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залежны прэдыкат аказваецца актантам галоў-
нага, напрыклад: Лікар сказав, що прийде завтра 
вранці (О. Іваненко. Марія (с. 305)); Черновецький  
дозволив паркуватися на тротуарах в центрі  
Киева (Новинар (с. 308)). Праца Л. Попавіч 
каштоўная тым, што тут прааналізаваны ўсе ас- 
ноўныя часавыя злучнікі і прыназоўнікі і зафікса-
ваны асаблівасці іх ужывання. 

Аўтар даказвае, што «катэгорыі таксісу і эві-
дэнцыйнасці маюць агульную сферу рэалізацыі 
ў складаназалежных сінтаксічных канструкцыях 
з дапаўняльнай даданай часткай, прэдыкат якой 
уступае ў таксісныя адносіны з галоўным прэдыка-
там. Калі галоўны прэдыкат належыць да семантыч-
нага класа так званых перцэптыўных дзеясловаў, 
то злучнік указвае на крыніцу інфармацыі, якая пе-
радаецца: тыповы, немаркіраваны, самы частотны 
злучнік даданай дапаўняльнай часткі ўказвае на 
перадачу інфармацыі з другіх рук, а злучнік з ву-
зейшай сферай функцыянавання гаворыць пра за-
сведчанасць сітуацыі, пра якую паведамляецца» 
(с. 394 –395).

Л. Попавіч лічыць эвідэнцыйнасць «функцыя-
нальна-семантычнай катэгорыяй, што ахоплівае 
моўныя сродкі розных узроўняў, якія ўказваюць 
на крыніцу паведамленай інфармацыі» (с. 331). 
Даследчык разглядае стратэгіі і аперацыі лінгвіс-
тычнага кадзіравання, якія залежаць ад названай  
крыніцы (с. 415), напрыклад: я бачыў, як кажуць,  
здаецца і г. д. Асаблівасць гэтай катэгорыі ў серб- 
скай і ўкраінскай мовах у тым, што яна не мае мар-
фалагічнага ядра. Яе паказчыкі: адпаведныя сло- 
вы, пабочныя канструкцыі і прэдыкатыўныя часткі 
(галоўныя ці даданыя): Мені приснилося, що я по-
ступила в інститут; Мора да су већ отпутовали 
(Не видим им кола) ‘Яны, мусіць, ужо паехалі (Я не 
бачу іх машыну)’; Овде мањине тиранишу већину, 
и то се зове демократија! (Добрица Ерић) ‘Тут 

меншасці тыраняць большасць, і гэта называецца 
дэмакратыяй!ʼ (пераклад аўтара. – М. С.).

Аўтар дэталёва аналізуе сувязі названай 
катэгорыі з дэйксісам і мадальнасцю, размяжоўвае 
эпістэмічныя і эвідэнцыйныя канструкцыі.

Хочацца станоўча ацаніць, што даследаванне 
выканана на рэпрэзентатыўным корпусе тэкстаў: 
выкарыстаны творы 20 сербскіх і 50 украінскіх 
пісьменнікаў, а таксама 14 сербскіх і 11 украінскіх 
сродкаў масавай інфармацыі. Уражвае велізарная 
колькасць прыведзеных у кнізе прыкладаў: 680 – 
для сербскага таксісу, 605 – для ўкраінскага таксісу 
і 316 – для эвідэнцыйнасці (і можна толькі здагад-
вацца, колькі прыкладаў было прааналізавана 
і засталося за межамі выдання). Гэта дазволіла 
зрабіць абгрунтаваныя высновы і ілюстраваць 
іх яснымі і цікавымі мастацкімі фрагментамі, што 
становіцца каштоўнай крыніцай для будучых 
манаграфій і падручнікаў.

Варта таксама ўхваліць немалыя намаганні і кло-
пат аўтара пра чытачоў: амаль усе дзеяслоўныя фор-
мы маюць глосы – умоўныя сімвалы іх граматычных 
значэнняў, а гэта палегчыць выкарыстанне высноў  
Л. Попавіч у наступных кантрастыўных і тыпалагіч-
ных даследаваннях айчынных і замежных філолагаў.

Добра падмацаваная багатым корпусам тэкстаў, 
лінгвістычнай традыцыяй і шматгадовымі ўласнымі 
пошукамі кніга прафесара Л. Попавіч дае поўную 
карціну таксісу і эвідэнцыйнасці ва ўсёй складанасці 
іх значэнняў і разнастайнасці сродкаў выяўлення ва 
ўкраінскай і сербскай мовах. Яна з’яўляецца важкім 
унёскам у скарбонку славістычнай літаратуры, па-
шырае прысутнасць адпаведных моў у кантэксце 
сучасных тыпалагічных прац.

М. В. Супрунчук, 
кафедра тэарэтычнага і славянскага  

мовазнаўства філалагічнага факультэта БДУ

Слова – тэкст – камунікацыя (з электронным 
дадаткам) : вучэб.-метад. дапам. / Г. І. Басава, 
Л. Д. Сінькова, В. У. Барысенка ; пад агул. рэд. 
Л. Д. Сіньковай. Мінск : БДУ, 2014. 128 с.

Прадстаўлены на рэцэнзію дапаможнік па 
сваім змесце мае выразны лінгвакультуралагічны 
характар. Ён складаецца з сямі раздзелаў, шэсць 
з якіх уводзяць студэнтаў у культуру беларускай 
паўсядзённасці («Асоба. Тэмперамент. Нацыя-
нальны характар», «Нацыянальная кухня. Госці», 
«Дом. Кватэра», «Святы», «Стыль жыцця. Вольны 
час», «Вандроўкі. Памятныя мясціны. Горад»), 
а сёмы – «Беларуская дзяржаўнасць» – дапамагае 
навучэнцу падрыхтавацца да камунікацыі ў афі-
цыйных сітуацыях рознага плана.

Кожны з раздзелаў мае выразную структуру, 
якая цалкам адпавядае назве дапаможніка: рас-
пачынае яго лексічны мінімум па тэме раздзела – 
беларуска-руска-англійскі слоўнік, далей прапа-

ноўваецца тэкст (які можна праслухаць на дыску) 
і маўленчы практыкум, што ўключае заданні па 
граматыцы (марфалогіі розных часцін мовы, лек-
сіка-граматычнай спалучальнасці), заданні на за-
сваенне зместу тэксту, а таксама практыкаванні, 
накіраваныя на пашырэнне слоўніка (а менавіта 
на засваенне значэння складаных слоў, працу над  
фразеалогіяй і парэміялогіяй беларускай мовы, 
лексічнай полісеміяй). Цікавую і карысную для 
навучэнцаў працу па развіцці і фарміраванні ка-
мунікатыўных навыкаў дазволяць арганізаваць 
заданні, накіраваныя на разуменне сітуацыі, 
у якой адбываецца размова, а таксама практыку 
камунікацыі ў межах маўленчага жанру (напі-
санне віншавальных лістоў і паштовак па тэме 
«Святы», стварэнне аб’явы па тэме «Беларуская 
дзяржаўнасць») і маўленчага акта (напрыклад, 
экспрэсіваў па тэме «Госці») – такім чынам, 
аўтары дапаможніка імкнуцца ў стварэнні кожнага 
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дыдактычнага модуля перакінуць мосцік ад 
азнаямлення навучэнцаў з рысамі беларускай 
нацыянальнай свядомасці да засваення імі ка-
мунікатыўных паводзін беларусаў. Колькасць за- 
данняў на развіццё камунікатыўных навыкаў 
узрастае ад раздзела да раздзела, што адпавядае 
задуме аўтараў, выказанай у прадмове, – фармі-
раваць «сацыякультурную кампетэнцыю моўнай 
асобы навучэнца» (с. 4).

Асобна трэба падкрэсліць разнастайнасць 
тэкстаў, прапанаваных для сумесных дыскусій 
і самастойнага асэнсавання, што дазваляе 
аўтарам пераадолець характэрны для пераважнай 
колькасці прац па лінгвакультуралогіі акадэмізм: 
адаптаваныя тэксты філосафаў І. Абдзіраловіча 
і І. Бабкова, у якіх паняцце беларускага менталітэту 
аналізуецца з належнай глыбінёй, суседнічаюць 
з папулярным тэкстам пра Ф. Скарыну і ўрыўкам 
з часопіснага матэрыялу «Як вызначыць свой 
тэмперамент». Тэксты для самастойнага аналізу, 
прадстаўленыя ў канцы кожнага раздзела, 
таксама адрозніваюцца разнастайнасцю: гэта 
і песня «Гуляць дык гуляць», і ўрыўкі з твораў 
М. Стральцова, А. Разанава,  А. Глобуса, 
Максіма Танка, І. Шамякіна, Л. Дранько-Майсюка, 
якія, на думку аўтараў, уяўляюць сабой крыні-
цы маўленчых узораў, прэзентатыўных сучасных 
беларускамоўных дыскурсаў. Сур’ёзнае і «гуль-
нёвае» аказваюцца злітымі ў адзінае цэлае; 
шматлікія ілюстрацыі, заданні гумарыстычнага 
характару, звесткі пра моладзевыя сацыялекты 
мелі на мэце зацікавіць студэнтаў, актывізаваць іх 
свядомасць і маўленне, пераадолець іх стаўленне 
да вывучэння беларускай мовы як занятку 
непазбежна нуднага. Прагматычная накіраванасць 
на масавую аўдыторыю навучэнцаў з’яўляецца 
адной з рыс, што вылучаюць дапаможнік, 
асноўная мэта якога – праз мову ўвесці студэнтаў 
у беларускую культуру. Праблемнае поле 
падаецца аўтарамі надзвычай разнастайным, 
як і сама беларуская культура: навучэнцы 
знаёмяцца з фактамі і падзеямі беларускага 
кінематографа, балета, спорта, літаратуры, нават 
рэкламы, якой таксама надаецца пэўная ўвага. 
Студэнты далучаюцца да практыкі семіятычнага 
аналізу рэкламнага дыскурсу, вучацца вылучаць 
у слогане знакі, эксплікаваць іх каштоўнасны 

складнік. Удалая і па-мастацку зробленая 
рэклама, на думку аўтараў кнігі, ёсць найлепшы 
спосаб трансляцыі беларушчыны – асноўных 
каштоўнасцей беларускага менталітэту. Розныя 
ўзроўні культуры – гэта розныя ўзроўні трансляцыі 
беларушчыны, розныя спосабы выражэння 
нацыянальнага светапогляду.

Такім чынам, дапаможнік, на думку рэцэнзента, 
адпавядае аўтарскай задуме, выказанай 
у анатацыі: у ім пададзена сістэматызаваная 
інфармацыя пра беларускую культуру ў карэляцыі 
з уласна моўнымі сродкамі яе выяўлення (слоўнік, 
тэкст, пытанні і заданні для фарміравання 
камунікатыўнай кампетэнцыі). 

Нявызначаным для рэцэнзента застаецца 
пытанне аб катэгорыі навучэнцаў, для якіх 
дапаможнік можа быць рэкамендаваны. Кніга 
адрасавана аўтарамі перш за ўсё замежным 
навучэнцам, гэта відавочна і па характары тэкстаў 
і заданняў, аднак узровень вылодання мовай 
павінен быць ужо даволі значным, для такіх 
навучэнцаў кніга стане добрым дапаможнікам, 
якім можна карыстацца на занятках па 
лінгвакраіназнаўстве, маўленчай камунікацыі і г. д. 
Другім адрасатам сваёй працы аўтары бачаць, 
як можна здагадацца, беларусаў-білінгваў, якія 
ў большасці сітуацый карыстаюцца рускай мовай. 
Менавіта на іх накіраваны шматлікія практыкаванні 
на пашырэнне слоўніка, на пошук у беларускай 
мове лексіка-фразеалагічнага эквіваленту рускага 
слова (с. 32, 48– 49 і інш.), ім адрасаваны парады 
«Як загаварыць па-беларуску?», змешчаныя 
ў канцы дапаможніка. Акрамя таго, кніга можа 
выкарыстоўвацца і пры самастойнай працы, 
у гэтым выпадку можа не ставаць адказаў 
на пытанні і заданні, аднак ва ўдасканаленні 
прасадычных і арфаэпічных навыкаў маўлення 
студэнту дапаможа электронны дадатак – дыск, 
на якім змешчаны тэксты, песні. Рэцэнзенту 
падаецца, што праца з гэтым дапаможнікам 
павінна выклікаць у студэнтаў зацікаўленасць 
у беларускай мове і культуры і задавальненне ад 
працэсу працы з кніжкай.

В. І. Дзесюкевіч,
кафедра стылістыкі і літаратурнага  

рэдагавання Інстытута журналістыкі БДУ

В. С. Дубовик. Беларусь – Китай: на пути всесто-
роннего сотрудничества : монография. Минск : 
Звязда, 2015. 104 с.

Динамичное развитие внешнеполитических 
отношений Беларуси в последние годы являет-
ся неотъемлемым гарантом экономического, со-
циального процветания нашего государства. Спи-
сок партнеров только на азиатском направлении 
насчитывает несколько десятков стран. Ни одно 
другое из государств Восточной Европы не имеет 

широких многогранных связей со странами Азии. 
Машины и самое различное оборудование из Бе-
ларуси можно встретить в Индонезии, Малайзии, 
Корее, на Филиппинах, во Вьетнаме. Буквально 
за последние несколько лет Президент Республи-
ки Беларусь А. Г. Лукашенко побывал с визитами 
в Иране, Вьетнаме, Бахрейне, Катаре, Кувейте, 
Ливане, Сирии, Омане. И каждый визит связан 
с подписанием значительного количества эконо-
мических соглашений. 


