
70 гадоў філфаку 

 65

БУДУЧЫНЯ ФІЛАЛАГІЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА 
 
 

Сяргей Аляксандравіч Важнік – кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры сучаснай 
беларускай мовы, намеснік дэкана філалагічнага факультэта.  

Чытае курсы лекцый «Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы», «Супастаўляльная граматыка 
славянскіх моў», «Лінгвістыка тэксту», «Інтэрнэт-камунікацыя» і «Моўны этыкет». 

Выкладае беларускую мову ў Ліцэі БДУ, польскую мову – у Польскім Інстытуце (Instytut Polski 
w Mińsku). Падрыхтаваў больш за 30 пераможцаў Рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове. 

У навуковым даробку С.А. Важніка больш за 180 публікацый у галіне кантрастыўнага 
сінтаксісу славянскіх моў, супастаўляльнай граматыкі, беларуска-польскіх моўных сувязей, 
функцыянальна-камунікацыйнай граматыкі, семантычнага і функцыянальнага сінтаксісу, 
лінгвістыкі тэксту, тэорыі перакладу, сінтаксічнай нормы. Аўтар манаграфіі «Кантрастыўны 
сінтаксіс польскай і беларускай моў: семантыка і дыстрыбуцыя дзеяслоўнага прэдыката» (2008), 
а таксама працы «Тры стыхіі Байнэта, або Праява нацыянальнай моўнай самаідэнтыфікацыі» 
(Лекцыі па інтэрнэт-лінгвістыцы; Вып. 1) (2007). 

З’яўляецца генеральным сакратаром Міжнароднага камітэта славістаў, вучоным сакрата-
ром Беларускага камітэта славістаў пры НАН Беларусі, вучоным сакратаром Савета па абароне дысертацый Д 02.01.24 па 
спецыяльнасцях 10.02.19 «Тэорыя мовы» і 10.02.03 «Славянскія мовы», сурэдактарам навуковых часопісаў «Паланістыка» і 
«Актуальныя праблемы паланістыкі», рэдактарам навуковых серый «Моваведы Беларусі» і «Лекцыі па інтэрнэт-лінгвістыцы». 
 

С.А. ВАЖНІК 

СТАНАЎЛЕННЕ І ДЫНАМІКА ЭПІСТАЛЯРНАЙ НОРМЫ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ 
(на матэрыяле эпісталаграфіі канца XIX – пачатку XX ст.) 

Рассматривается развитие белорусской системы эпистолярных моделей конца XIX – начала XX в. Отмечается, что она 
развивается под влиянием польской (конец XІX – 10-е гг. XX в.) и русской (начиная с конца 20-х гг. XX в.) системы, а также под 
влиянием пуристических взглядов белорусской культурной интеллигенции, делающей ставку на использование собственных 
языковых ресурсов и на сохранение национальной идентичности и своеобразия белорусского языка (20-е гг. XX в.; 90-е гг.  
XX – начало XXI в.). 

In this paper the author outlines an evolution of the Belarusian system of epistolary models of the end of the 19 th century – the be-
ginning of the 20 th century. This system develops under influence of Polish system (the end of the 19 th century – the 10s of the 20 th 
century) and Russian system (starting from the end of 20-ties of the 20 th century), also under influence of purism opinions of the Bela-
rusian cultured intelligentsia doing the rate on the use of the own language resources and on preservation of national identity and an 
originality of the Belarusian language (the 20-ties of the 20 th century; the 90-ties of the 20 th century – the beginning of the 21 th century). 

Ліставанне класікаў нацыянальнай культуры – гэта цудоўная крыніца-захавальніца нацыянальнай 
спецыфікі і адметнасці, якая дазваляе прасачыць працэс станаўлення норм беларускай літаратурнай 
мовы, у прыватнасці эпісталярнай нормы, а таксама рэканструяваць эпісталярны стандарт пачатку 
XX ст. Лістоўныя зносіны беларускай інтэлігенцыі дазваляюць удакладніць яшчэ адно прынцыповае 
для беларускага мовазнаўства пытанне – станаўленне і дынаміку спосабаў ветлівага звароту ў 
беларусаў ва ўмовах полілінгвізму (гл. Pisarek 2008, 100) – пад уплывам польскай або рускай моў і пу-
рыстычных інтэнцый найбольш свядомых носьбітаў беларускай мовы. Менавіта эпісталярныя ветлі-
выя звароты, што адносяцца да моцных  паз і цый  ліста, і былі аб’ектам даследавання.  

Матэрыялам даследавання стала эпісталярная спадчына пачынальнікаў новай беларускай літара-
туры В. Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, А. Ельскага, Я. Лучыны, а таксама прадстаўнікоў бела-
рускага нацыянальнага адраджэння Б. Эпімаха-Шыпілы, В. Ластоўскага, Цёткі, Я. Купалы, Я. Коласа, 
М. Багдановіча, Г. Леўчыка і інш.  

Для беларускага эпісталярнага стандарта характэрная апазіцыя Ты – Вы мадэляў зносін. Таму 
будзем улічваць аф іцыйны  (статусна-арыентаваны) vs. неаф іцыйны  (персанальна-арыента-
ваны) характар лістоў. 

Беларусам у эпісталярных тэкстах да 30-х гг. XX ст. для называння пэўнай асобы была ўласціва ў 
асноўным адна -  і  двухчленная  с і с т эма  наймення  асобы , што адпавядае наступным ма-
дэлям. 

1. Адна-/двух-/трох-/ чатырохкампанентныя ветлівыя звароты з вакатывамі паночку/па-
не/паночкі. Як паказвае матэрыял, этыкемы з вакатывамі пане/паночку з’яўляюцца ў лістах канца  
XIX – пачатку XX ст. найбольш прадуктыўнымі спосабамі афіцыйнага ветлівага звароту да адрасата, 
асабліва пры зваротах да калектыўнага адрасата (рэдакцыя газеты, выдавецтва) або да асоб 
паважаных, з пэўным сацыяльным статусам – рэдактара, прафесара і г. д. Такое становішча рэчаў у 
эпісталаграфіі прадстаўнікоў нацыянальнай інтэлігенцыі захоўвалася да сярэдзіны 20-х гг. XX ст. 

Аднакампанентныя  этыкемы, што адпавядаюць мадэлі (1.1) вакатыў паночку/пане/паночкі, 
зафіксаваны ў лістах М. Багдановіча і Я. Купалы: Паночкі!; З шасцю гадамі, паночкі! (М. Багдановіч у 
рэдакцыю «Нашай Нівы»; 1912–1913); Паночку! (Я. Купала да А. Луцкевіча; 1913). Часам фіксуюцца 
формулы, не зусім характэрныя для эпісталярнай практыкі таго часу: ужыванне ветлівага звароту разам 
з этыкемай вітання. Параўн.: Дабрыдзень, паночкі! (М. Багдановіч у рэдакцыю «Нашай Нівы»; 1913). 
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Двух кампанентныя  аф іцыйныя  ветлівыя звароты прадстаўлены трыма асноўнымі разна-
віднасцямі: (1.2) фатычны маркёр + паночку/пане; (1.3) пане + імя/прозвішча і (1.4) пане + паса-
да/званне/род заняткаў.  

Яшчэ ў ліставанні пачынальнікаў новай беларускай літаратуры дамінуюць этыкетныя формулы з 
польскімі вакатывамі пане і паночку: Шаноўны і ласкавы пане!; Паважаны і ласкавы пане! 
(Ф. Багушэвіч да Я. Карловіча; 1885–1887); Шаноўны пане! (А. Ельскі да Ю. Крашэўскага; 1875–1883; 
Я. Лучына да З. Пшасмыцкага; 1887–1888). Працяг гэтай «шляхетнай» традыцыі бачым і ў лістах 
прадстаўнікоў нацыянальнага адраджэння. Параўн.: Шаноўны і Паважаны Паночку! (Г. Леўчык да 
І. Луцкевіча; 1911); Паважаны паночку! (Г. Леўчык у Беларускае выдавецкае таварыства; 1927); 
Шаноўны пане! (Б. Эпімах-Шыпіла да Б. Русецкага; 1900). 

Адзін з першых афіцыйных лістоў Купалы (ліст 1909 г.) таксама пачынаецца традыцыйным для 
таго часу і для самога Купалы афіцыйным ветлівым зваротам з памяншальна-ласкальным кам-
панентам паночку: Вельмі паважаны паночку! (да Б. Эпімаха-Шыпілы; 1909; да А. Луцкевіча; 1920). У 
наступных лістах змяняецца толькі фатычны маркёр. Параўн.: Вельмі паважаны і дарагі/даражэнькі 
паночку! (да Б. Эпімаха-Шыпілы; 1912–1922); Даражэнькі паночку! (да В. Ластоўскага; 1913; да 
Б. Эпімаха-Шыпілы; 1913); Шчырапаважаны Паночку! (да А. Луцкевіча; 1913). Паралельна Купалам 
выкарыстоўваюцца таксама этыкемы з вакатывам пане: Паважаны пане! (да Г. Леўчыка; 1914); 
Вельмі паважаны Пане! (да К. Лейкі; 1914; да Я. Драздовіча; 1915). 

«Інтэлігенцкія» паночку/пане-формулы, што з’яўляюцца адзнакай нашан і ў с кай  л і с тоўнай  
традыцы і , уласцівыя і пачатковаму этапу эпісталярнай дзейнасці Я. Коласа. У асноўным яны 
выкарыстоўваюцца паэтам пры звароце да супрацоўнікаў газеты «Наша Ніва»: Мілы Пане! (1912); 
Шаноўны Пане! (1912); Дарагенькі Паночку! (1912). Пры звароце да калектыўнага адрасата больш 
лагічнай выглядае плюральная форма вакатыва, што сустракаецца толькі ў лістах М. Багдановіча: 
Паважаемыя паночкі! (у рэдакцыю «Маладой Беларусі»; 1911).  

Ветлівыя звароты тыпу Дабрыдзень, пане Вацлаве!; Пане Вацлаве! (М. Багдановіч да 
В. Ластоўскага; 1913–1914); Пане Антоне! (В. Ластоўскі да А. Луцкевіча; 1916), што адпавядаюць ма-
дэлі (1.3), таксама ўтвораны паводле польскіх этыкетных узораў. 

На базе двухкампанентных формул тыпу (1.3) утвараюцца трохкампанентныя канструкцыі – праз 
ускладненне пэўным фатычным маркёрам: (1.5) фатычны маркёр + пане/пані/панна + імя/прозвішча. 
Параўн.: Высакародны пане Адаме! (В. Дунін-Марцінкевіч да А. Кіркора; 1862); Дарагі пане Зяноне!; 
Дарагі і шаноўны пане Зяноне! (Я. Лучына да З. Пшасмыцкага; 1887–1888); Мілы пане Грыневіч! 
(Я. Колас да А. Грыневіча; 1911); Вельміпаважаны пане Іонінас (В. Ластоўскі да І. Іонінаса; 1925); 
Шаноўна панна Людвіка! (Г. Леўчык да Л. Войцік; 1915). 

Яшчэ адна ўласна польская этыкетная мадэль (1.6) фатычны маркёр + пане + пасада/зван-
не/род заняткаў, што выкарыстоўвалася пры звароце да канкрэтнай асобы з высокім грамадскім 
статусам, рэалізавана ў беларускіх этыкемах тыпу: Шаноўны пане прафесар! (А. Ельскі да 
Я. Карловіча; 1894); Дужа паважаны пане прафесар! (Цётка да К. Студзінскага; 1911); Шаноўны пане 
рэдактар! (Я. Купала ў рэдакцыю «Нашай Нівы»; 1913); Вельмі паважаны Пане Рэдактар! (Я. Купа-
ла ў рэдакцыю «Беларусі»; 1920); Вельмі паважаны Пане Прафесар! (Я. Купала да Я. Карскага; 
1920); Шаноўны Пане Рэдактар! (Г. Леўчык да Л. Абрамовіча; 1926). На базе мадэлі (1.5) утвараецца 
чатырох кампанентная  мадэль (1.7) фатычны маркёр + пане + званне + прозвішча: Высока-
паважаны Пане Д-ру Свянціцкі (В. Ластоўскі да І. Свянціцкага; 1924). 

Выкарыстанне мадэлі (1.8) фатычны маркёр + пане/пані + мосці + дабрадзею, што хутчэй  
суадносіцца з беларус к ім  с тарадаўн ім  л і с тоўным  с тылем , абмежавана храналагічна: яна 
фіксуецца ў эпісталаграфіі культурных дзеячаў толькі XIX ст. і не выходзіць за рамкі стагоддзя. Гэтая 
мадэль зафіксавана яшчэ ў пачатку XIX ст. у лістах З. Далэнгі-Хадакоўскага (1817–1823 гг.): Вяльмож-
ны/Яснавяльможны Мосці дабрадзею! (да Е. Бандке; 1817; да Л. Галамбёўскага; 1820–1923; да 
І. Ракавецкага; 1822; да Рымскага-Корсакава; 1822; да С. Сташыца; 1823); Яснавяльможны граф і 
дабрадзей! (да Ф. Плятара; 1820); Шаноўны пане і мой дабрадзею!; Шаноўны калега і дабрадзей! 
(да Л. Галамбёўскага; 1820). Працяг гэтай эпісталярнай лініі бачым у ліставанні В. Дуніна-Марцінкеві-
ча і А. Ельскага: Вяльможны пане дабрадзей! (В. Дунін-Марцінкевіч да А. Завадскага; 1856); Вяль-
можны пане дабрадзею (А. Ельскі да Ю. Крашэўскага; 1870). 

З пазіцый сучаснай беларускай літаратурнай мовы ветлівыя звароты з вакатывамі пане/паноч-
ку/паночкі ўспрымаюцца як відавочныя паланізмы (гл. Pisarek 2008, 102–103; 2008 [а], 338). Аднак вер-
тыкальны культурна-гістарычны кантэкст, які нялішне ўлічваць у такіх выпадках, сведчыць пра тра -
дыцыйны  характар гэтых формул у асяродку беларускай культурнай інтэлігенцыі. У сувязі з тым 
што гэтая формула была пашыраная ў колах, блізкіх да газеты «Наша Ніва», назавём адпаведную 
традыцыю і нтэл і генцкай  нашан і ў с кай .  

2. Адна-/двух-/трохкампанентныя ветлівыя звароты з вакатывамі дзядзька/цётка/дзедка. 
Ужыванне этыкем з вакатывамі дзядзька/цётка пры звароце да незнаёмых асоб – яшчэ адна най -
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важнейшая  рыса  беларус ка га  моўна га  э тыкету  ўвогуле і эпісталярнага ў прыватнасці. 
Больш за тое, традыцыйныя для таго часу ўласна беларускія народныя ветлівыя звароты з кампанен-
тамі дзядзька/цётка працягваюць нашаніўскую лістоўную традыцыю, але ўжо ў яе ўласна  бела -
рус к ім  народным  варыянце. У нашаніўскі перыяд яны выкарыстоўваюцца паралельна са «збела-
русізаванымі» польскімі мадэлямі. Якраз у гэты час у БЛМ ствараецца нацыянальна арыентаваная 
сістэма беларускіх ветлівых зваротаў – за кошт выкарыстання ўласных моўных сродкаў і захавання 
нацыянальнай ідэнтычнасці і адметнасці. 

Уласна  беларус кая  народная  традыцыя  ў эпісталаграфіі пачатку XX ст. прадстаўлена ча-
тырма асноўнымі мадэлямі: (2.1) вакатыў дзядзька/цётка/дзядзькі; (2.2) фатычны маркёр + дзядзь-
ка/цётка/дзедка; (2.3) дзядзька/цётка + імя/прозвішча; (2.4) фатычны маркёр + дзядзька + 
імя/прозвішча, якія па сваім функцыянальным значэнні і камунікацыйным прызначэнні супадаюць з 
асноўнымі польскімі мадэлямі. 

Мадэлі (2.1) – (2.4) з’яўляюцца найбольш прадуктыўнымі ў нашаніўскі перыяд. Усе яны мелі 
афіцыйны стылістычна-нейтральны характар*: Шаноўны Дзядзька Грыневіч! (Г. Леўчык да А. Грыневі-
ча; 1921); Паважаны/Даражэнькі дзядзька Антон! (У. Жылка да А. Луцкевіча; 1922–1926); Паважаны 
Дзядзька! (Г. Леўчык у Беларускае выдавецкае таварыства; 1926, 1938); Паважаная Цётухна і За-
латая сястронка! (Г. Леўчык да Л. Войцік; 1926); Дарагі Дзедка! (В. Ластоўскі да А. Багдановіча; 
1936). Вакатывы дзядзька, цётка і нават дзедка ўжываюцца тут не як зварот да сваякоў, а перш за 
ўсё як зварот да старэйшага, да асобы больш высокага статуса, да вельмі шанаванага чалавека. Ад-
ным словам, выконваюць ролю сацыяльна га  ран гавання  (гл. Піваварчык 2002, 40). Якраз зварот 
да такога паважанага чалавека, які займаецца важнай і пачэснай справай – напісаннем «Беларускай 
граматыкі», – мы бачым у лісце Я. Купалы да Б. Тарашкевіча: Дзядзька Тарас! Што чуваць у Вас з 
беларускай граматыкай? Ці што-небудзь зрабілі ў гэтым напрамку? Калі маеце ўжо яе нарыс, то 
будзьце ласкавы прыслаць нам яго, калі не, то будзьце такімі добранькімі і спрытнымі ды як най-
хутчэй гэта зрабіце… Дык варушыцеся, дзядзька, і ў шапку не спіце. Чакаем хуткага ад Вас адка-
зу… Шчыра Вам адданы сакратар выдавецтва Ів. Луцэвіч (да Б. Тарашкевіча; 1914). Такі ж акцэнт 
бачым і ў звароце Я. Купалы да выдаўцоў газеты «Дзянніца»: Вельмі паважаныя дзядзькі!** (1918). 

У асяродку беларускай культурнай інтэлігенцыі ўласна беларускія народныя этыкемы былі пашы-
раны і ў больш позні перыяд. Так, напрыклад, да Я. Коласа яго выхаванцы інакш як бацька  Якуб  ці 
дзядзь ка  Якуб  не звярталіся. Параўн. лісты да Коласа «ташкенцкага перыяду» 1941–1943 гг. 
(гл. Мазанік 1990): Паважаны і любы бацька Якуб! (ад М. Лынькова; 1942); Любы наш дзядзька 
Якуб!; Дарагі дзядзька Якуб! (ад П. Броўкі; 1941–1943). 

3. Двух-/трохкампанентныя ветлівыя звароты з вакатывамі братко/браток/браткі/сяст-
ронка. Адметнае месца ў прыватнай  сяброўс кай  к амун і к ацы і  займаюць ветлівыя звароты з 
кампанентамі брат/сястра і вытворнымі ад іх, дзе адпаведная пара абазначае не блізкіх сваякоў, а 
бл і з к і х  сяброў . Падобныя канструкцыі, пабудаваныя паводле мадэляў (3.1) фатычны маркёр + 
братко/браток/браткі/сястронка; (3.2) брат/братка + імя; (3.3) фатычны маркёр + брат/бра-
ток/братка + імя/прозвішча, гэта яшчэ адзін прыклад праявы  ўласна  беларус кай  народ -
най  традыцы і  ў эпісталаграфіі беларусаў канца XIX – пачатку XX ст.: Дарагія браткі! Беларусы-
студэнты! (Цётка да пецярбургскіх студэнтаў-беларусаў; 1914); Залатая сястронка!; Залаценечка 
сястроначка!! (Г. Леўчык да Л. Войцік; 1914–1915, 1924); Дарагі браток! (М. Лужанін да П. Труса; 
1927); Паважаны браток Шыла! (Г. Леўчык да М. Шылы; 1927); Братка Ігнат! (Г. Леўчык да І. Мят-
лы; 1928); Браце Паўлюк! (А. Адамовіч да П. Труса; 1928); Залаты брат Знамяроўскі! (Г. Леўчык да 
У. Знамяроўскага; 1928). 

Сярод «пачынальнікаў» найбольш поўна і паслядоўна (на працягу ўсяго ліставання) адпаведныя 
этыкемы выкарыстоўваў Я. Колас: Шаноўныя браты і сябры, каб вас воўк паеў! (да супрацоўнікаў 
«Нашай Нівы»; 1912); Дык так, мілы брацік… (да М. Лынькова; 1942); Эх, браткі мае родныя! Пі-
шы ж, Петрусёк. Мне не дужа весела (да П. Броўкі; 1942); Як жывеш, браток? Як маюцца нашы сяб-
ры? (да М. Лынькова; 1942); Ты, браце, адгадаў: сапраўды я знаходжуся ў Каралішчавічах... (да 
М. Лужаніна; 1955). 

Неабходна, аднак, адрозніваць канструкцыі з вакатывамі брат/сястра ад этыкем з вакатывамі 
дзядзька/цётка. Падобную этыкетную дыферэнцыяцыю дазваляе прасачыць наступны кантэкст: 
Шаноўны Дзядзька Грыневіч! І залаты братко па ідэі! (Г. Леўчык да А. Грыневіча; 1921), дзе дзядзь-
ка – паказальнік несіметрычных (статусна-арыентаваных) адносінаў пры камунікацыі, а братко – сі-
метрычных (асобасных, блізкіх, сяброўскіх). 

4. Двухкампанентныя ветлівыя звароты з вакатывам зямляча. Нацыянальная спецыфіка бач-
ная і ў выпадку этыкем з кампанентам зямляча, утвораных паводле мадэлі фатычны маркёр + зям-
                                                 

* Этыкемы (2.1) – (2.4) у дачыненні да сённяшняга часу кваліфікуюцца як неафіцыйныя, размоўныя (гл. Pisarek 2008, 107). 
** Параўн. таксама ветлівыя звароты: Дзяцюкі! (зварот да народа ў «Мужыцкай праўдзе» К. Каліноўскага); Цётка (псеўданім 

Алаізы Пашкевіч); дзядзька Колас (да Якуба Коласа); цёця Уладзя (да жонкі Купалы), дзядзька Рыгор (да Рыгора Барадуліна). 
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ляча і ўласцівых толькі эпісталярнаму ідыястылю А. Ельскага: Шаноўны (мой) зямляча! (да Я. Кар-
ловіча; 1888–1893); Паважаны зямляча! (да Я. Карловіча; 1893). Аднак больш выразная спецыфіка 
назіраецца ў к ан там і наваных  вітальных канструкцыях, што адлюстроўваюць «дух эпохі»: Шаноў-
ны пане рэдактар і зямляча!; Шаноўны пане прафесар і зямляча мой!; Вельмі шаноўны пане і най-
ласкавейшы зямляча!; Паважаны пане і найласкавейшы зямляча! (да Я. Карловіча; 1888–1901). 

5. Адна-/двух-/трохкампанентныя ветлівыя звароты з вакатывамі таварыш/таварышы. У 
другой палове 20-х – першай палове 30-х гг. XX ст. у лістах афіцыйнага характару ветлівыя звароты з 
кампанентам таварыш/таварышы паступова выцясняюць  традыцыйныя інтэлігенцкія і народныя 
звароты з кампанентамі пан/паночак, дзядзька/цётка. Па сутнасці з’яўляюцца альтэрнатыўныя мадэлі 
з кампанентам, які н і велюе  сацыяльныя, узроставыя, класавыя і нават палавыя адрозненні: (5.1) ва-
катыў таварыш/таварышы; (5.2) фатычны маркёр + таварыш; (5.3) таварыш + імя/проз-
вішча; (5.4) таварыш + пасада/званне/род заняткаў; (5.5) фатычны маркёр + таварыш + 
імя/прозвішча; (5.6) фатычны маркёр + таварыш + пасада/званне/род заняткаў. Гэта азначае 
змену  акцэнтаў  у лістоўнай традыцыі, у сістэме эпісталярнай нормы беларусаў, якая паступова 
разбураецца. Пачынаецца новы – савец к і  – перыяд ліставання. Пра гэта сведчаць шматлікія 
«дарагія таварышы» ў беларускамоўных лістах класікаў нацыянальнай літаратуры: Таварыш Трус! 
…Ліст табе я пішу асабіста аб сябе, як камсамолец камсамольцу… (П. Галавач да П. Труса; 
1926); Тав. Ліманоўскі! (П. Трус да Я. Ліманоўскага; 1927–1928); Тав. Трус! (Я. Ліманоўскі да П. Труса; 
1927); Паважаны тав. Паўлюк! (Р. Гельмас да П. Труса; 1928); Вельмішаноўны таварыш Дыла! 
(У. Жылка да Я. Дылы; 1929). Адзначым пры гэтым, што ў самым пачатку XX ст. (10–20-я гг.) канструк-
цыі з вакатывамі таварыш/таварышы не мелі «камсамольска-пралетарскай» афарбоўкі і ўжываліся ў 
значэнні ‘сябар, прыяцель, знаёмы’. Параўн.: Шаноўны і Паважаны Паночку! Сваіх прыяцеляў і 
знаёмых я люблю тытулаваць ці празываць: «Дараненькі альбо залаценькі Братко-Таварыш!» 
Але да вас, пішучы першы раз, яксьці нязручна. Ну, але калі вам прыйдзе калі-небудзь ахвота скрып-
нуць часам крышачку слоў да маёй мізэрнае фігуры, то ўжо я не выцерплю, а адважуся назваці 
«Братко-Таварыш», а не «Паночку» (Г. Леўчык да І. Луцкевіча; 1911); Дараненькі і залаценькі 
Братко і Таварышу! (Г. Леўчык да І. Луцкевіча; 1911). 

Таварыш як маркёр  аф іцыйнасц і ,  савец ка г а  эп і с талярна га  шаблону  ўпершыню 
з’яўляецца ў лістах Купалы ў 1937 г. Параўн.: Дарагі тав. Масэнка! (да Т. Масэнкі; 1937); Дарагія та-
варышы! (да В. Рагавіцкага і Э. Падарэўскага; 1939); Дзень добры, таварыш Машара, на вызвале-
ных землях Заходняй Беларусі! (да М. Машары; 1939); Паважаны тав. Дырэктар! (да дырэктара до-
ма-музея Т. Шаўчэнкі; 1940); Мілыя таварышы! (у рэдакцыю «Савецкай Беларусі»; 1942); Дарагія 
таварышы Крупеня і Гарбуноў! (да І. Крупені і Ц. Гарбунова; 1942); Дарагія таварышы Кузьма і Ка-
валёў! (да К. Чорнага і П. Кавалёва; 1942). У эпісталярнай спадчыне Якуба Коласа афіцыйны ветлівы 
зварот з вакатывам таварыш упершыню зафіксаваны ў лісце паэта 1934 г.: Тав. Зарамбоўскі! 
(Я. Колас да К. Зарамбоўскага; 1934). На думку А.Я. Супруна, гэты выраз толькі падчас Вялікай 
Айчыннай вайны перайшоў з разраду стылістычна-маркіраваных у разрад нейтральных (гл. Супрун 
1996, 176), што адлюстроўвае і эпісталярная практыка таго часу. Параўн.: Прывет знаёмым і ўсім та-
варышам (Я. Колас да М. Лынькова; 1941); Перадайце маё сардэчнае прывітанне ўсім нашым тава-
рышам (Я. Колас да Ц. Гарбунова; 1942). 

6. Двух-/трохкампанентныя ветлівыя звароты з вакатывам грамадзянін. Яшчэ адным «штам-
пам эпохі» (канец 20-х – пачатак 30-х гг. XX ст.) можна лічыць этыкетныя формулы з кампанентам гра-
мадзянін, утвораныя паводле мадэляў: (6.1) фатычны маркёр + грамадзянін; (6.2) грамадзянін + 
прозвішча; (6.3) фатычны маркёр + грамадзянін + прозвішча. Хоць для першай паловы 1920-х гг. 
грамадзяніна, відаць, варта разглядаць у рэчышчы беларускай этыкетнай традыцыі: у кантэксце гру-
павога афіцыйнага ветлівага звароту Грамада! Параўн.: Паважаны грамадзянін! (П. Сяўрук у «Бела-
рускую кнігарню»; 1922); Паважаны Грам. Луцкевіч! (П. Сяўрук да А. Луцкевіча; 1924); Паважаны Гра-
мадзянін!; Паважаны грамадзянін Сяўрук! (А. Зянюк; Л. Войцік; І. Дварчанін; М. Марцінчык; В. Сітке-
віч; 1925–1927 – да П. Сеўрука). 1930-я ж гады надаюць гэтаму выразу відавочную сацыяльна-маркі-
раваную афарбоўку, суадносную з рускім гражданин. 

Спецыфіку складаюць падкрэслена афіцыйныя шасц і кампанентныя  адрасатныя формулы: 
(6.4) яго + атрыбут + грамадзяніну + імя + імя па бацьку + прозвішча і (6.5) фатычны маркёр + 
дзядзька + грамадзянін + званне + ініцыялы + прозвішча. Параўн.: Яго Дастойнасці Грамадзя-
ніну Міхаілу Язэпавічу Зварыку ў Нью-Йорку (В. Ластоўскі да М. Зварыкі; 1921)*; Паважаны Дзядзька 
Гр. Д-р І. Дварчанін! (Г. Леўчык да І. Дварчаніна; 1927). 

7. Двух-/трохкампанентныя ветлівыя звароты з імем + імем па бацьку. У беларускім моўным 
этыкеце двух -  і  трохчленныя  ветл і выя  з вароты  з імем па бацьку (патранімікумам) хоць і 

                                                 
* Параўн. са зваротам да старшыні Рады БНР П. Крачэўскага: Яго Дастойнасьці Пану Маршалку Прэзыдыума Рады 

Беларускай Народнай Рэспублікі. Высокапаважаны Пётр Антонавіч! (1923) (Янушкевіч 2002, 211). Старадаўняя лістоўная 
формула прадстаўлена і ў лісце Я. Купалы да Я. Карскага (1922): Яго Міласці праф. Карскаму. Паважаны Прафесар! 
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вядомыя беларусам здаўна, аднак у эпісталярнай практыцы XX ст. яны замацаваліся пад уплывам 
рускага этыкету. Нездарма ў беларускай мове няма аднаслоўнага эквіваленту для рускага слова от-
чество* (гл. Канюшкевіч 1999, 97). Вельмі цікавая на гэты конт агаворка была зроблена самім 
Купалам у лісце да С. Гарадзецкага (1934): «Кстати, сообщи мне имя-отчество Гронского и На-
корякова; по б е л о р у с с к о й  п р и выч к е  – не помню» (Купала 2003, 288). 

Ветлівыя звароты з імем па бацьку, утвораныя паводле мадэляў (7.1) імя + патранімікум; 
(7.2) фатычны маркёр + імя + патранімікум і (7.3) фатычны маркёр + імя + патранімікум, 
пачынаюць дамінаваць у 30-я гг. XX ст., раней яны не былі настолькі распаўсюджаны ў функцыі 
вакатыва. Гэта добра бачна па ліставанні класікаў нацыянальнай літаратуры. Так, трохчленныя афі-
цыйныя формулы ў лістах Я. Купалы пачынаюць фіксавацца з 1930 г.: Вельмі паважаны і дарагі 
Паўло Грыгоравіч! (да П. Тычыны; 1930); Дарагі Тэрэнь Германавіч! (да Т. Масэнкі; 1937–1938); 
Дарагая Мар’я Канстанцінаўна! (да М. Хайноўскай; 1937–1938); Дарагі Максім Тадэевіч! (да 
М. Рыльскага; 1940); Мілая Юлія Іосіфаўна! (да Ю. Бібілы; 1941). Паказальна, што ў сваіх 
рускамоўных лістах гэтага ж часу паэт звяртаецца да адрасатаў, звычайна старэйшых за сябе і вельмі 
паважаных, па імені і імені па бацьку: Глубокоуважаемый Лев Наумович! і пад. Гэты факт дазваляе 
меркаваць, што Янка Купала свядома размяжоўваў уласна беларускія і ўласна рускія эпісталярныя 
мадэлі. Якуб Колас выкарыстоўвае афіцыйныя формулы з імем па бацьку з 1912 г., якія, аднак, 
з’яўляюцца ў беларускамоўных лістах паэта малапрадуктыўнымі. Параўн.: Дарагі Аляксандр Мікіціч! 
(да А. Уласава; 1912); Глыбокаважаная Ляонія Вусцінаўна! (да Л. Чарняўскай; 1927); Дарагі Цімох 
Сазонавіч! (да Ц. Гарбунова; 1942); Дарагі Іван Ануфрыевіч! (да І. Крупені; 1942); Дарагі Максім 
Тадэевіч! (да М. Рыльскага; 1945). Уласна руская трохчленная інавацыя ў эпісталаграфіі 
М. Багдановіча датуецца 1913 г.: Вельмішаноўны Фёдар Яўгеньевіч (да Ф. Карша; 1913). 

Высновы. Стылевызначальныя  рысы  нацыянальнай лістоўнай традыцыі пачалі складвацца 
ў канцы XІX – пачатку XX ст. – у перыяд станаўлення новай беларускай літаратурнай мовы. Лісты класікаў 
айчыннай літаратуры ўзорныя  (у тым ліку і ў адносінах да мовы) і нацыянальна  марк і раваныя  
па сваёй прыродзе, а таму прадстаўлены матэрыял з’яўляецца рэлевантным і для больш шырокіх 
абагульненняў і высноў, для выяўлення пэўных тэндэнцый, датычных усёй беларускай мовы, у 
прыватнасці – адлюстравання нацыянальнага каларыту маўленчых паводзінаў беларусаў. Па іх 
можна меркаваць аб высокай самабытнай эпісталярнай культуры тагачаснай беларускай інтэлігенцыі. 

У 10–20-я гг. XX ст. у беларускай мове склалася ун і к альная  с і с т эма  э тыкетных  мадэ -
ляў .  Як паказвае матэрыял, у канцы XІX – пачатку XX ст. некалькі разоў змяняліся акцэнты ў 
афіцыйных эпісталярных паводзінах беларусаў: на змену і н т эл і г енц к ім  польс к ім  пане/паночку 
(канец XІX – 10-я гг. XX ст.) прыходзяць уласна беларускія народныя дзядзька/цётка (20-я гг. XX ст.), 
якія ў сваю чаргу ў 30-я гг. XX ст. выцясняюцца стылістычна-маркіраванымі канструкцыямі з 
вакатывам таварыш/таварышы (табліца) і рускай інавацыяй з імем па бацьку. Пры гэтым заўва-
жаюцца наступныя тэндэнцыі: 1) выразны польс к і  ўплыў , а таму адпаведна ўжыванне польскіх 
этыкетных мадэляў (і н т эл і г енц кая  л і с тоўная  традыцыя); 2) уплыў  рус кай  мовы  (пачатак 
савец кай  л і с тоўнай  традыцыі); 3) т эндэнцыя  да  нацыянал і з ацы і , што звязана з 
«адштурхоўваннем» як ад польскіх, так і ад рускіх мадэляў (уласна  беларус кая  народная  
традыцыя). Традыцыі 1), 3) складаюць нашан і ў с к ую  л і с тоўную  традыцыю. 

Этыкемы вітання ў беларускай эпісталаграфіі канца XIX – пачатку XX ст. 
пане/паночку/паночкі  

(канец XІX – 10-я гг. XX ст.) 
дзядзька/цётка  
(20-я гг. XX ст.) 

таварыш/таварышы  
(30-я гг. XX ст.) 

вакатыў паночку/пане/паночкі вакатыў дзядзька/цётка/дзядзькі вакатыў таварыш/таварышы 
фатычны маркёр + паночку/пане фатычны маркёр + дзядзька/цётка/дзедка фатычны маркёр + таварыш 
пане + імя/прозвішча дзядзька/цётка + імя/прозвішча таварыш + імя/прозвішча 
пане + пасада/званне/род заняткаў – таварыш + пасада/званне/род заняткаў 
фатычны маркёр +  пане/пані/пан-
на + імя/прозвішча 

фатычны маркёр + дзядзька/цётка + 
імя/прозвішча 

фатычны маркёр + таварыш + 
імя/прозвішча  

фатычны маркёр + пане + па-
сада/званне/род заняткаў – фатычны маркёр таварыш + паса-

да/званне/род заняткаў 
фатычны маркёр + пане + званне + 
+ прозвішча – – 

фатычны маркёр + пане/пані +  
+ мосці + дабрадзею – – 

І толькі ў пачатку 90-х гг. XX ст. у моўным этыкеце беларусаў зноў адзначаецца зварот да ўласна 
беларускіх формул: другая этыкетная нацыяналізацыя звязана з заменай «чужых» (пераважна 

                                                 
* Якуб Колас у трылогіі «На ростанях» дакладна перадае гэтую этыкетную асаблівасць: ветлівыя звароты з патранімікумам 

ужываюцца ім у дачыненні да рускіх па паходжанні персанажаў, у адносінах да іншых выкарыстоўваюцца ўласна народныя 
формулы з вакатывамі дзядзька/цётка. 
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рускіх) мадэляў на «свае» (маюцца на ўвазе мадэлі з вакатывамі спадар/спадарыня/спадарства, а 
таксама «вяртанне» мадэляў з вакатывамі дзядзька/цётка). 
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Жанна Вацлаваўна Некрашэвіч-Кароткая – кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры 
класічнай філалогіі. Займаецца навуковымі даследаваннямі ў галіне гісторыі беларускай 
літаратуры XI–XVIII ст., пераважна вывучэннем помнікаў лацінамоўнай паэзіі Беларусі ХVI – па-
чатку XVII ст. Пераклала на беларускую мову шэраг помнікаў старажытнага пісьменства з 
царкоўнаславянскай, старабеларускай, лацінскай, польскай моў, у тым ліку пропаведзі Ту-
раўскага епіскапа Кірыла, Кіеўскіх мітрапалітаў Іларыёна і Клімента, трэны з ананімнага паэ-
тычнага зборніка «Рэха жалю» (1635), трактат Пауля Одэрборна «Праўдзівы і грунтоўны апо-
вед пра веру русаў…» (1582), паэму «Пруская вайна» (1516) і вершы Яна Вісліцкага, фрагменты з 
паэмы «Пра жыццё і подзвігі Святога Гіяцынта» (1525) і вершы Мікалая Гусоўскага, фрагменты 
з паэм «Радзівіліяда» (1592) Яна Радвана, «Караламахія» (1606) Хрыстафора Завішы, «Язафа-
тыда» (1628) Язафата Ісаковіча, вершы, камедыі і трагедыі Ф.У. Радзівіл, аповесць «Полацкая 
шляхта» (1885) В.К. Савіча-Заблоцкага.  

Аўтар манаграфій «Нясвіжская Мельпамена: драматургія Францішкі Уршулі Радзівіл» (2002) і 
«Беларуская лацінамоўная паэзія: ранні Рэнесанс» (2009), укладальніца двухмоўнага выдання 
твораў Яна Вісліцкага (2005), сааўтар акадэмічнай «Гісторыі беларускай літаратуры XI–XIX ста-
годдзяў» (т. 1, 2006), двух вучэбна-метадычных дапаможнікаў і хрэстаматыі. Мае звыш 140 

публікацый у навуковых выданнях Беларусі, Літвы, Польшчы, Расіі, Украіны. Кіруе навукова-даследчай тэмай «Героіка-
патрыятычны эпас у беларускай паэзіі эпохі Рэнесансу» па Дзяржаўнай праграме фундаментальных даследаванняў. Сты-
пендыят Спецыяльнага фонду па падтрымцы маладых вучоных пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. 
 

Ж.В. НЕКРАШЭВІЧ-КАРОТКАЯ 

LATINITAS У ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ: 
ДУХОЎНЫ СКАРБ ПРОДКАЎ, ШЛЯХ ДА НАШЧАДКАЎ 

Latinitas (латинская письменность) рассматривается в статье как важный компонент культуры Беларуси, начиная с эпохи 
Средневековья. Последовательно освещаются вопросы о хронологических рамках Latinitatis в Беларуси, о жанрах латиноязыч-
ной литературы, о влиянии идеологического и конфессионального факторов в укреплении латинской культуры. Показывается 
связь Latinitatis с другими феноменами и артефактами белорусской культуры, а также с рецепцией античности (как в исто-
рический период, так и на современном этапе). 

We consider that Latinitas (latin written tradition) has been a constituent element of Belarusian culture since the Middle Ages. The 
article analyses time frame of Latinitas in Belarus, laitn literary genres and idiological and relegious factors which contributed to the latin 
culture. It points out the connection between Latinitas and other Belarusian cultural phenomena, artifacts and the influence of antiquity 
(throughout the history until the modern period). 

Латынь, стаўшы мёртвай мовай пасля распаду Рымскай імперыі, не страчвала свайго культурнага 
значэння ў Еўропе на працягу доўгіх стагоддзяў. Лацінская пісьмовая культура (якую ў даследаваннях 

 


