацыя ГМ, «злакалізаванага» най-
перш у інтэлігенцкай страце, як «высокапрэс- 
тыжнага, хоць і малапашыранага», «элітарнага»  
тыпу маўленчай культуры, які процістаіць «моўна- 
му маскульту як “няякаснаму” змешванню дзвюх  
моў» (с. 110).

Акрэсленая сістэма агульнатэарэтычных зыход-
ных паняццяў дазволіла аўтару адэкватна апісаць 
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і патлумачыць эмпірычныя моўныя факты фане-
тычнага і лексіка-граматычнага ўзроўняў, на пад-
ставе якіх вызначаецца гутарковы стандарт.

Глава ІІІ «Асаблівыя рысы фанетыкі гутаркова-
га маўлення» прысвечана аналізу адметнай спа- 
лучальнасці гукаў у спантаннай маўленчай плыні 
на ўзроўні рэалізацыі галосных і зычных фанем. 
Найбольшую трансфармацыю, паводле аўтара, за- 
знае галосны [а] у шэрагу самых частотных адзінак 
(няма, мяне, цябе, сябе, цяпер, няхай і інш.), дзе  
нароўні з [а] вымаўляецца і [і], што ў межах ар-
фаэпіі лічыцца адхіленнем ад нормы. У выніку сіс-
тэмнага аналізу характару, прычын ікання аўтар 
дапускае магчымасць разглядаць яго як узуаль-
ную заканамернасць непадрыхтаванага ГМ. З та-
кой высновай можна пагадзіцца, тым больш што 
яна карэлюе з вынікамі папярэдніх эксперымен-
тальна-фанетычных даследаванняў А. Падлужна-
га, П. Садоўскага, Л. Выгоннай.

Грунтоўным каментарыем суправаджаецца ін-
тэрпрэтацыя кансанантных рыс, што фарміруюць 
узус ГМ, але немагчымы ў афіцыйным маўленні: 
адсутнасць [γ] у слове гэта, [ў] пасля паўзы, 
эліпсіс фіналі [ц’’] у форме ёсць, мадыфікацыя 
зычных у лічэбніках пяцьдзясят, шэсцьдзясят, 
семдзесят, восемдзесят і інш. Кожная з гэтых  
з’яў аналізуецца глыбока і ўсебакова, гіпатэтыч- 
ныя меркаванні пацвярджаюцца статыстычнымі 
данымі з укладзенай аўтарам электроннай біб-
ліятэкі. Істотным пры разглядзе фанетыкі ГМ з’яў-
ляецца падкрэсленне таго, што моўныя звычкі 
носьбітаў ГМ выразна і паслядоўна праяўляюцца 
праз устойлівыя фанетычныя з’явы, якія вар-
та кваліфікаваць не як вынік руска-беларускай 
інтэрферэнцыі, а як рэалізацыю засвоеных падчас 
сацыялізацыі фанетычных асаблівасцей дыялект-
нага маўлення.

Цікавымі назіраннямі і абагульненнямі вылуча-
ецца глава ІV «Лексіка-граматычныя адметнасці 
гутарковага маўлення», прысвечаная прынцыпам 
арганізацыі ГМ. Лексічную аснову ГМ, паводле на-
зіранняў аўтара, складаюць агульнаўжывальныя 
і нейтральныя словы, спецыфічнасць яго ствараец-
ца за кошт частотнасці лексікі рознай часцінамоў-
най прыналежнасці (найчастотнейшыя – асабовыя 
займеннікі, дзеясловы з ментальнай семантыкай, 
службовыя словы), метафарычных намінацый, рэ- 
дукаваных лексікалізаваных адзінак, а таксама раз- 
настайных несамадастатковых у семантыка-гра-
матычных адносінах адзінак, якія выражаюць эма-
цыянальныя рэакцыі. Апошнія, згодна з аўтарскім 
вызначэннем «слоўцы» (с. 168), разглядаюцца 
як гукавыя жэсты (ымгм, ммм), выклічнікі (да-да, 
так, не-не, ну), часціцы-паразіты (ну, там) і інш. 
Гэтыя адзінкі «некананічнай фанетыкі», якія «вы-
ходзяць за межы фанетыкі, але не ўкладваюцца 
ў межы ўласна лексікі» (с. 208), дакладней было б 
кваліфікаваць як адзінкі камунікатыўнай фанетыкі, 
бо яны якраз дэманструюць, што спантаннае 
маўленне мае свае параметры, якія не заўсёды 
можна звесці да катэгарыяльных адзінак мовы. 
Як маркёры маўленчай сітуацыі яны цікавыя ў кан-
тэксце прасодыкі (валюнтатыўная працягласць 

галосных, змены тэмпу, рух тону і інш.), што су-
праваджае вымаўленне гэтых адзінак і, ствара- 
ючы пэўны інтэнцыяльны фон, забяспечвае эфек-
тыўнасць камунікацыі.

Цікавасць уяўляе аналіз спецыфічных сінтак-
січных гутарковых канструкцый, уласцівых і для  
беларускага дыялектнага узусу. Упершыню час-
тотныя ў ГМ канструкцыі з мадальнымі прэды-
катывамі (трэба/нада) разглядаюцца не толькі  
як граматычны цэнтр у безасабовых сказах, але 
і ў двухсастаўных канструкцыях са значэннем 
‘быць патрэбным’. Выяўленне аўтарам дваістай 
ролі гэтых адзінак дазволіла аб’яднаць іх у асобны 
тып ацэначных выказванняў гутарковага сінтаксісу 
і, тэрміналагізаваўшы іх як «функцыянальны прэ-
дыкатыў» (с. 194), проціпаставіць уласна прэды-
катывам у безасабовых канструкцыях кніжных 
стыляў.

Як спецыфічна гутарковую аналітычную кан-
струкцыю аўтар разглядае мадэль безасабовага 
сказа са значэннем ‘пачатку працэсу і паступова-
га яго ўзмацнення’ (бярэцца на…), арганізаваную  
на аснове дэсемантызаваных асабовых дзеясло-
ваў. Доказным і аргументаваным уяўляецца мер-
каванне аўтара адносна таго, што узус непадрых- 
таванага штодзённага маўлення беларускамоў-
най інтэлігенцыі, грунтуючыся на кадыфікаванай 
літаратурнай мове, рэпрэзентуецца таксама пэў-
нымі сінтаксічнымі рысамі вуснай дыялектнай тра-
дыцыі.

Высновы манаграфіі дазваляюць сцвярджаць, 
што мэты і задачы даследавання, скіраваныя на 
вызначэнне лінгвістычнай сутнасці беларускага гу-
тарковага узусу, дасягнуты. Прапанаваная Т. Рам-
зай інтэрпрэтацыя феномена ГМ значна паглыб- 
ляе навукова-тэарэтычныя веды пра катэгорыю 
гутарковасці, узбагачае канцэптуальны апарат яе  
апісання. Праца мае важнае значэнне для сістэм-
нага і аб’ектыўнага аналізу функцыянальна-сты-
лявой дыферэнцыяцыі беларускай мовы і рас- 
працоўкі пытанняў фонастылістыкі. Манаграфія  
з’яўляецца істотным укладам у распрацоўку са- 
цыялінгвістычных даследаванняў функцыянаван-
ня беларускай літаратурнай мовы, асэнсавання  
сучаснага стану і тэндэнцый развіцця моўнай сі- 
туацыі ў Беларусі. Даследаванне Т. Рамзы па-
паўняе наша ўяўленне пра сацыяфункцыяналь-
ную дыстрыбуцыю беларускага маўлення, ствара-
ючы больш поўную і выразную карціну анталогіі  
мовы.

Адзначаючы высокую навуковую вартасць дас-
ледавання, хацелася б выказаць асобныя заўва-
гі. Разыходжанне гутарковага і кадыфікаванага 
стандартаў – двух «рэгістраў гаварэння» – раз-
глядацца ў працы як моўная ўніверсалія, але спе-
цыфіка гутарковага стандарту вызначаецца праз 
параўнанне з нормамі пісьмовай мовы. Не зусім 
зразумела, што ляжыць у аснове ўніверсаліі – умо-
вы камунікацыі (спантаннасць, неафіцыйнасць ↔ 
падрыхтаванасць, публічнасць) ці сам фактар «вус-
насці» незалежна ад ступені афіцыйнасці. Здаец-
ца лагічным разглядаць гутарковы стандарт у кан-
тэксце агульных праблем вуснага камунікавання.  
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Ва ўсякім разе крытэрыі размежавання гэтых 
ідыёмаў патрабуюць удакладнення. У сувязі з гэ-
тым застаюцца адкрытымі пытанні, ці абумоўлены 
выяўленыя рысы гутарковага маўлення носьбітаў 
літаратурнай мовы фактарам спантаннасці, захоў-
ваюцца ці знікаюць яны пры змене «рэгістра» маў- 
лення ў бок афіцыйнасці, як гэта звязана з узроў-
нем моўнай кампетэнцыі інфармантаў.

Варта прывесці да аднастайнасці асобныя 
тэрміны («агульнаўжывальная форма гутарковай 
мовы», «агульнагутарковая форма вуснай бела-
рускай мовы», «агульнаўжывальныя гарадскія 
формы вуснай беларускай мовы», «агульнанарод-
ная вусная форма беларускай гутарковай мовы»), 
якія ўжываюцца як тоесныя. Наўрад ці мэтазгод-
на ўжываць тэрміны «сістэма мовы» і «структура 

мовы» (параўн. назвы першай і другой глаў) як 
адзінкі з эквівалентнай дыстрыбуцыяй.

Выказаныя заўвагі не зніжаюць вартасці пра-
цы, выкананай на належным навуковым узроўні. 
Праца засведчыла высокі прафесіяналізм даслед- 
чыцы, дасканалае валоданне словам, уменне ак-
цэнтаваць праблемныя моманты, глыбока і разам  
з тым даходліва аналізаваць моўныя факты. Мана- 
графія Т. Рамзы будзе карыснай як для шырокіх 
навуковых колаў, студэнтаў гуманітарных факуль-
тэтаў, так і для ўсіх, хто нераўнадушны да моўных 
праблем сучаснага беларускага грамадства.

Л. І. Сямешка, 
кафедра моладзевай палітыкі  
і міжкультурных камунікацый 

Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы

Украінская літаратура. Хрэстаматыя: вучэб. да-
пам.: у 5 ч. Ч. 3. Паэзія. Драматургія. Проза кан-
ца ХІХ – першай трэці ХХ ст. / склад.: Т. В. Кабр-
жыцкая, П. І. Навойчык, Э. Ю. Дзюкава. Мінск : 
БДУ, 2014. 600 с.

У канцы 2014 г. пабачыла свет трэцяя частка 
вучэбнага дапаможніка «Украінская літаратура. 
Хрэстаматыя», якая з’яўляецца складнікам цэлас-
нага вучэбна-метадычнага комплексу, разлічана- 
га перш за ўсё на студэнтаў-украіністаў. Аднак  
неаспрэчна тое, што азначаны комплекс будзе 
карысным і студэнтам-русістам, і беларусістам, 
і ўвогуле шырокім колам навуковай грамадскасці 
краіны. Прапанаванае для разгляду выданне –  
працяг распачатай яшчэ ў 2004 г. працы па 
азнаямленні беларусаў з дасягненнямі ўкраін-
скага прыгожага пісьменства. Першую частку 
аўтары-складальнікі Т. Кабржыцкая, П. Навой- 
чык і У. Рагойша прысвяцілі старажытнай украін- 
скай літаратуры ХІ–ХVІІІ стст. Другая – выйшла  
ў 2005 г. і была прысвечана новай украінскай 
літаратуры ХІХ ст. Першыя часткі хрэстаматыі 
мелі шырокі навуковы рэзананс як у Беларусі, так 
і ва Украіне. Лагічным працягам плённай навуко-
вай і метадычнай працы стала трэцяя частка на-
званага выдання. 

Зразумела, што, згодна з вызначэннем «хрэ-
стаматыя», чытачам прапануюцца найперш 
мастацкія тэксты. Аднак заўважым: жанр выдан-
ня – сінкрэтычны. Тут адлюстраваны сучасныя 
падыходы ўкраінскіх даследчыкаў да вылучаных 
творцаў, да асэнсавання цэлых плыняў, мастацкіх 
метадаў і школ ва ўкраінскай літаратуры. Ва ўсіх 
частках хрэстаматыі корпус мастацкіх тэкстаў су-
праваджаецца навукова-крытычнымі артыкуламі, 
грунтоўнымі літаратуразнаўчымі аглядамі. Дыя-
пазон прапанаваных аўтараў і іх мастацкіх твораў 
выключна аб’ёмны. Прадуманасць кампазіцыі, 
канцэптуальнасць навуковага асэнсавання спрыя-
юць стварэнню аб’ектыўнай карціны самабытнага 
нацыянальнага пісьменства. Асобныя пытанні вы-
рашаюцца з выкарыстаннем метадалогіі параў-
нальнага літаратуразнаўства.

Выданне пазбаўлена штампаў і схематызму. 
Так, жыццёвы і творчы шлях аўтараў асвятляец-
ца вельмі ўважліва. Звяртаецца ўвага на значныя 
факты біяграфіі пісьменнікаў, прасочваецца эва-
люцыя іх поглядаў, ідэйна-эстэтычныя пошукі, вы-
значаюцца традыцыяналізм, наватарства ў галіне 
формы і зместу, жанрава-тэматычныя, мастацка-
выяўленчыя адметнасці, месца і роля творцаў 
не толькі ва ўкраінскім пісьменстве, але і ў іншых 
славянскіх і еўрапейскіх літаратурах. Пазітыўная 
рыса выдання – уключэнне пэўных літаратурных 
з’яў і вылучаных аўтараў у агульнаеўрапейскі літа-
ратурны кантэкст.

Літаратуразнаўчы матэрыял, аглядныя арты-
кулы і навуковыя каментарыі падаюцца на бела-
рускай мове. Мастацкія тэксты прапанаваны на 
ўкраінскай мове, паколькі галоўны рэцыпіент вы-
дання – студэнты-ўкраіністы. Пры адборы тэкстаў 
аўтары арыентаваліся на ўкраінскія акадэмічныя 
выданні. У хрэстаматыі захоўваюцца лексічныя 
і сінтаксічныя адметнасці арыгіналаў, што дазва-
ляе скласці адпаведнае ўражанне пра прадстаў-
леную эпоху, стыль пісьменніка і нацыянальны  
каларыт.

Трэцяя частка хрэстаматыі прысвечана ўкраін- 
скай літаратуры канца ХІХ – першай трэці ХХ ст.  
Гэты перыяд вызначаецца выключнай інтэнсіў-
насцю фарміравання нацыянальных адметнасцей 
украінскага пісьменства, пошукамі абноўленых 
шляхоў яго развіцця. У выданне ўключаны спе-
цыяльныя літаратуразнаўчыя агляды, у якіх грун-
тоўна даследуюцца асноўныя напрамкі развіцця 
ўкраінскай літаратуры ў кантэксце наватарскіх тэн- 
дэнцый еўрапейскага літаратурнага працэсу, ана-
лізуюцца дынаміка жанрава-стылёвага дыяпазону  
ўкраінскай паэзіі, наватарства нацыянальнай дра-
матургіі, характар развіцця ўкраінскай прозы. Пад-
бор мастацкіх тэкстаў падначалены выяўленню 
яскравых творчых індывідуальнасцей, якія дастат-
кова выразна акрэсліваюць шырыню ўкраінскай 
мастацкай панарамы часу. 

Грунтоўна прэзентаваны ў хрэстаматыі ўкраін-
скія паэты У. Самійленка, Л. Украінка, М. Вараны,  


