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Сарачынская Т. А. (Мінск)  

Спецыфіка корпусу прэцэдэнтных імѐнаў у беларускай мове 

Тэорыя прэцэдэнтнасці як самастойная даследчыцкая вобласць у 

рамках лінгвістыкі ўзнікла зусім нядаўна і з поўным правам можа 

лічыцца тэорыяй ХХІ века. Першыя публікацыі Ю. Каравулава, 

Ю. Сарокіна, В. Красных, Д. Гудкова з’явіліся ў самым канцы 90-х ХХ 

стагоддзя, але большасць прац па гэтай праблематыцы створаныя пасля 

2000 г. 

Прэцэдэнтныя феномены прыцягваюць ўвагу і сучасных беларускіх 

мовазнаўцаў (даследаванні А. Я Супруна, Ю. Гурскай, Я. Вільтоўскай, 

С. М. Прохаравай). Вывучэнне прэцэдэнтных феноменаў, у прыватнасці 

імѐнаў, неабходнае для апісання кагнетыўнай базы беларускай 

лінгвакультурнай супольнасці, рэканструявання моўнай карціны свету 

беларусаў, а таксама мае прыкладное значэнне для стварэння 

дапаможнікаў па краіназнаўстве і беларускай мове для замежнікаў. 

Найперш акрэслім значэнне тэрміна прэцэдэнтнае імя. 

Прэцэдэнтным іменем мы называем індывідуальнае імя, звязанае ці 1) з 

шырока вядомым тэкстам, які адносіцца, як правіла, да ліку 

прэцэдэнтных (Алесь Загорскі, Бандароўна), ці 2) з сітуацыяй, якая 

шырока вядомая носьбітам мовы і выступае як прэцэдэнтная (Калумб, 

Марат Казей), імя-сімвал, якое ўказвае на некаторую эталонную 

сукупнасць пэўных якасцей (Кастусь Каліноўскі, Моцарт) [2, с. 106–

108]. Прэцэдэнтнае імя – гэта значны для моўцы ў кагнітыўным 

і  эмацыйным плане моўны факт, з дапамогай якога ў маўленні 

ўзнаўляецца стандартны змест.  

Кожная лінгвакультурная супольнасць валодае адметным корпусам 

прэцэдэнтных імѐнаў. Паспрабуем акрэсліць спецыфіку беларускага 

корпусу прэцэдэнтных антрапонімаў. 

Д. Гудкоў вылучае некалькі відаў і ўзроўняў прэцэдэнтнасці. 

Аўтапрэцэдэнты – гэта адлюстраванне ў свядомасці індывіда некаторых 

феноменаў свету, якія валодаюць асаблівым пазнавальным, эмацыйным, 

аксіялагічным значэннем для дадзенай асобы, звязаных з асаблівымі 

індывідуальнымі ўяўленнямі, якія ўключаныя ў непаўторныя 

асацыятыўныя рады. Соцыумна-прэцэдэнтныя феномены вядомыя 

сярэдняму прадстаўніку таго ці іншага соцыуму і ўваходзяць у 

калектыўную кагнітыўную прастору. Напрыклад, тэкст Евангелля для 

прадстаўнікоў хрысціянскага соцыуму.  

Нацыянальна-прэцэдэнтныя феномены, якія вядомыя любому 

сярэдняму прадстаўніку той ці іншай лінгвакультурнай супольнасці і 

ўваходзяць у кагнітыўную базу гэтай супольнасці. Універсальна-

прэцэдэнтныя феномены вядомыя любому сучаснаму паўнацэннаму 
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прадстаўніку homo sapiens і ўваходзяць ва ўніверсальную кагнітыўную 

прастору чалавецтва [2, с. 106–108]. 

Найбольш значнымі для кожнай культуры з’яўляюцца 

нацыянальна-прэцэдэнтныя імѐны, бо яны выконваюць функцыю 

захавання і перадачы нацыянальнай культурна-гістарычнай інфармацыі, 

традыцый і самасвядомасных арыенціраў народа. Такія спецыфічныя 

анамастычныя адзінкі, здольныя функцыянаваць у якасці «згорнутага 

дыяхранічнага нацыянальна-культурнага тэксту» [3, с. 4], называюць 

ключавымі імѐнамі.  

Паводле апытання, праведзенага ў 1994 годзе сярод студэнтаў 

філалагічнага факультэта БДУ, вынікі якога Ю. Гурская выкарыстоўвала 

для свайго дысертацыйнага даследавання, для беларускай культуры 

найбольш значнымі з’яўляюцца імѐны Францыска Скарыны (97%), 

Ефрасінні Полацкай, Міколы Гусоўскага – беларускіх асветнікаў. 

Вялікая колькасць рэспандэнтаў прыводзіла таксама імѐны першага 

полацкага князя Рагвалода і ягонай дачкі Рагнеды; беларускіх паэтаў-

адраджэнцаў Янкі Купалы, Якуба Коласа і Максіма Багдановіча. Вынікі 

падаюцца ў параўнанні з шэрагам прэцэдэнтных імѐнаў рускага 

культурнага кантэксту, і даследчыца заўважае наступныя спецыфічныя 

рысы беларускага прэцэдэнтнага анамастыкону: у аснове рускага шэрагу 

– імѐны пераважна персаналіяў ХІХ стагоддзя, а беларускі шэраг 

уключае большую колькасць сучасных культурных дзеячаў: імѐны 

Васіля Быкава, Уладзіміра Караткевіча [3, с. 7–8].  

Таксама ў беларускім шэрагу адсутнічаюць імѐны антыподаў 

дзяржаўных кіраўнікоў, «разбуральнікаў», эквівалентных рускім 

Пугачову і Сценьку Разіну. Імя беларускага паўстанца Кастуся 

Каліноўскага мае станоўчую канатацыю і асацыіруецца з барацьбой за 

праўду і незалежнасць. 

Эксперыменты,якія праводзіліся ў БДУ у пазнейшыя часы, 

пацвярджаюць пададзеныя вышэй вынікі. Ключавымі для беларускай 

культуры рэспандэнты лічаць імѐны «гістарычных і сучасных дзеячаў: 

гэта асветнікі, пісьменнікі, паэты, драматургі, кампазітары, музыкі, 

артысты, мастакі, вучоныя і палітыкі» [1, с. 217]. 

Важнай спецыфічнай рысай з’яўляецца выкарыстанне носьбітамі 

беларускай мовы прэцэдэнтных імѐнаў, якія паходзяць з рускай 

лінгвакультурнай прасторы. Гэта абумоўлена беларуска-рускім 

двухмоўем, культурнай блізкасцю беларускага і рускага народаў, 

нядаўнім гістарычным мінулым, калі інфармацыйная і культурная 

прастора савецкіх краін наўмысна аб’ядноўвалася на рускай аснове, 

і  падтрымліваецца тым, што сучаснае беларускае грамадства спажывае 

ў  большасці прадукты расійскіх СМІ. Так, пакаленне, дзіцячыя гады 
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якога прыпалі на 90-я, аднолькава добра знаѐмыя з беларускім Дзедам-

Барадзедам з «Калыханкі» і рускімі Хрушам і Сцяпашкам з расійскай 

дзіцячай перадачы «Спокойной ночи, малыши». Выкарыстанне 

ў  маўленні беларусаў менавіта нацыянальна-спецыфічных 

прэцэдэнтных імѐнаў служыць паказчыкам нашай нацыянальнай 

ідэнтыфікацыі.  

У корпусе беларускіх прэцэдэнтных імѐнаў вылучаецца шэраг 

адзінак, якія знаходзяцца на перасячэнні культурных палѐў. Гэта імѐны 

Марк Шагал (перасячэнне з габрэйскай нацыянальнай культурай), 

Семяон Полацкі (з рускай), Адам Міцкевіч (з польскай); а таксама імѐны 

гістарычных асоб перыяду Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы 

Паспалітай (Вітаўт, Леў Сапега, Тадэвуш Касцюшка). Факт наяўнасці 

такіх прэцэдэнтных адзінак «адлюстроўвае ўплыў узаемадзеяння 

культур на свядомасць моўнай асобы» [1, с. 217].  

Беларусамі шырока выкарыстоўваюцца ў якасці прэцэдэнтных 

імѐны, вядомыя прадстаўнікам больш як адной культуры. Гэта імѐны 

выбітных дзеячаў сусветнай культуры (Шэкспір, Мікелянджэла), навукі 

(Эйнштэйн, Фрэйд), літаратурных герояў, дзеячаў і персанажаў з 

масавай культуры (Джэймс Бонд, Брэд Піт). Такія прэцэдэнтныя онімы 

даследчыкі называюць транснацыянальнымі. Прывядзѐм некаторыя 

прыклады ўжывання такіх адзінак у прасторы байнэту (livejournal.com): 

Напісанне па Фрэйду: Адносіны Беларусі і Літвы імкліва паграшаюцца 

праз Астравецкую АЭС; …у дварэ разгараліся шэкспіраўскія страсці. 

Нехта быў Атэлам, а нехта ягонай ахвярай.  

Што датычыцца ўніверсальных прэцэдэнтных імѐнаў, вядомых 

усяму чалавецтву, то ў беларускім кантэксце тут таксама адзначаецца 

пэўная спецыфіка. Гаворка ідзе пра варыянтнасць біблейскага 

анамастыкону, абумоўленую поліканфесійнасцю беларускага 

грамадства.  

Для перадачы імені ў біблейскім тэксце ў кожнага народа існуе, як 

правіла, свая традыцыя. Даследчык Д. Ермаловіч сцвярджае: «Пры 

перакладзе тэкстаў, так ці інакш звязаных са старажытнымі, у тым ліку 

біблейскімі імѐнамі, недапушчальна скажаць складзеную традыцыю» [5, 

с. 77]. Аднак у беларускім перакладзе якраз з гэтым звязана асноўная 

праблема: мы маем адначасова некалькі традыцый, якія доўгі час 

суіснавалі ў нашай культуры. У беларускіх перакладах Бібліі яскрава 

вылучаюцца тры тэндэнцыі пры перадачы асабовых імѐнаў: 

1) перадача імѐн згодна са стараславянскай (праваслаўнай) 

традыцыяй; 

2) перадача імѐн паводле польска-лацінскай (каталіцкай) традыцыі; 

3) перадача імѐн народна – бытавымі беларускімі адпаведнікамі. 
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Першай традыцыі прытрымліваюцца ў першую чаргу праваслаўныя 

перакладчыкі. Гэтай традыцыяй пераважна кіраваўся і беларускі 

першадрукар Францыск Скарына. Для перакладаў усходняй традыцыі 

характэрныя такія фанетычныя асаблівасці, як ўжыванне гука в (ў) у 

словах Аўраам, Варава; гука ф у словах Фама, Фамар, Марфа; гука с у 

словах Іісус, Іосіф, ужыванне спалучэнняў галосных (Аўраам, Іаан). 

Перакладчыкі Бібліі, якія прытрымліваліся каталіцкай (заходняй) 

традыцыі, перадавалі ўласныя імѐны лацінска-польскімі адпаведнікамі: 

Ян, Езус, Стэфан, Альжбета, Тамаш, Якуб, Тадэвуш і інш. Для іх 

характэрна ўжыванне гука т адпаведна ўсходнеславянскаму ф (Тамаш, 

Марта), гука б замест «усходняга» в (Бараба, Абрагам), гука з замест с 

(Езус, Юзаф). Гэтыя формы выкарыстоўваюцца і большасцю сучасных 

каталікоў. Перакладчыкі, якія прытрымліваліся трэцяй тэндэнцыі, 

імкнуліся «збеларусіць» біблейскія імѐны і перадавалі іх размоўнымі 

варыянтамі, трансфармуючы ў адпаведнасці з фанетычнымі і 

марфалагічнымі законамі беларускай мовы.  

Намі была зроблена спроба асацыятыўнага эксперыменту з 

прадстаўнікамі розных хрысціянскіх канфесій, дзе рэспандэнтам 

прапаноўвалася падабраць асацыі да біблейскіх імѐнаў, узятых з 

каталіцкай і праваслаўнай традыцый. Вынікі паказалі, што ў вернікаў 

пэўнай канфесіі асацыяцыі біблейскай накіраванасці ўзнікаюць толькі на 

варыянт імя, аформлены паводле традыцыі іх веравызнання. Напрыклад, 

каталікі на стымул Тамаш даюць рэакцыю апостал ці няверны, а імя 

Фама часцей асацыіруецца ў іх з Праваслаўнай Царквой. Адпаведна ў 

якасці прэцэдэнтных вернікі розных канфесій будуць ужываць розныя 

варыянты біблейскіх імѐнаў. Таму шэраг біблейскіх імѐнаў адной 

традыцыі можна лічыць соцыумна-прэцэдэнтнымі. 

Такім чынам, корпус прэцэдэнтных імѐнаў у беларускай мове 

валодае шэрагам адметных асаблівасцей. Сярод іх актыўнае ўжыванне 

беларусамі поруч з нацыянальна маркіраванымі беларускімі 

прэцэдэнтнымі імѐнамі антрапанімічных адзінак з рускай культурнай 

прасторы; наяўнасць вялікай колькасці імѐнаў, якія знаходзяцца на 

перасячэнні культурных палѐў; варыянтнасць беларускага біблейскага 

антрапанімікону.  

Спіс асаблівасцей не вычэрпваецца названымі намі рысамі, і 

выяўленне глыбейшай спецыфікі беларускіх прэцэдэнтных імѐнаў 

патрабуе далейшага дэталѐвага вывучэння феномена прэцэдэнтнасці на 

матэрыяле беларускай мовы. 
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Сентюрова Н. А. (Минск)  

Использование рекламных текстов  при обучении  

иностранных студентов продуктивным видам речевой деятельности 

Обучение иностранному языку в стране носителей языка даѐт  

студентам возможность быстро овладеть навыками иноязычного 

общения. «Погружение» в языковую среду заставляет иностранца 

прибегать к помощи изучаемого языка для решения самых простых 

повседневных задач. При этом средством обучения становятся не только 

специально созданные учебные пособия, но и различные реалии 

повседневной жизни обучающегося. По этой причине у преподавателя 

иностранного языка появляется задача -  научить студентов правильно 

интерпретировать окружающие реалии и при необходимости  

использовать их для самостоятельного совершенствования 

коммуникативных умений и навыков. 

Современный преподаватель русского языка как иностранного не 

может в своей работе не прибегать к помощи методически 

разработанных и  аутентичных рекламных текстов, которые широко 

распространены, как правило, лаконичны и отражают самые новые 

речевые тенденции.  Всѐ это свидетельствует о необходимости 

лингвистического и методического анализа  таких текстов с целью 

отражения результатов в учебно-методической литературе и на уроках 

РКИ. 

Устные (говорение и слушание) и письменные (чтение и письмо) 

виды речевой деятельности неразрывно связаны между собой. Если 

обратиться, например, к сравнительной характеристике слушания и 

говорения, то можно утверждать, что они характеризуются сложной 

мыслительной деятельностью с опорой на внутреннею речь и механизм 

прогнозирования.  


