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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ  ЗАПІСКА

Курс “Асновы творчай дзейнасці рэдактара” прызначаны для студэнтаў факультэта
журналістыкі спецыяльнасці “Літаратурная работа” і разлічаны на два навучальныя
семестры. У сістэме дысцыплін спецыяльнасці ім пачынаецца падрыхтоўка прафесійных
рэдактараў: даюцца і замацоўваюцца тэарэтычныя веды ў галіне выдавецка-рэдактарскай
працы, выяўляюцца і сістэматызуюцца творчыя набыткі стваральнікаў рукапіснай і
друкаванай кнігі, прыёмы і метады працы з тэкставым матэрыялам, узоры моўна-стылёвых
правак.

Асноўная мэта курса – вывучэнне і засваенне гістарычнага і сучаснага досведу
выдавецка-рэдактарскай дзейнасці на Беларусі. Назапашаныя стагоддзямі прыёмы і
метады рэдактарскай апрацоўкі тэксту становяць сабой багатую фактычную базу для
распрацоўкі тэарэтычных асноў рэдагавання з улікам нацыянальнай спецыфікі. Творча
пераасэнсаваныя, некаторыя элементы такога досведу могуць быць прыменены ў сучаснай
рэдактарскай працы, асабліва пры стварэнні кнігі: афармленні яе вонкавага выгляду,
арганізацыі тэкставага матэрыялу і інш.

Задачы курса “Асновы творчай дзейнасці рэдактара”:

 даць агульныя звесткі пра рэдагаванне старажытных рукапісаў у
дахрысціянскі перыяд, а таксама пра рэдагаванне кніг Новага Запавету;

 вылучыць і ахарактарызаваць асноўныя этапы ў развіцці выдавецка-
рэдактарскай дзейнасці і распрацоўцы тэорыі і практыкі рэдагавання на
Беларусі;

 выявіць і абагуліць творчыя напрацоўкі беларускіх майстроў слова ў
галіне рэдагавання;

 выявіць асаблівасці рэдактарскай працы на сучасным этапе;
 выпрацаваць навыкі творчага падыходу да выдавецка-рэдактарскай

дзейнасці з улікам засваення гістарычнага досведу ў гэтай галіне.
Такім чынам, курс “Асновы творчай дзейнасці рэдактара” – гэта прыкладная

філалагічная дысцыпліна, у якой раскрываецца сутнасць рэдактарскай дзейнасці як
элемент творчасці ў працэсе падрыхтоўкі тэксту да друку.
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Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны

Заняткі (нумары) Самаст. Форма

работа
студэнта

кантролю
ведаў

№
тыд
ня

Нумар і назва тэмы Назва пытанняў, якія вывучаюцца
лекцыі практычн.

(семінар.)

лабар.
раб.  КСР

Выкарыст.
наглядныя і
метадычныя
дапаможнікі

гадз.

1 2 3 4 5 6 7

1. Асновы творчай дзейнасці
рэдактара як вучэбная
дысцыпліна. Творчая дзейнасць
рэдактара ў рэчышчы
дзяржаўнай ідэалогіі.

Мэта і задачы курса АТДР, сувязь з іншымі
сумежнымі філалагічнымі дысцыплінамі.
Рэдагаванне як від творчай дзейнасці.
Творчая дзейнасць рэдактара ў розных
сферах інфармацыйных камунікацый.

    2   2 1,5 Дыскусія

Апытанне

2. З гісторыі рэдагавання. Камунікатыўная сутнасць рэдагавання.
Піктаграфічнае пісьмо і сляды фіксаванага
афармлення інфармацыі. Фальклор як сродак
захавання і перадачы інфармацыйнай
спадчыны. Рэдагаванне на раннепісьмовым
этапе.

  4 2 2
Ксеракоп.
тэкстаў

Апытанне.
Практычныя
заданні

3. З гісторыі рэдагавання на
Беларусі.

Рэдагаванне на Беларусі ў дахрысціянскі
перыяд. Агульная характарыстыка асноўных
этапаў выдавецка-рэдактарскай дзейнасці  і
распрацоўкі тэорыі і практыкі рэдагавання
на Беларусі. Прыкметы рэдактарскай
апрацоўкі рукапісных кніг.

  4 2 5

Ксеракоп.

тэкстаў

Апытанне

Практычныя

заданні

4. Ф. Скарына - перакладчык і
рэдактар кніг Бібліі.

Еўрапейскія традыцыі ў
выданнях  Ф. Скарыны.

Крыніцы перакладу Бібліі на
старабеларускую мову. Асаблівасці
перакладу і мова перакладных тэкстаў
Ф.Скарыны. Прыёмы творчага падыходу
Ф.Скарыны да перакладу і рэдагавання
тэкстаў Бібліі.

  2 4

 2

5 , 2

5, 6

Тэст №1
Залік

Рэферат

5. Брацкае кнігадрукаванне на
Беларусі ў XVI-XVII стст.

БК – пераемнік скарынаўскіх традыцый
кнігавыдання (мастацка-паліграфічнае
афармленне,  рэдагаванне тэкстаў). Уласныя
творчыя набыткі  БК ў галіне мастацка-
арнаментальнага афармлення кнігі і яе
зместавага  напаўнення. Роля брацкага
кнігадрукавання ў пашырэнні асветы і
выпрацоўцы прыёмаў стварэння кнігі.

  2   2 5 Апытанне.
Даклады.
Прэзентацыі

6. Выдавецка-рэдактарская
дзейнасць І.Фёдарава

Выдавецкая дзейнасць І.Фёдарава.
Паліграфічныя асаблівасці выданняў
І.Фёдарава. Элементы мастацкай аздобы
кніг. Асаблівасці размяшчэння тэкставага

  2 4 3 Апытанне
Тэст №2
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матэрыялу і прыкметы рэдактарскіх правак у
выданнях І.Фёдарава.

7. Леў Сапега – рэдактар Статута
ВКЛ 1588 г.

Навуковыя пошукі 3-х выданняў Статута
1588 г. (устанаўленне храналогіі выданяў).
Статутавая камісія, склад, яе роля ў
распрацоўцы прававых артыкулаў,
рэдактарскай апрацоўцы тэкстаў і інш.

  4   2 1, 2 Апытанне
Даклады.
Прэзентацыі
.
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8. Янка Купала – рэдактар газеты “Наша
ніва”. Вынікі білінгвізму ў мове сучасных
СМІ.

Структура і тэматычнае напаўненне
газеты.Творчая праца Я.Купалы як рэдактара
і выдаўца “Нашай нівы”. Сучасная “Наша
ніва” і купалаўская: традыцыі і наватарства.

  2   2 2,3,7 Праверка
заданняў-
прэзентацый
Апытанне

9. Творчыя прынцыпы перакладчыцкага
майстэрства Я. Купалы (рэдактарскі
аспект).

Пераклады з рускай, украінскай, польскай
моў. Творчая праца Я.Купалы над
перакладам паэмы “Слова пра паход
Ігаравы”. Унёсак Я.Купалы ў фарміраванне
нацыянальнай школы перакладу і ў развіццё
літаратурнага рэдагавання.

  2   2  2 1,7 Апытанне
Тэст №3

10. Творчыя прынцыпы перакладчыцкага
майстэрства М. Багдановіча (рэдактарскі
аспект)

Аўтарская рэдактарская праўка
М.Багдановіча

Літаратуразнаўчая ацэнка перакладчыцкай
дзейнасці М.Багдановіча. Рэдактарскі аналіз
перакладаў з нямецкай, французскай моў і
моў класічных. Самапераклад (пераклад з
беларускай мовы на рускую кнігі “Зеленя”).

Сутнасць аўтарскага рэдагавання, яго
спецыфіка. Рэдактарская ацэнка правак
М.Багдановіча.

  2   2

2

 6, 4 Апытанне

Даклады.

Рэферат
11. Якуб Колас – рэдактар. Аўтарскае

рэдагаванне.
Погляд Я.Коласа на задачы выдавецкага
рэдактара. Рэдактарскія заўвагі і
рэкамендацыі Я.Коласа па творах беларускіх
пісьменнікаў. Аўтарскае рэдагаванне (паэмы
“Сымон музыка”, “Адплата”, трылогія “На
ростанях”: скарачэнне тэксту, пошукі
мастацкіх дэталяў і інш.).

  2   2    4 Апытанне.
Практычныя
заданні.

12. Я. Колас – рэдактар кнігі  “Беларускія
народныя казкі” ў апрацоўцы М.
Клімковіча.

Я. Колас і вусная народная творчасць.
“Другое чытанне для дзяцей беларусаў”.
Рэдактарскія праўкі Я.Коласа па кнізе
“Беларускія народныя казкі”.

  2   2 1, 5 Апытанне
Практычныя
задані.

13. Рэдактарская спадчына Кандрата
Крапівы.

К.Крапіва пра чысціню беларускай мовы
(артыкул “Шкодная блытаніна ў пытаннях
мовы”. Рэдактарскі аналіз мовы і стылю

  2   2 Дыскусія
Практычныя
заданні.
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Кандрат Крапіва – рэдактар
лексікаграфічных прац.

твораў беларускіх пісьменнікаў.

Рэферат
14. Кузьма Чорны -- рэдактар Мастацка-стылёвыя асаблівасці прозы

К.Чорнага. Моўна-стылёвыя праўкі
К.Чорнага публіцыстычных і мастацкіх
тэкстаў. Артыкул “Небеларуская мова ў
беларускай літаратуры”.

 2   2 1, 4 Апытанне
Тэст № 4

15. Асаблівасці творчай дзейнасці рэдактара
на сучасным этапе.

Літаратурная праца рэдактара ў рэчышчы
дзяржаўнай ідэалогіі. Асаблівасці моўнай
культуры дзяржаўных і недзяржаўных СМІ.

2 Дыскусія
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Тэматыка рэфератаў
1. Рэдактарская праца перапісчыкаў старажытных рукапісаў.

2. Прыкметы рэдактарскай апрацоўкі тэкстаў Евангелля.

3. Палемічная літаратура XVI—XVII стагоддзяў як аснова развіцця публіцыстыкі.

4. Юрыдычная лексіка ў Статуце Вялікага Княства Літоўскага 1588 года (рэдактарскі
аспект).

5. Уласнабеларуская лексіка ў выданнях Францішка Скарыны (рэдактарскі аспект).

6. Скарынаўскія традыцыі ў выданнях І.Фёдарава і П.Мсціслаўца.

7. Моўна-стылёвы аналіз рэкламы ў газеце “Наша ніва” (рэдактар Янка Купала).

8. Купалаўская “Наша ніва” і сучасная: традыцыі і наватарства.

9. Аўтарская рэдактарская праўка М.Багдановіча.

10. Самапераклад як творчая рэдактарская апрацоўка ўласнага тэксту (на прыкладзе
зборніка М.Багдановіча “Зеленя”).

11. Роля мовы ў творчай дзейнасці рэдактара (паводле “Майстэрні” Яна Скрыгана).

12. Рэдактарская праца Максіма Лужаніна.

13. Дыялектызмы ў мастацкім тэксце.
14. Канцылярызмы ў публіцыстычным тэксце.

15. Русізмы ў тэкстах сучасных СМІ як праява білінгвізму.

Тэматыка курсавых прац
1. Рукапісная кніга на Беларусі (асаблівасці яе стварэння і прыкметы рэдагавання
тэксту).

2. Асаблівасці рэдагавання рэлігійных тэкстаў (гісторыя і сучаснасць).

3. Прыкметы рэдагавання фальклорных тэкстаў.

4. Роля С. Буднага і В. Цяпінскага ў развіцці выдавецка-рэдактарскай дзейнасці на
Беларусі.

5. Творчыя прынцыпы перакладчыцкай і рэдактарскай дзейнасці Францыска Скарына.
6. Заходнееўрапейскія традыцыі мастацка-паліграфічнага афармлення выданняў
Ф.Скарыны: перайманне і творчыя знаходкі..

7. Роля брацкага кнігадрукавання ў развіцці выдавецкай--рэдактарскай працы на
Беларусі.

8. Леў Сапега – рэдактар Статута Вялікага Княства Літоўскага 1588 года.

9. Рэдактарскі аналіз Статута ВКЛ 1588 года (навуковае выданне 1989 года).

10. Асаблівасці выдавецкай і рэдактарскай дзейнасці на Беларусі ў XVI–XVII стст.

11. Кнігадрукаванне на Беларусі ў XIX стагоддзі.

12. Развіццё друку на Беларусі на пачатку ХХ стагоддзя.

13. Янка Купала – рэдактар газеты “Наша ніва”.

14. Праблема перакладу і рэдагавання сучасных рэлігійных тэкстаў.
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15. Асаблівасці творчай працы рэдактара з перакладнымі тэкстамі (на матэрыяле
перакладаў Максіма Багдановіча).

16. Янка Купала – перакладчык (рэдактарскі аналіз перакладаў з рускай мовы).

17. Янка Купала – перакладчык (рэдактарскі аналіз перакладаў з польскай мовы).

18. Янка Купала – перакладчык (рэдактарскі аналіз перакладаў з украінскай мовы).

19. Параўнальны аналіз купалаўскага і шаўчэнкаўскага перакладаў “Слова пра паход
Ігаравы”.

20. Якуб Колас – рэдактар кнігі “Беларускія народныя казкі” ў апрацоўцы М. Клімовіча.

21. Творчыя прынцыпы рэдактарскай працы Якуба Коласа.

22. Творчая лабараторыя рэдактара.

23. Рэдактарская спадчына Кузьмы Чорны.

24. Кандрат Крапіва – рэдактар лексікаграфічных прац.

25. Аўтарская рэдактарская праўка (па творах беларускіх пісьменнікаў).

26. Праблема дарэформеннага правапісу і выкарыстанне яго ў тэкстах сучасных СМІ.

27. Моўныя памылкі ў тэкстах сучасных СМІ.

28. Лагічныя памылкі ў тэкстах сучасных СМІ.

29. Фактычныя памылкі ў тэкстах сучасных СМІ.

30. Творчая праца рэдактара на сучасным этапе (традыцыі і наватарства).

Пытанні да іспыту
1. Рэдагаванне як від творчай дзейнасці. Сутнасць рэдагавання і яго практычны
характар.

2. Агульная характарыстыка асноўных этапаў развіцця выдавецка-рэдактарскай
дзейнасці і распрацоўкі тэорыі і практыкі рэдагавання на Беларусі.

3. Рукапісныя кнігі старажытнага перыяду.

4. Рукапісныя і друкаваныя кнігі старабеларускага перыяду. Пераемнасць традыцый у
афармленні кнігі.

5. Ф. Скарына – перакладчык кніг Бібліі (крыніцы перакладу, рэдактарскія праўкі).

6. Аснова лексікі пражскіх выданняў. Замена царкоўнаславянскіх элементаў сродкамі
народна-гутарковай мовы.

7. Ф. Скарына – рэдактар кніг Бібліі (асаблівасці рэдактарскіх правак паводле Чэшскай
і Генадзеўскай Бібліі).

8. Стварэнне Ф. Скарынам “мікражанру” ў літаратуры.

9. Мастацка-паліграфічныя асаблівасці скарынаўскіх выданняў.

10. Заходнееўрапейскія традыцыі ў выданнях Ф. Скарыны.

11. Брацкае кнігадрукаванне – асноўны пераемнік выдавецкіх, мастацка-паліграфічных,
моўных традыцый Ф. Скарыны.

12. Адлюстраванне рэнесансавых і рэфармацкіх тэндэнцый у змесце кніг, прадмовах,
афармленні Брацкага кнігадрукавання.

13. Роля выданняў брацкіх друкарняў у нармалізацыі беларускай пісьмовай мовы.
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14. Адступленні ад скарынаўскіх традыцый і засваенне досведу заходнееўрапейскага
кнігадрукавання.

15. Фармат брацкіх выданняў, мастацка-арнаментальнае афармленне, гравюры і інш.

16. Выдавецка-рэдактарская дзейнасць Пятра Мсціслаўца і Івана Фёдарава (заснаванне
друкарні ў Маскве, прычына спынення выдавецкай дзейнасці і праца ў Заблудаўскай
друкарні).

17. Выкарыстанне П. Мсціслаўцам і І. Фёдаравым моўных традыцый Ф. Скарыны.

18. Віленскі перыяд кнігадрукарскай дзейнасці П. Мсціслаўца. Асаблівасці афармлення
выданняў (шрыфт, застаўкі, ілюстрацыйныя гравюры, надрадковыя літары і інш.).

19. Сымон Будны пра тэксталагічную праўку і рэдактарскую працу П. Мсціслаўца і
І. Фёдарава (прадмова да “Новага запавету”, Лоск, 1547).

20. Роля П. Мсціслаўца і І. Фёдарава ў развіцці айчыннай культуры і культур суседніх
народаў.

21. Роля Л. Сапегі ў падрыхтоўцы і выданні Статута Вялікага княства Літоўскага.

22. Рэдактарская дзейнасць Л. Сапегі і А. Валовіча (падрыхтоўка і выпрацоўка
юрыдычных нормаў, рэдагаванне артыкулаў Статута 1588 года).

23. Юрыдычная лексіка трэцяй рэдакцыі Статута Вялікага княства Літоўскага.

24. Кнігавыдавецкая дзейнасць на Беларусі ў ХІХ стагоддзі.

25. Развіццё беларускага друку на пачатку ХХ стагоддзя (па старонках тагачасных
газет).

26. Пачатак ХХ стагоддзя – новы этап у развіцці выдавецка-рэдактарскай дзейнасці на
Беларусі.

27. Янка Купала – рэдактар газеты “Наша ніва”.

28. Заснаванне беларускай школы перакладу. Перакладчыцкая дзейнасць Максіма
Багдановіча.

29. Творчыя прынцыпы перакладчыцкага майстэрства Янкі Купалы.

30. Творчы падыход Якуба Коласа да тэксталагічнай і рэдактарскай праўкі.

31. Творчая лабараторыя Якуба Коласа (рэдактарская праца над рукапісам трылогіі “На
ростанях”).

32. Мастацка-стылёвыя асаблівасці прозы Кузьмы Чорнага.

33. Кузьма Чорны – публіцыст і літаратурны крытык (артыкул “Небеларуская мова ў
беларускай літаратуры”).

34. Кандрат Крапіва – рэдактар лексікаграфічных прац (аналіз лексікі перакладных і
тлумачальных слоўнікаў пад агульнай рэдакцыяй К. Крапівы).

35. Асновы дарэформеннага правапісу і яго выкарыстанне на старонках недзяржаўных
выданняў.

36. Асаблівасці моўнай культуры дзяржаўных і недзяржаўных выданняў.

37. Асаблівасці рэдактарскай працы ў выдавецтве, часопісе, газеце.
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ТЭСТ №1
1.У гісторыі рэдактарскай дзейнасці на Беларусі вылучаюць наступныя перыяды:
Старажытны ад….ст. да….ст.; Старабеларускі ад….ст. да ….ст.; Новы ад…ст. да…ст.
2..Адзначце правільны варыянт перыяду выкарыстання наступных тыпаў пісьма:
Устаў ---15—17ст. –14-17ст. ---11-14ст.
Паўустаў ----15—17ст. –14-17ст. ---11-14ст.
Скорапіс ----15—17ст. -14-17ст. ---11-14ст.
3.Арганізацыя тэкставага поля старажытнабеларускіх рукапісных кніг уключала:
__наяўнасць абзаца; __адсутнасць абзаца;
__падзел на словы;                                                    __адсутнасць падзелу на словы;
__аддзяленне фразаў прасветамі;                             __суцэльны тэкст;
__пісьмо ў 2 слупкі;                __пісьмо ў 1 радок;
__заключны тэкст у выглядзе трохкутнікаў,           __заключны тэкст не адрозніваўся
падкрэсленых гарызантальнымі рыскамі;                ад асноўнага.
4.Статут ВКЛ 1588 года быў напісаны:
__уставам;            __паўуставам;                         __скорапісам.
5.Склад Статутавай камісіі для распрацоўкі і выдання Статута 1588 г. быў зацверджаны ў:
_1566 г.                       __1567 г.                  __1568 г.      __1569 г.
6.У склад Статутавай камісіі  ўваходзілі прадстаўнікі:
__паноў-рады;
__павятовай шляхты;
__святарства;
__службовых асоб;
__юрыдычнай службы.
7.Крыніцамі перакладу Бібліі на старабеларускую мову Ф. Скарына абраў:
__царкоўнаславянскую “Генадзіеўскую біблію” (1499г.);
__лацінскі пераклад Бібліі Ераніма Блажэннага і Нікала дэ Ліра;
__Біблію чэшскую (1506 г.);
__невядомы пераклад Бібліі на польскую мову.
8.Элементы творчага падыходу Ф Скарыны да рэдагавання і выдання біблійных тэкстаў выявіліся:
__у парушэнні парадку размяшчэння Кніг;
__ва ўжыванні глосаў;
__у свядомым ужыванні чэшскіх слоў як сінонімаў да беларускіх;
__у замене царкоўнаславянскіх элементаў сродкамі беларускай народна-гутарковай мовы;
__у мастацка-паліграфічным афармленні кніг;
__у стварэнні “мікражанру” ў літаратуры – анатацыі да кніг.
9.Гравюры ў скарынаўскіх выданнях – гэта традыцыя:
__чэшская;                                                                   __італьянская;
__нямецкая;                                                                 __польская.
10.Пра еўрапейскія традыцыі ў мастацкім афармленні скарынаўскіх выданняў пісалі:
__У. Стасаў;                                                                .----А.Жураўскі
__П. Уладзіміраў;                                                       __М. Шчакаціхін;
__А. Флароўскі;                                                          __С. Александровіч.
__У.Свяжынскі                                                            __І.Каратаеў
11.Пераемнасць скарынаўскіх традыцый брацкім кнігадрукаваннем выявілася ў выкарыстанні:
__глосаў;
__увядзенні ў літургічныя тэксты “ўставак” палемічнага і асветніцкага характару;
__замене царкоўнаславянізмаў сродкамі народна-гутарковай мовы;
__адлюстраванні рэнесансавых і рэфармацкіх тэндэнцый;
__пераважным выкарыстанні польскай мовы ў палемічных выданнях.

ТЭСТ №2
1.М. Багдановіч перакладаў з моў:
__рускай;                               __нямецкай;                                   __французскай;
__украінскай;                        __грэцкай;   __лацінскай;
__польскай;                           __чэшскай;                                     __японскай.



13

3.Я Купала перакладаў з моў:
__польскай;                           __рускай;                                        __украінскай;
__чэшскай;                         __нямецкай.
4. Творчы падыход да перакладу М. Багдановіча праявіўся ў:
__імкненні да дакладнай перадачы зместу;
__адступленні ад зместу;
__імкненні да дакладнай захаванні формы твора;
__некаторых парушэннях формы твора;
__выкарыстанні беларускіх народна-гутарковых і фальклорных элементаў  у перадачы мастацкіх
вобразаў.
5.Творчыя элементы перакладчыцкага майстэрства Я. Купалы праявіліся ў:
__арганічным увядзенні ў моўную тканіну беларускіх таўталагічных выразаў;
__выкарыстанні інверсій з паўтарэннем прыназоўнікаў;
__выкарыстанні сінанімічных пар назоўнікаў;
__адступленні ад дакладнай перадачы формы дзеля захавання зместу;
__выкарыстані беларускіх фальклорных вобразаў-сімвалаў.
6.Газета “Наша ніва” выдавалася:
на мовах --беларускай, --рускай, --польскай
шрыфтам --кірыліцкім --лацінскім
7.Янка Купала быў рэдактарам “Нашай нівы” ў перыяд:
--з 10.11.06 --- па 07.08.15
--з 07.03.14 --- па 07.08.15
--з 01.08.14 ---  па 07.08.15
8.Газета “Наша ніва” адрасавалася:
--сялянам --семінарыстам --святарам --чыноўнікам --настаўнікам --пісарам
--народнай інтэлігенцыі
9. Янка Купала як рэдактар “Нашай нівы”

        да пачатку І сусветнай вайны:            пасля абвяшчэння І сусв.
вайны:
узмацняе дэмакрытычны кірунак
газеты ------ ------
мяняе шрыфты, тэм. рубрыкі ------ -----
8 нумароў выходзяць на 1 аркушы ------ -----
не друкуюцца мастацкія творы ------ -----
аднаўляе рубрыкі “З Беларусі і Літвы”,
“З усіх старон” ------- ------
аднаўляе аб’ём ------ -----
10.Рэдактарскія заўвагі Я. Коласам зроблены па творах
І. Мележа:              __”Мінскі напрамак”;           __”Людзі на балоце”;
А. Куляшова:         __”Аманал”;                           __”Сцяг брыгады”;
М. Лынькова:         __”Векапомныя дні”;
П. Пестрака:          __”Сустрэнемся на барыкадах”;
П. Броўкі:              __”Добры друг”;                     __”Пахне чабор”.
11.Артыкул К.Чорнага “…………………………………………………………” быў надрукаваны ў:
--часопісе “Полымя”, 1938г.
--часопісе “Полымя”, 1928г.
--часопісе “Узвышша”, 1928г.
--часопісе “Узвышша”, 1950г.
12. Артыкул “Пра нашу літаратурную мову” напісаў:
..К.Чорны -- Я.Колас
--К.Крапіва ---У.Дубоўка
1 3.Артыкул “Шкодная блытаніна ў пытаннях мовы” напісаў:
-- К.Чорны --К.Крапіва
--Я.Колас --У.Дубоўка

Дацэнт                            А.Р. Хромчанка
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УВОДЗІНЫ
Гісторыя беларускага рэдагавання шчыльна звязана з развіццём беларускай

літаратуры і мовы, з развіццём пісьменства наогул. Аднак спецыфіка гэтага віду
дзейнасці перадусім у тым, што грунтам для яго станаўлення і развіцця была
выдавецка-друкарская справа, якая вымагала распрацоўкі агульных нормаў як у галіне
мастацка-паліграфічнага афармлення, гэтак і мовы, каб аўтарскі тэкст, прызначаны да
друку, меў адпаведную мастацка-эстэтычную форму і быў зразумелы шырокаму
чытачу. Гэта тычылася і рукапіснай справы, якая на Беларусі да ўзнікнення
кнігадрукавання налічвала звыш 5 стагоддзяў свайго існавання. Гісторыя старажытнага
кнігапісання ў яго вытворчых і мастацка-эстэтычных аспектах дагэтуль застаецца
практычна не вывучанай, таму ў курсе “Асновы творчай дзейнасці рэдактара”
галоўным чынам разглядаюцца пытанні, звязаныя з дзейнасцю выдавецка-друкарскай
справы, пачынаючы ад XVI стагоддзя.

З увагі на гэта ў гісторыі рэдактарскай дзейнасці на Беларусі можна ўмоўна вылучыць
наступныя перыяды:

1) старажытны ад IX–X да пачатку XVI стагоддзя;
2) старабеларускі ад XVI да XVIII стагоддзяў;

3) новы перыяд развіцця кнігавыдавецкай дзейнасці і распрацоўкі асноў тэорыі і
практыкі рэдагавання ад XIX–XX да нашага часу.

Гэтыя перыяды ахопліваюць вялікія адрэзкі часу, таму выдавецка-рэдактарская
дзейнасць, вядома, не магла быць аднастайнай у названым вышэй міжчассе, і пры
больш паглыбленым вывучэнні магчымым бачыцца характарыстыка падперыядаў, якія
дазволілі б стварыць выразны агульны малюнак заканамернасцяў развіцця выдавецка-
друкарскай і рэдактарскай дзейнасці на Беларусі.

Старажытны перыяд
Гісторыя старажытнага кнігапісання бярэ пачатак з ІХ стагоддзя. Захавалася

каля 30 старажытных усходнеславянскіх рукапісных кніг ХІ ст., 70 – канца ХІІ–
ХІІІ стст. (Полацкае евангелле, “Жыціе Ефрасінні Полацкай”, павучанні К. Тураўскага і
інш.). Скрутак і кодэкс як 2 асноўныя формы рукапісных кніг. Мастацкія прыёмы
афармлення і фальцоўка кніг. Тыпы пісьма: устаў (11–14 ст.), паўустаў (15–17 ст.),
скорапіс (14–17 ст.). Фармат рукапісных кніг (“вялікі”, або “дзесцевы аркуш”, “у
паўдзесць”, або “у чацвёрку”, “у васьмушку”). Арганізацыя тэкставага поля. Мастацкае
афармленне кніг (мініяцюры, застаўкі, буквіцы, гравюры).

Старабеларускі перыяд
 Кнігапісанне XIV–XV стст. Скрыпторыі. Скажэнне кананічных тэкстаў

праўкамі перапісчыкаў. Пашырэнне рукапісных кодэксаў у XV–XVI стст. – падтрымка
кнігавыдавецкай дзейнасці Ф. Скарыны. Выкарыстанне ў друкаванай кнізе элементаў
канструкцыі рукапіснай кнігі, прыёмаў яе афармлення. Стварэнне і зацверджанне
вышэйшымі органамі ўлады рэдактарскіх камісій (“Статутавая камісія”).

Новы перыяд
Штуршком для распрацоўкі тэорыі рэдагавання паслужылі патрэбы практыкі,

калі на пачатку XX стагоддзя нанова стала развівацца выдавецкая справа і ўзнікла
неабходнасць у спецыяльнай падрыхтоўцы рэдактарскіх кадраў. Аўтарскія тэксты,
друкаваныя на старонках тагачасных газет (“Наша ніва”, “Наша доля” і інш.),
характарызаваліся стракатасцю ў выкарыстанні моўных сродкаў. Друкаваныя
матэрыялы вымагалі таксама пэўнага падыходу да ступені інфарматыўнасці, логіка-
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кампазіцыйнай будовы твора, псіхалагічнай зададзенасці як асноўных элементаў
літаратурнай формы. Рэдактарская дзейнасць на гэтым этапе зводзілася перадусім да
выпраўлення моўных памылак, кантролю за захаваннем граматычных і стылістычных
нормаў, паколькі выпрацоўваліся адзіныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Як
адзначае Янка Станкевіч, у гэтай галіне найбольш зрабіла
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публіцыстыка. Асаблівую ролю мела “мова карэспандэнтаў, што з розных куткоў Беларусі
пісалі ў беларускія часопісы” [Др. Я. Станкевіч. Гісторыя беларускага языка. Выд. аўтара.
– Вільня, 1939. – С. 12].

Такім чынам, першая чвэрць ХХ стагоддзя запачаткавала новы этап у гісторыі
выдавецкай дзейнасці на Беларусі, станаўленні і развіцці тэорыі і практыкі рэдагавання
як асобнага роду дзейнасці. Гэтыя працэсы праходзілі ў агульным кантэксце
адраджэння славянскіх культур і супалі па часе з утварэннем новай беларускай
літаратурнай мовы і новай беларускай літаратуры.

Асновы творчай дзейнасці рэдактара як вучэбная дысцыпліна
Асновы творчай дзейнасці рэдактара – гэта прыкладная філалагічная дысцыпліна,

якая падсумоўвае, абагульняе і сістэматызуе творчыя набыткі ў галіне рэдактарскай
дзейнасці. Паняцце ‘рэдактарская дзейнасць’ у шырокім сэнсе неабходна разумець як
любую дзейнасць, скіраваную на вытворчасць рукапіснай ці друкаванай прадукцыі.
Асноўная задача рэдактара ў гэтым плане – творчы падыход да вырашэння канчатковай
мэты рэдактарскай дзейнасці. Ва ўмовах сучасных тэхналогій творчая праца рэдактара
набыла асаблівую важнасць і стала запатрабаваная ў кожнай сферы жыццядзейнасці
чалавека, дзе неабходна праца з тэкстам, -- ад дзяржаўных выдавецтваў да прыватных
рэкламных агенстваў.

З гісторыі рэдагавання
Гісторыю рэдагавання варта разглядаць у непарыўнай сувязі з развіццём мовы і

патрэбамі чалавека ў абмене інфармацыяй.
Піктаграфічнае пісьмо станавіла сабой ланцужок пэўным спосабам злучаных

знакаў для забеспячэння дакладнага і адназначнага ўспрымання інфармацыі. Звязны запіс
піктаграм мог быць толькі ў выніку рэдактарскага кантролю.

Цягам тысячагоддзяў вусным спосабам перадачы інфармацыі быў фальклор.
Суіснаванне на пэўнай этнічнай тэрыторыі шматлікіх варыянтаў аднаго і таго ж
фальклорнага тэксту – вынік яго рэдактарскай апрацоўкі.

Рэдактарскія праўкі перапісчыкаў старажытных рукапісных кніг.

З гісторыі рэдагавання на Беларусі
Старажытныя надпісы на камянях (в.Пнеўшчына Горацкага раёна і в.Сынковічы

Зэльвенскага раёна), на свінцовых пломбах, бяросце, костках, цаглінах і г.д. Меркаванні
вучоных пра наяўнасць пісьма на тэрыторыі Беларусі ў дахрысціянскі перыяд. Прыкметы
рэдактарскай апрацоўкі старажытных надпісаў.

Францыск Скарына – перакладчык і рэдактар кніг Бібліі
Крыніцы перакладу – Біблія чэшская ў Венецыі друкаваная (1506), асобныя кнігі
царкоўнаславянскай “Генадзіеўскай бібліі” (1499), лацінскі пераклад Бібліі
сярэднявечных багасловаў Ераніма Блажэннага і Нікала дэ Ліра, невядомы пераклад
Бібліі на польскую мову. Аснова лексікі пражскіх выданняў. Чэхізмы і паланізмы ў
выданнях Ф. Скарыны. Погляды вучоных на мову пражскіх выданняў.
Уласнабеларуская лексіка ў выданнях Ф. Скарыны.

Рэдактарская дзейнасць Ф. Скарыны. 1. Незалежная пазіцыя ў дачыненні біблейскага
тэксту – парушэнне парадку размяшчэння кніг. 2. Свядомае ўжыванне чэшскіх слоў як
сінонімаў да беларускіх. 3. Ужыванне глосаў (патлумачана каля 200 слоў). 4. Замена
элементаў культуры народаў Блізкага Усходу адпаведнымі беларускімі.

Узоры рэдактарскай праўкі Ф. Скарыны адпаведна Чэшскай бібліі і Генадзіеўскай.
Замена царкоўнаславянскіх элементаў сродкамі народна-гутарковай мовы.
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Выкарыстанне розных жанраў літаратуры для рэалізацыі асветніцкіх мэтаў. Стварэнне
“мікражанру” ў літаратуры – анатацыі да кнігі (анатацыя да кніг “Іоў”, “Эклезіяст”,
“Ісус Сірахаў”).

Мастацка-паліграфічныя асаблівасці скарынаўскіх выданняў.

Еўрапейскія традыцыі ў скарынаўскіх выданняў
Еўрапейскія традыцыі ў скарынаўскіх выданнях – праблема шырокая і перспектыўная.
Яна можа весціся ў самых розных аспектах, і адзін з іх – афармленне выданняў, якое
перадусім звязана з чэшскімі кніжнымі традыцыямі. На думку С.Аляксандровіча,
большасць скарынаўскіх выданняў вызначаецца арыгінальнасцю малюнка ў сэнсе
сюжэту і кампазіцыі, аднак сярод іх ёсць пераймальныя і створаныя яўна ў рэчышчы
тагачаснай нямецкай (нюрнбергскай) ілюстрацыйнай школы. [Александровіч С. Кнігі і
людзі. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1976. – С. 47]. Пра непасрэдныя запазычанні, у
якіх бачацца сляды нямецкай мастацкай школы канца XV пачатку XVI стагоддзяў,
стыль і тэхніку выканання гравюр, дзе шмат схематызму і ўласнага творчага падыходу,
супадзенне асобных дэталяў пісалі У. Стасаў, М. Шчакаціхін, Е. Кацпржак і інш.

Брацкае кнігадрукаванне на Беларусі ў XVI–XVII стст.
Брацкае кнігадрукаванне – асноўны пераемнік выдавецкіх, мастацка-

паліграфічных, моўных традыцый Ф. Скарыны. Уклад Брацкага кнігадрукавання ў
развіццё друкарскага майстэрства і пашырэнне кніжнага рынку. Адлюстраванне
рэнесансавых і рэфармацкіх тэндэнцый у змесце кніг, прадмовах, афармленні.
Літургічныя тэксты і ўвядзенне ў іх “уставак” палемічнага і асветніцкага зместу.
Мастацкія выданні. Граматычныя і лексікаграфічныя выданні. Глосы. Прадмовы.
Палемічная публіцыстыка. Замена ў некаторых канфесійных тэкстах кніжнаславянскай
мовы беларускай. Роля выданняў брацкіх друкарняў у нармалізацыі беларускай
пісьмовай мовы. Адступленні ад скарынаўскіх традыцый і засваенне досведу
заходнееўрапейскага кнігадрукавання. Фармат выданняў, мастацка-арнаментальнае
афармлене, гравюры і інш. Элементы ўнутранай структуры кнігі, прыёмы вёрсткі і
набору. Уклад беларускіх друкароў у станаўленне і развіццё маскоўскага
кнігадрукавання.

Выдавецка-рэдактарская дзейнасць Івана Фёдарава
Заснаванне друкарні ў Маскве Пятром Мсціслаўцам і Іванам Фёдаравым.

Прычына спынення выдавецкай дзейнасці ў Маскве. Праца ў Заблудаўскай друкарні.
Знаёмства друкароў з кніжнай культурай Беларусі, польскімі і заходнееўрапейскімі
выданнямі. Выкарыстанне моўных традыцый Ф. Скарыны.

Гіпотэза пра беларускае паходжанне Івана Фёдарава. Сымон Будны пра
тэксталагічную і рэдактарскую працу П. Мсціслаўца і І.Фёдарава (прадмова да “Новага
запавету”, Лоск, 1547). Засваенне досведу рукапісных кніг школы Феадосія Ізографа і
стварэнне “старадрукарскага” стылю. “Евангелле вучыцельнае”. Заснаванне
І. Фёдаравым першай на Украіне друкарні. “Азбука” (1574) – першы друкаваны рускі
падручнік. Перавыданне “Азбукі” (1578) у Астрожскай друкарні і дапаўненне яе грэка-
славянскімі тэкстамі. Пераемнасць выдавецкіх і рэдактарскіх традыцый Ф. Скарыны
І.Фёдаравым (“Астрожская біблія”). Рэдактарскія праўкі І.Фёдарава.
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Леў Сапега – рэдактар Статута ВКЛ 1588 года
Заканадаўчыя крыніцы для распрацоўкі Статута 1588 года : Судзебнік 1468,

Статут Вялікага Княства Літоўскага 1529 і Статут Вялікага Княства Літоўскага 1566,
сеймавыя пастановы, вялікакняскія прывілеі, пастановы павятовых сеймікаў.
Статутавая камісія як рабочы орган, што ўзначальваў распрацоўку праектаў статутаў
ВКЛ. Склад Статутавай камісіі і яе кадыфікацыйная і рэдактарская праца.

Рэдактарскія праўкі ў Статуце 1588 года мэтазгодна выяўляць на двух узроўнях:
знешнім (структура выдання ў параўнанні з папярэднімі рэдакцыямі і пазнейшымі
выданнямі) і ўнутраным (змены, унесеныя непасрэдна ў тэкст, г.зн. графічныя,
арфаграфічныя, лексічныя і граматычныя папраўкі). Спісы Статута 1588 года.
Рэдактарскія праўкі, унесеныя ў тэкст Статута пры яго перавыданнях у 1592 і 1560
гадах.

Янка Купала – рэдактар газеты “Наша ніва”
Дзейнасць Янкі Купалы як рэдактара і выдаўца неабходна разглядаць у

кантэксце агульнай ацэнкі першай легальнай беларускай газеты і сацыяльна-
палітычных падзей напярэдані і ў часе Першай сусветнай вайны. На гэтым фоне больш
выразнымі і каштоўнымі бачацца дасягненні Янкі Купалы, яго творчыя знаходкі ў
арганізацыі газетных матэрыялаў, ідэйна-тэматычным змесце выдання, а таксама
выпрацоўцы адзінай моўнай нормы газеты ў выніку рэдактарскай апрацоўкі
матэрыялаў.

Аналіз структуры выдання (інфармацыйныя нататкі, публіцыстычныя артыкулы,
мастацкая літаратура, рэклама і інш), рубрыкацыі (“З усіх старон”, “З Беларусі і Літвы”,
“Паштовая скрынка”і інш.), логіка-кампазіцыйнай будовы публіцыстычных тэкстаў
(кароткія, сціслыя загалоўкі, лагічная сувязь паміж структурнымі часткамі тэксту,
выкарыстанне прыёмаў аратарскага стылю і інш.).

Параўнальны аналіз сучаснай “Нашай нівы” і купалаўскай паводле ідэйна-
тэматычнага кірунку выдання, яго структуры, мовы і стылю газетных матэрыялаў.

Творчыя прынцыпы перакладчыцкага майстэрства
Янкі Купалы (рэдактарскі аспект)

Перакладчыцкая дзейнасць Янкі Купалы шчыльна звязана з арыгінальнай
творчасцю паэта і сталася выдатным узорам паэтычнага майстэрства. І этап.
Асаблівасці перакладу з рускай мовы (М. Някрасаў, А. Кальцоў), украінскай
(Т. Шаўчэнка), польскай (А. Міцкевіч, М. Канапніцкая, У. Сыракомля) – арганічнае
ўвядзенне ў моўную тканіну беларускіх таўталагічных выразаў, інверсіі з паўтарэннем
прыназоўніка, выкарыстанне сінанімічнай пары назоўнікаў.

ІІ этап. Пераклад Янкам Купалам “Слова пра паход Ігаравы”. Параўнанне з украінскім
перакладам Т. Шаўчэнкі.

ІІІ этап. Папулярызацыя твораў А.Пушкіна, Т.Шаўчэнкі, А.Міцкевіча.

Купалаўская школа перакладу – аснова перакладчыцкай дзейнасці на Беларусі.

Творчыя прынцыпы перакладчыцкага майстэрства
Максіма Багдановіча (рэдактарскі аспект)

Асаблівасці творчага асэнсавання паэзіі Гейна. Параўнальны аналіз перакладаў
верша “У паўночным краю на кургане…” М. Багдановіча, М. Лермантава “На севере
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диком стоит одиноко…” і В. Гіпіуса “На севере кедр одиноко на голой вершине
растет”. Выкарыстанне слоўнікавага багацця беларускай мовы, сродкаў алітэрацыі і
асанансу – аснова майстэрства перакладу твораў вялікага нямецкага лірыка
М. Багдановічам. Пераклады французскага паэта Поля Верлена. Вынікі
перакладчыцкай дзейнасці М. Багдановіча – значны крок для айчыннай літаратуры на
шляху яе развіцця і сусветнага прызнання, а таксама выпрацоўкі асноў нацыянальнага
перакладу.

Якуб Колас – рэдактар. Аўтарскае рэдагаванне
Асноўныя задачы выдавецкага рэдактара паводле меркавання Якуба Коласа.

Крытычныя заўвагі Якуба Коласа па творах беларускіх пісьменнікаў (творы М.Лынікова,
А.куляшова, П.Броўкі, П.Глебкі і інш.). Рэдагаванне паэмы “Сымон-музыка”. Аўтарскія
пошукі мастацкіх дэталяў для рэалізацыі задумы паэмы. Коласаўскае меркаванне пра
скарачэнне тэксту і шматлікія падрабязнасці ў ім. Задума паэма “Адплата”. Рэдактарская
праца Якуба Коласа над паэмай. Аўтарская задума трылогіі “На ростанях”. Рэдактарская
праўка твора. Моўна-стылёвыя асаблівасці твораў Якуба Коласа і праца пісьменніка над
словам.

Якуб Коласа – рэдактар кнігі “Беларускія народныя казкі”
ў апрацоўцы М. Клімковіча

Якуб Колас і вусная народная творчасць. “Другое чытанне для дзяцей
беларусаў”. Якуб Колас – вучоны-фалькларыст, этнограф. Патрабавальнасць Якуба
Коласа як пісьменніка і рэдактара да апрацоўкі беларускіх народных казак, яго
рэдактарскія заўвагі і рэкамендацыі па кнізе “Беларускія народныя казкі”.

Рэдактарская спадчына Кандрата Крапівы
Кандрат Крапіва пра чысціню мовы мастацкіх твораў. Аналіз мовы твораў

беларускіх пісьменнікаў (творы Т.Хадкевіча, А.Карпава, І.Мележа, А.Кулакоўскага і
інш.). Артыкул К. Крапівы “Шкодная блытаніна ў пытаннях мовы”. Канцылярызмы,
дыялектызмы, архаізмы ў мове мастацкай літаратуры.

Кандрат Крапіва – рэдактар лексікаграфічных прац. Параўнальны аналіз
слоўнікавых артыкулаў у Руска-беларускім слоўніку 1953 года выдання і 1982 года.
Русізмы.

Кузьма Чорны – рэдактар
Мастацка-стылёвыя асаблівасці прозы К.Чорнага (паводле артыкула Алеся

Адамовіча “Багацце творчых індывідуальнасцей”). Клопат К.Чорнага пра чысціню
беларускай мовы і яе каштоўнасць як аснову культуры народа (артыкул “Небеларуская
мова ў беларускай літаратуры”).

Рэдактарскі аналіз К.Чорнага арыгінальных і перакладных тэкстаў беларускіх
пісьменнікаў і перакладчыкаў. Асноўная прычына парушэння моўна-стылёвай нормы ў
мастацкіх і публіцыстычных тэкстах – калькаванне рускіх слоў і выразаў.

Асаблівасці творчай дзейнасці
рэдактара на сучасным этапе

Асаблівасці рэдактарскай працы ў выдавецтве, часопісе, газеце. Праца з
фасімільнымі выданнямі, архіўнымі матэрыяламі, адаптаванымі тэкстамі і інш.
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Асаблівасці моўнай культуры дзяржаўных і недзяржаўных выданняў. Асновы
дарэформеннага правапісу і яго выкарыстанне ў недзяржаўным друку.


