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У зборніку змешчаны артыкулы па матэрыялах навуковых
чытанняў, прысвечаных памяці прафесара В. П. Краснея, якія
прайшлі на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта. Прыведзеныя ў зборніку працы закранаюць
разнастайныя аспекты гісторыі беларускай мовы і яе сучаснага
стану.
Адрасуецца навукоўцам, настаўнікам, студэнтам.
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НАПІСАНАЕ ЗАСТАНЕЦЦА
_______________________________________________________________
«Напісанае застанецца» – такую назву рэдакцыйная калегія абрала
для традыцыйнай прадмовы, якая будзе суправаджаць выданні кафедры
гісторыі беларускай мовы, прысвечаныя вядомым беларускім
мовазнаўцам, сярод якіх многа і нашых калег – тых, хто працаваў на
філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У гэтай
серыі
ўжо
выйшлі
зборнікі,
прысвечаныя
М. А. Жыдовіч1,
Е. С. Мяцельскай2, Б. А. Плотнікаву3 (акрамя гэтага выдадзены зборнікі
ў гонар А. І. Жураўскага4, І. І. Насовіча5). Напісаныя імі працы застаюцца
каштоўным набыткам айчыннай навукі. Напісаныя імі старонкі жыцця
застаюцца ў памяці тых, хто іх ведаў: вучыўся ў іх, пераймаў навуковы і
педагагічны вопыт, працаваў побач, сябраваў.
Чарговае выданне з гэтай серыі прысвечана чалавеку, па
падручніках якога беларускую мову вывучала не адно пакаленне
школьнікаў, а гісторыю беларускай літаратурнай мовы – не адно
пакаленне студэнтаў, даследаваннямі якога па беларускай тэрміналогіі
будзе карыстацца яшчэ не адно пакаленне навукоўцаў, – прафесару
Віктару Пятровічу Краснею.
Па ўжо існуючай традыцыі першую частку зборніка складаюць
успаміны. З іх паўстае вобраз Віктара Пятровіча не толькі як таленавітага
мовазнаўца і працавітага метадыста, але і як мудрага дарадчыка,
спагадлівага, добрага і ўсмешлівага чалавека, заўжды добразычлівага,
1

Беларускае слова на скрыжалях гісторыі: матэрыялы навуковых чытанняў,
прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння прафесара Марыі Андрэеўны Жыдовіч
(Мінск, 19 кастр. 2006 г.). – Мінск: БДУ, 2007. – 120 с.
2
Беларускае слова: дыялектнае і запазычанае: зборнік артыкулаў па матэрыялах
навуковых чытанняў, прысвечаных памяці дацэнта Еўдакіі Сцяпанаўны Мяцельскай
(Мінск, 26–27 крас.). – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – 180 с.
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Беларускае слова: тэорыя і практыка: зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых
чытанняў, прысвечаных 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Браніслава
Аляксандравіча Плотнікава (Мінск, 15 снеж. 2015 г.). – Мінск: РІВШ, 2016. – 182 с.
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Беларускае слова: гісторыя і сучаснасць: зборнік артыкулаў па матэрыялах
навуковых чытанняў, прысвечаных памяці прафесара Аркадзя Іосіфавіча Жураўскага
(Мінск, 27 кастр. 2009 г.). – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – 148 с.
5
Спадчына Івана Насовіча і беларускае мовазнаўства: матэрыялы навуковых
чытанняў, прысвечаных 220-годдзю з дня нараджэння Івана Іванавіча Насовіча
(Мінск, 18 лют. 2008 г.). – Мінск: Права і эканоміка, 2008. – 116 с.
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спакойнага і разважлівага. «Навуковец з душой паэта» – так выказалася ў
сваіх успамінах пра Віктара Пятровіча адна з яго былых аспірантак,
А. М. Лапкоўская, і гэтыя словы насамрэч вельмі трапна яго
характарызуюць – паслядоўнага і непахіснага ў навуцы, у служэнні
беларускай мове і, разам з тым, тонкага, чуллівага і паэтычнага ў душы.
Другая частка зборніка – «Невычэрпнае слова» – названа так зусім
не выпадкова. 20 ліпеня 2016 г. у газеце «Звязда» выйшаў артыкул да 80гадовага юбілею Віктара Пятровіча Краснея (аўтар В. А. Зразікава).
Пачынаўся ён такімі словамі: «Калі б мора было чарнілам, то хутчэй
вычарпалася б мора, чым слова. Гэта ўсходняя мудрасць як мага лепш
адлюстроўвае жыццёвы і навуковы шлях Віктара Пятровіча Краснея –
выдатнага беларускага мовазнаўца, лексікографа, педагога, прафесара,
выдатніка адукацыі Рэспублікі Беларусь». Сам Віктар Пятровіч усё сваё
прафесійнае жыццё вывучаў грані Слова і нават напісаў пад такой назвай
асобную кнігу, якая неаднаразова перавыдавался («Грані Слова», 1986,
1992, 1996). У гэтай частцы зборніка прадстаўлены розныя па
праблематыцы навуковыя артыкулы, у якіх слова выступае прадметам
вывучэння, – даследаванні па гісторыі і па сучаснай беларускай мове з
галіны тэрміналогіі, анамастыкі, лексікалогіі, лексікаграфіі, фразеалогіі,
граматыкі і стылістыкі. Аўтары многіх прадстаўленых у зборніку
матэрыялаў спасылаюцца на аўтарытэтныя назіранні і высновы,
зробленыя Віктарам Пятровічам, узгадваюць і цытуюць яго працы.
У нашай памяці, памяці тых, хто вучыўся ў Віктара Пятровіча,
працаваў з ім, ён назаўсёды застанецца добрым, спакойным, спагадлівым
і вельмі сціплым чалавекам з лагоднай усмешкай на вуснах, якая,
здаецца, ніколі яго не пакідала, сонечным чалавекам, адна прысутнасць
якога супакойвала, надавала ўпэўненасць і паляпшала настрой. І самае
меншае з таго, што мы можам зрабіць у памяць пра нашага Віктара
Пятровіча – гэта годна працягваць тую справу, якой ён прысвяціў усё
сваё жыццё – адданае служэнне роднай мове.

М. І. Свістунова,
кандыдат філалагічных навук,
дацэнт кафедры гісторыі беларускай мовы БДУ
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НАВУКОВЕЦ З ДУШОЙ ПАЭТА
_______________________________________________________________

І. С. Роўда,
доктар філалагічных навук, прафесар,
дэкан філалагічнага факультэта БДУ

Чалавек з вялікай літары
Жыццё кожнага чалавека людзі характарызуюць па-рознаму. Але
калі чалавек робіць добрае, карыснае людзям, яго жыццё заўсёды будзе
высока ацэньвацца тымі, хто адчуваў на сабе гэту дабрыню, гэты
клопат, і хто ведае, як часам няпроста быць добразычлівым чалавекам.
Менавіта гэтыя якасці перш за ўсё кідаліся ў вочы кожнаму, хто
сустракаўся з Віктарам Пятровічам. Калі яго ўспамінаеш, то перад
вачамі паўстае вобраз лагоднага, спакойнага чалавека з цёплай,
прыемнай усмешкай.
Ва ўсіх справах В. П. Красней быў педантычным чалавекам у
самым лепшым сэнсе гэтага слова, што дазваляла яму ўсе справы, за
якія ён браўся, рабіць дакладна, скрупулёзна і своечасова. Алгарытм
любога дакумента, які ён рыхтаваў, працуючы намеснікам дэкана
філалагічнага факультэта, быў настолькі вывераным і абгрунтаваным,
што кожны выканаўца мог выкарыстоўваць яго ў якасці узору для сваёй
далейшай працы.
Ці лёгка быць патрабавальным кіраўніком? Лёгка, калі толькі
налева-направа раздаваць каманды, даручэнні, а самому з цяжкасцю
ўяўляць сутнасць гэтых каманд і даручэнняў, калі не прадбачыць
вынікаў сваіх патрабаванняў. Калі ж сам кіраўнік з’яўляецца ўзорам
выканальнай дысцыпліны, то яго патрабаванні сорамна не выконваць.
Віктара Пятровіча мы ведалі менавіта такім кіраўніком, такім
намеснікам дэкана.
Віктар Пятровіч быў кандыдатам філалагічных навук, хоць
працаваў на пасадзе прафесара і меў званне прафесара, бо і па сваёй
педагагічнай, і па навуковай, і па арганізатарскай дзейнасці адпавядаў і
гэтай пасадзе, і гэтаму званню. Ён быў адным з асноўных спецыялістаў
у галіне беларускай і, у цэлым, славянскай тэрміналогіі, таму пад яго
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кіраўніцтвам было напісана шмат курсавых, дыпломных прац,
прысвечаных гэтай праблематыцы. Яго шмат разоў запрашалі
апаніраваць дысертацыі, рэцэнзаваць навуковыя працы.
Пісаць падручнікі для школы, для вышэйшых навучальных
устаноў – складаная праца. Гэта ведае кожны, хто займаўся такой
справай. Вялікі педагагічны вопыт Віктара Пятровіча, разуменне
спецыфікі такога роду выданняў дазвалялі яму на працягу многіх гадоў
быць аўтарам падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў, па якіх вучыліся і
вучацца школьнікі і студэнты нашай краіны. Аўтарытэтнае слова
прафесара-педагога В. П. Краснея заўсёды было важкім і ёмістым, калі
ён браўся за напісанне рэцэнзій, калі даваў парады, калі звяртаў увагу
на магчымасць палепшыць той ці іншы вучэбны матэрыял.
Праводзячы чалавека на пенсію, мы часта выкарыстоўваем
спалучэнне «заслужаны адпачынак», нават не задумваючыся над тым,
хто гэты адпачынак заслугоўвае ў большай ці меншай меры. Проста
прыходзіць такі час. Віктар Пятровіч гэты час сам вызначыў для сябе,
хоць, як усім нам здавалася, мог бы яшчэ працаваць і прыносіць
карысць факультэту, у чым мы яго імкнуліся пераканаць. Аднак Віктар
Пятровіч пераканаў усіх у тым, што і на адпачынку чалавек можа
прыносіць карысць сваім калегам, вучням, сваёй alma mater, сваёй
краіне, што ён і рабіў да апошніх дзён жыцця, працягваючы займацца
вучэбна-метадычнай дзейнасцю, апаніруючы дысертацыі, перадаючы
вопыт наступным пакаленням студэнтаў, выкладчыкаў. Такія людзі не
выкрэсліваюцца з нашай памяці, а застаюцца ўзорам таго, якім павінен
быць выкладчык, вучоны і, самае галоўнае, – Чалавек.
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М. Р. Прыгодзіч,
доктар філалагічных навук, прафесар,
загадчык кафедры гісторыі беларускай мовы БДУ

Каб не страціць сваё этнічнае «я»…
Пісаць пра Віктара Пятровіча Краснея і проста, і складана. Проста,
бо больш як трыццаць гадоў працавалі на адной кафедры, жылі
агульнымі метадычнымі і навуковымі клопатамі, камсамольскімі і
кампартыйнымі справамі, рыхтавалі з аспірантаў будучых кандыдатаў
навук, укладалі слоўнікі і вучэбныя дапаможнікі, адшуквалі сярод
перша- і другакурснікаў тых, хто ў хуткім часе мог прыйсці ў
кафедральныя спецсемінары, даследаваць новыя глыбіні роднага слова.
Складана, бо ніяк не верыцца, што яго з намі няма. Для мяне асабіста ён
быў узорам сапраўднага патрыёта-беларуса, шчырага і бескарыслівага
дарадцы-навукоўца, удумлівага і разважлівага метадыста, які інтарэсы
іншага ставіў вышэй за свае, імкнуўся падтрымаць, адшукаць адзіна
правільнае выйсце ў складаных сітуацыях.
За гады сумеснай працы на філалагічным факультэце, здавалася,
што ўжо амаль усё пра яго ведаеш. Але, не. Кожная новая сустрэча з
прафесарам прыадкрывала ў яго асобе нешта раней незаўважанае, што да
пэўнага часу не выяўлялася: бацькоўскія і дзедаўскія клопаты, жыццёвае
асэнсаванне складаных і супярэчлівых праблем функцыянавання
беларускай мовы як мовы дзяржаўнай і нацыяўтваральнай, непрыхаванае
хваляванне за лёс беларускага маўлення ў дзіцячым садку і сярэдняй
школе. З ім прыемна было абмеркаваць выдавецкія і чыста навуковыя
праблемы, спартыўныя і каляспартыўныя навіны, хоць і выпадалі такія
хвіліны ў апошнія гады не так часта, як хацелася б …
Ён родам з таго пакалення, што апаліла апошняя вайна. І хоць у
1941-м было яму толькі пяць гадкоў, але час той запомніўся на ўсё
жыццё – адступленнем чырвонаармейцаў, роспачнымі слязьмі маці,
цяжкімі месяцамі нішчымніцы, нарэшце – доўгачаканым пераможным
маем 1945-га … Ці думаў ён тады, што пройдзе колькі часу і цэлых тры
гады праслужыць спецыялістам штабной роты ў групе савецкіх войскаў
у Германіі. Выпадкова ці не зусім, але штабістам Віктар Пятровіч стаў зза почырку – акуратна-каліграфічнага, прыгожага і выразнага, почырку,
які добра вядомы нам па яго кафедральных справаздачах, рукапісных
рэцэнзіях і водгуках. Прызнаваўся, што гэтым талентам ён абавязаны
маці, якая самастойна навучылася пісьму, і настаўніцы роднай мовы і
літаратуры Ганне Канстанцінаўне Жэшко. Менавіта яна, улюбёная ў
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беларускае слова, выдатны знаўца літаратуры і вуснай народнай
творчасці, стала для юнака прыкладам і ўзорам шанавання роднага і
блізкага, пачутага ад родзічаў і суседзяў, вычытанага ў кніжках і
прамоўленага на ўроках слова. Пасля заканчэння пачатковай школы ў
вёсцы Хамічы Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці ён паступіў у
бярозаўскую сямігодку, а затым працягваў навучанне ў СШ № 1
г. Бярозы і ў 1955 г. быў у складзе першага выпуску гэтай школы.
Асаблівых ваганняў наконт далейшай вучобы не было – толькі
філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Гады вучобы на аддзяленні беларускай і рускай мовы і літаратуры
праляцелі хутка. І вось ужо аднакурснікі Вячаслаў Рагойша, Жанна
Дапкюнас, Лявон Акаловіч, Мікола Пашкевіч (яму В. Быкаў прысвяціў
сваю аповесць «Абеліск»), Мікола Бандарэнка і іншыя раз’ехаліся па
месцах працы. У канцы лета Віктар Красней і яго маладая жонка,
аднакурсніца Святлана Аляксандраўна Навіцкая, прыехалі ў Равяціцкую
сярэднюю школу роднага Бярозаўскага раёна. Пачаліся штодзённыя
клопаты – сшыткі, сачыненні і дыктоўкі, краязнаўчыя паходы,
літаратурны і драматычны гурткі. Нарадзіўся сын Сяргей. Увосень
1965 г. з філалагічнага факультэта нечакана паступіла прапанова
паступаць у аспірантуру. Доўгіх роздумаў не было, і Новы 1966 год
маладая сям’я Краснеяў сустракала ў Мінску. Не было ваганняў і
адносна навуковага кіраўніка кандыдацкай дысертацыі «Беларуская
філалагічная тэрміналогія пачатку XX ст.», паспяхова абароненай у
1969 г. Гэта быў прафесар Леў Міхайлавіч Шакун, і Віктар Пятровіч стаў
першым у радах прадстаўнікоў навуковай школы слыннага беларускага
лінгвіста. Афіцыйнымі апанентамі па кандыдацкай дысертацыі выступілі
прафесар Аркадзь Іосіфавіч Жураўскі і дацэнт Уладзімір Васільевіч
Анічэнка. У сваіх водзывах яны адзначылі не толькі высокі навуковатэарэтычны ўзровень і арыгінальны падыход да аналізу лінгвістычнага
матэрыялу, але і рэкамендавалі працягваць вывучэнне тэрміналагічнай
лексікі ў далейшым. Так яно і атрымалася, бо беларуская тэрміналогія
стане для будучага прафесара адным з прыярытэтных навуковых
напрамкаў на працягу ўсяго жыцця.
З прыходам маладога выкладчыка на кафедру беларускай мовы
БДУ пачаліся і новыя клопаты, звязаныя з распрацоўкай лекцыйных
курсаў,
падрыхтоўкай
практычных
і
семінарскіх
заняткаў,
назапашваннем фактычнага матэрыялу, далейшым вывучэннем
навуковай літаратуры. Прыйшоў час для стварэння і першай вучэбнай
працы, якой стаў сумесны з прафесарам Л. М. Шакуном «Практыкум па
гісторыі беларускай літаратурнай мовы» (Мінск, 1978, 136 с.),
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дапушчаны Міністэрствам вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі
БССР у якасці навучальнага дапаможніка для студэнтаў філалагічных
факультэтаў вышэйшых навучальных устаноў. Практыкум па гісторыі
беларускай літаратурнай мовы быў створаны ўпершыню. У ім аўтары
палічылі неабходным «не толькі сфармуляваць заданні да кожнага
практыкавання, але і ва ўступных частках, якімі пачынаюцца асобныя
раздзелы кнігі, вылучыць адпаведную праблематыку, звязаную з
характарыстыкай пэўнага перыяду ў гісторыі беларускай літаратурнай
мовы, і даць для даведак пералік тых моўных з’яў, на падставе
супастаўлення якіх вырашаецца гэта праблематыка» (с. 4). Праз дзевяць
гадоў выйшла другое выданне практыкума (Мінск, 1986, 207 с.), істотна
дапрацаванае і дапоўненае. У ім аўтары павялічылі колькасць тэкстаў,
пашырылі сістэму заданняў, прывялі фотакопіі асобных пісьмовых
крыніц, «каб даць студэнтам нагляднае ўяўленне аб развіцці графічнай
сістэмы беларускай мовы» (с. 4).
Вопыт працы над практыкумам, а пазней і над вучэбнымі
дапаможнікамі для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей «Сучасная
беларуская мова: лексікалогія, фразеалогія» (Мінск, 1984, 175 с.),
«Сучасная беларуская мова. Практычныя заняткі» (Мінск, 1989, 334 с.),
«Сучасная беларуская мова: уводзіны, фанетыка, фаналогія, арфаэпія,
графіка, арфаграфія, лексікалогія, лексікаграфія, фразеалогія» (Мінск,
1995, 333 с.) быў запатрабаваны пры стварэнні падручнікаў і вучэбнаметадычных распрацовак для сярэдняй агульнаадукацыйнай школы. Як
згадваў сам Віктар Пятровіч, «падбіў» яго на гэтую справу рэдактар
выдавецтва «Народная асвета» Іван Курбека. У пачатку 1980-х гадоў
названае выдавецтва арганізавала серыю кніг «Бібліятэка настаўніка
беларускай мовы і літаратуры», у якой планавалася выдаваць навуковапапулярныя і вучэбныя працы па актуальных праблемах школьнага
выкладання беларускай мовы і літаратуры. Адной з такіх кніг і стала
«Лексіка і фразеалогія беларускай мовы» (Мінск, 1982, 143 с.) Віктара
Пятровіча Краснея, пазнейшыя выданні якой (1986, 1992, 1996) выходзілі
пад назвай «Грані слова», і ў 1986 г. кніга нават атрымала бронзавы
медаль на Выстаўцы дасягненняў народнай гаспадаркі СССР.
Даступнасць, лёгкасць і даходлівасць пададзенага матэрыялу,
рамантычна-лінгвістычная закаханасць аўтара ў роднае слова выявіліся
літаральна з першых радкоў: «Дарагія сябры! З вуснаў маці пачулі вы
першыя словы, і з таго дня яны сталі для вас сродкам пазнання ўсіх
цудаў свету. Але самым найвялікшым цудам было і будзе для ўсіх нас
само слова. Без слоў чалавек не змог бы спасцігнуць сутнасці
разнастайных прадметаў і з’яў рэчаіснасці, не змог бы ўспрыняць і
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асэнсаваць вопыт мінулых пакаленняў, набыты ва ўсіх сферах жыцця і
дзейнасці чалавецтва за шматвяковую гісторыю яго існавання, без слоў
ён не здолеў бы свае веды і вопыт перадаць нашчадкам, якім суджана
ісці далей, адкрываючы і асэнсоўваючы новае, яшчэ нязведанае,
неспазнанае. І ўсё гэта зноў адаб’ецца ў слове, бо для таго, што будзе
яшчэ адкрыта і вывучана, знойдуцца ў мове новыя словы, якія
адлюструюць узровень пазнання людзей на новай ступені развіцця
цывілізацыі. І так бясконца, бо няма канца сусвету, няма канца
чалавечаму пазнанню» (с. 3).
З гэтага часу і пачалося «двайное» жыццё вучонага: на карысць
студэнта-філолага як будучага настаўніка роднай мовы і літаратуры і
школьніка-пачаткоўца, якога трэба было зачараваць хараством роднай
гаворкі, адкрыць таямніцы і нязведаныя глыбіні беларускага слова.
Менавіта ў гэты перыяд склаўся і славуты навукова-метадычны
тандэм аўтараў – Віктар Красней і Яўген Лаўрэль (вядучы навуковы
супрацоўнік Інстытута адукацыі), плёнам працы якога і сёння жывяцца
многія пакаленні беларускіх школьнікаў і настаўнікаў. Пералік
выдадзеных асабіста і ў суаўтарстве з Я. Лаўрэлем, Г. Малажай,
І. Роўдам, У. Куліковічам, З. Падліпскай, А. Радзевічам, Т. Саўчук і інш.
за амаль трыццаць гадоў школьных падручнікаў і вучэбна-метадычных і
дыдактычных дапаможнікаў па беларускай мове прафесара Краснея
проста ўражвае.1 Да працы па стварэнні школьных падручнікаў і
агульнаадукацыйных дапаможнікаў прафесар Віктар Пятровіч Красней
падключыў дактароў філалагічных навук прафесараў Г. І. Кулеш і
А. М. Рудэнка, кандыдатаў філалагічных навук дацэнтаў В. Л. Леановіч,
В. І. Несцяровіча, С. Р. Рачэўскага, Г. К. Ціванову і інш.
У 1990-я гады ён у суаўтарстве з калегамі па працы М. Прыгодзічам,
Л. Сямешкай, І. Шкраба і супрацоўнікамі тагачаснага Інстытута
мовазнаўства імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
прымае ўдзел у стварэнні калектыўнай манаграфіі «Беларуская мова:
Najnowsze dzieje języków slowiańskich», што выйшла ў 1998 г. у г. Аполе
(Польшча). Віктару Пятровічу ў гэтай першай у гісторыі беларускага
мовазнаўства замежнай манаграфіі належыць раздзел «Функцыянальнастылявая дыферэнцыяцыя беларускай літаратурнай мовы» (с. 223–260).
Некалькі раней ён у суаўтарстве з Б. Грынбергам і Н. Краеўскай выдае
грунтоўны «Русско-белорусский словарь электротехнических терминов»
(1993). Дзейсны ўдзел прыняў Віктар Пятровіч у распрацоўцы
1

Больш падрабязна гл. змешчаны далей «Храналагічны паказальнік прац прафесара
В. П. Краснея».
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«Канцэпцыі моўнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь», стварэнні праграм
па беларускай мове для сярэднеадукацыйнай і пачатковай школы з
беларускай мовай навучання.
Беларускім навукоўцам прафесар Віктар Красней вядомы і як адзін
з найбольш аўтарытэтных тэрмінолагаў, многія працы якога сталі
хрэстаматыйнымі і шырока цытуюцца ў даследаваннях рознага ўзроўню.
У лексіка-семантычным, структурным і генетычным аспектах ён
даследаваў
мовазнаўчыя,
літаратуразнаўчыя,
матэматычныя,
астранамічныя, прыродазнаўчыя тэрміны ў беларускіх дакастрычніцкіх
выданнях пачатку XX ст., вызначыў прынцыпы стварэння і праблемы
развіцця і ўпарадкавання нацыянальнай тэрміналогіі у 1920-я – 90-я
гады. Гэтай праблематыцы прысвечана некалькі дзясяткаў грунтоўных
прац, сярод якіх такія асноватворныя артыкулы, як «Аб сінонімах,
дублетах і варыянтах у тэрміналогіі» (1995), «Пошукі прынцыпаў і
шляхоў распрацоўкі беларускай нацыянальнай тэрміналогіі на пачатку
XX ст.» (1997), «Да пытання трміналагічнай нормы» (2002), «Некаторыя
лінгвістычныя аспекты нармавання тэрміналогіі» (2004) і інш. Не
выпадкова трое з чатырох падрыхтаваных ім кандыдатаў навук
прысвяцілі свае дысертацыйныя працы асобным навуковым
тэрмінасістэмам – прыродазнаўчай і прамысловай (Т. Капяйко),
батанічнай (А. Лапкоўская), філасофскай (Ю. Лук’янюк). Яны, як і
дзясяткі яго дыпломнікаў, сотні выпускнікоў філалагічнага факультэта,
удзячныя свайму настаўніку за такт і вытрымку, уменне знайсці
спагадлівае слова, падтрымаць і аказаць шчырую дапамогу ў навуковым
пошуку. Удзячныя Віктару Пятровічу і шматлікія пераможцы і прызёры
рэспубліканскіх алімпіяд па беларускай мове, удзельнікам і старшынёй
журы якіх ён быў на працягу многіх гадоў.
Поспехі прафесара Краснея ў адукацыйнай галіне ў многім былі
прадвызначаны і ўхвалены яго нязменнай спадарожніцай у сямейным
жыцці, аднакурсніцай Святланай Аляксандраўнай, настаўнікамбеларусаведам, выключным педагогам і метадыстам, якая на практыцы
правярала дзейснасць тых ці іншых напрацовак свайго мужа. Гэта яна
ўсяляк падтрымлівала Віктара Пятровіча ў часы, калі ён працаваў
намеснікам дэкана філалагічнага факультэта, узначальваў прафсаюзную і
партыйную арганізацыі, шмат гадоў быў старшынёй прадметнай камісіі
падчас уступных экзаменаў у БДУ.
Магчыма, не кожны ведае пра незвычайную методыку напісання
вучоным сваіх прац. У Віктара Пятровіча фактычна няма чарнавікоў –
кожны тэкст у яго атрымліваецца як чыставік, бо ён даўно адшліфаваўся
ў думках, колькі разоў вусна сфармуляваўся і зафіксаваўся ў памяці.
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У многіх працах лінгвіста лёгка заўважаецца рамантычна-ўзнёслы стыль
аповяду, публіцыстычнае напаўненне думкі выразным словам, ёмкімі
фразеалагізмамі, дарэчнымі прыказкамі і прымаўкамі, цытатамі з
разнастайных вершаў, сотні якіх ён ведаў на памяць.
Рэдка хто з сённяшніх навукоўцаў можа пахваліцца штогод
выдадзенымі кнігамі. У Віктара Пятровіча ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст.
кожны год выходзіла ад адной да чатырох і больш кніг. Школьныя
падручнікі, вучэбна-метадычныя дапаможнікі, навукова-папулярныя
выданні… – больш як паўсотні кніг юбіляра ўвайшлі ў залаты фонд
метадычнай думкі краіны. Многія з іх і сёння запатрабаваныя ў
вышэйшай і сярэдняй агульнаадукацыйнай школе.
Рыхтуючы прадмову да зборніка выбраных прац В. Краснея
«Беларуская тэрміналогія» (Мінск: БДУ, 2011, 216 с.), мне давялося
папрасіць у юбіляра напісаць зварот да студэнтаў, увогуле –
патрыятычна настроенай моладзі, маладых выкладчыкаў. Заключныя
радкі гэтага звароту сёння ўспрымаюцца як своеасаблівы наказ слыннага
навукоўца і грамадзяніна роднай Беларусі: «Кожны народ праз сваю
родную мову стварае “сваю” мадэль свету. Таму мы, беларусы, каб не
страціць генетычнай памяці і ўсвядоміць сваё этнічнае “Я” ў
агульнасусветнай супольнасці людзей, павінны шанаваць і гаварыць
сваёй мовай, каб яна жыла і спявала ў вуснах цяперашняга і будучых
пакаленняў. Яшчэ не ўсё страчана».
Такім ён быў, такім ён і застаецца ў нашай памяці: шчырым і
даверлівым, памяркоўным і заклапочаным, бескампрамісным у
адстойванні інтарэсаў роднай мовы, строгім і акадэмічным у навуковых
працах, рамантычна-публіцыстычным у бачанні шляхоў далейшага лёсу
беларускага слова.
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В. П. Рагойша ,
доктар філалагічных навук,
прафесар кафедры тэорыі літаратуры БДУ

Студэнцкі стараста
З былым (на вялікі жаль!) кандыдатам філалагічных навук,
прафесарам, прафесарам кафедры беларускай мовы БДУ, а калісьці –
дэмабілізаваным сяржантам Віктарам Пятровічам Краснеем, проста
Віцем Краснеем (Чырванеем – як за вочы і нават у вочы многія называлі
яго) я пазнаёміўся ў далёкім ужо верасні 1958 года. Тады мы адначасова
паступілі на беларускае, дакладней – беларуска-рускае аддзяленне
філалагічнага факультэта БДУ імя У. І. Леніна ў ліку пяцідзесяці
шчасліўчыкаў. Кажу – шчасліўчыкаў, бо за бортам нашага філалагічнага
карабля засталося нямала цікавых і цікаўных абітурыентаў, найперш
тых, хто, як і я, не меў двухгадовага працоўнага стажу ці службы ў арміі.
Такіх тады прымалі толькі ў ліку 5 % ад агульнай колькасці студэнтаў.
Прычым, нам, медалістам, трэба было яшчэ і пацвердзіць медаль – здаць
на «выдатна» два экзамены...
Факультэцкае начальства адразу ўлічыла сяржанцкую вывучку і
«камандзірскі» вопыт Віктара – прызначыла старастам нашага
аддзялення. Функцыю гэту ён цярпліва выконваў на працягу ўсіх пяці
гадоў. Трэба прызнаць, старастам ён быў адменным: гультаям,
прагульшчыкам заняткаў спуску не даваў, сам паказваў прыклад у
вучобе, у фізічнай працы (а тады мы кожны год ездзілі «на бульбу»,
удзельнічалі ў будаўніцтве галоўнага корпуса ўніверсітэта, працавалі ў
час бясконцых «суботнікаў» на іншых мінскіх навабудоўлях), у
выкананні патрульных абавязкаў «народных дружыннікаў» і інш. Наш
дэкан шаноўны прафесар Міхась Рыгоравіч Ларчанка не раз ставіў
Віктара ў прыклад старастам курса суседніх аддзяленняў – рускага і
журналістыкі, адзначаў падзякамі і рознымі граматамі.
У арганізацыі студэнцкага жыцця на курсе Віктару самааддана
дапамагаў і яго аднагодак, наш нязменны камсамольскі сакратар Мікола
Пашкевіч – таксама былы сяржант Савецкай Арміі. Дзякуючы найперш
іх ініцыятыве і арганізацыйным здольнасцям на працягу пяці гадоў мы,
апрача вучобы, сістэмна авалодвалі культурай у самым шырокім сэнсе
гэтага слова – ад культуры паводзін да культуры маўлення. За невялікім
выключэннем, нават тагачасныя першакурснікі былі сталымі людзьмі, з
немалым жыццёвым вопытам. Але, з другога боку, з прабеламі ў ведах, з
рознымі ідэйнымі і маральнымі прынцыпамі, з памылкамі ў маўленні,
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асабліва беларускім (выяўлялася армейская служба ў далёкіх ад Беларусі
вайсковых акругах). Адразу ж на курсе была наладжана ўзаемадапамога
ў падрыхтоўцы да практычных заняткаў, да залікаў і экзаменаў, асабліва па
лацінскай, стараславянскай, замежных мовах. На курсавых камсамольскіх
сходах бурна абмяркоўваліся «антымаральныя ўчынкі» некаторых
аднакашнікаў. Былі вызначаны дні выключна беларускага маўлення
паміж сабой. Сталі рэгулярна праводзіцца экскурсіі па літаратурных
мясцінах Мінска (з абавязковым фатаграфаваннем, што пасля вельмі
спатрэбілася пры стварэнні выпускных фотаальбомаў), у музеі, на розныя
выстаўкі, культпаходы ў тэатры (найперш на спектаклі па «праграмных»
творах, з наступным абмеркаваннем іх), сустрэчы з вядомымі
пісьменнікамі і г. д. За час вучобы арганізавалі і некалькі турысцкіх
паходаў па мясцінах, звязаных з жыццём і творчасцю Адама Міцкевіча,
Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Танка і іншых духоўных волатаў
зямлі беларускай. Усё гэта дазволіла не толькі як след вывучыць розныя
філалагічныя прадметы, але глыбей авалодаць культурнай, гістарычнай
спадчынай роднага і суседніх народаў, спасцігнуць таямніцы роднага
слова, стаць сапраўднымі спецыялістамі-гуманітарыямі, патрыётамі
Бацькаўшчыны. Урэшце, па заканчэнні БДУ выявіць сябе ў розных
галінах народнай гаспадаркі, адукацыі, культуры, навукі.
Так распарадзіўся лёс, што з Віктарам Пятровічам Краснеем мы
пасля плячо ў плячо нямала гадоў прапрацавалі выкладчыкамі на
філалагічным факультэце нашага ўніверсітэта. «Мая» кафедра
беларускай літаратуры, дзе я распачаў свой працоўны шлях яшчэ ў
1967 г., а таксама кафедра тэорыі літаратуры, якую я ўзначаліў у 1994 г.,
і «яго» родная кафедра беларускай мовы заўсёды знаходзіліся ў дружных
стасунках, рабілі, як мы кажам, адну справу – па магчымасці ўздымалі і
ўздымаем на новы ўзровень беларускую філалагічную навуку, выхоўвалі
і выхоўваем не толькі высокакваліфікаваных спецыялістаў, але і
свядомых грамадзян, патрыётаў. Але гэта, як кажуць, ужо зусім іншая
гісторыя...
А закончыць сваё слова пра майго шматгадовага таварыша, калегу,
аднакашніка, мне хацелася б прысвечаным яму даўнім вершам, у якім
згадваецца наш агульны студэнцкі час:
Помніш, Віця, дружа Віця,
Як хадзілі мы на Свіцязь
І ў прыкуску з дымам, ветрам
У лясных глыталі нетрах
Свіцязянскае паветра?
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Млела возера прад намі,
Млелі ў возеры мы самі,
І бялелі па парадку,
Нібы скрылікі аплаткаў,
У сасонніку палаткі.
Невадок закідваў Месяц.
Добры ўлоў злавіцца меўся.
Мы ж, забыўшы ўсё на свеце,
Адганялі рыбу песняй
Ад яго срабрыстых сецяў.
Як жа смачна гатавалі
Дзве кухаркі нашы – Валі!
Век не знойдзеш параўнання
Не нябеснай – іхняй манне
Свіцязянскага снядання!
Рукзаком нарэжаш плечы –
Твае раны сон залечыць.
Ох, палатка-прыманюшка!
Лепш, чым свежая пампушка,
Пахне хвойная падушка!
З маладым такім імпэтам
Абыйсці б нам хоць паўсвету,
Падзяліць па роўнай долі
І скупую лыжку солі,
І дарожныя мазолі!
Не забудзься ж, дружа Віця,
Як хадзілі мы на Свіцязь!..
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А. М. Лапкоўская,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры прыродазнаўчых
і лінгвістычных дысцыплін і методыкі іх выкладання
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы

НАВУКОВЕЦ З ДУШОЙ ПАЭТА
Час ідзе... Вось ужо год як у маім жыцці адбылася вялікая страта:
не стала дарагога мне чалавека, майго навуковага кіраўніка − Віктара
Пятровіча Краснея. Я ўдзячна лёсу, што ён дазволіў мне пэўны час мець
магчымасць атрымліваць шчырыя і бескарыслівыя парады таленавітага
навукоўца, удумлівага і разважлівага кіраўніка, сапраўднага беларуса з
добразычлівай усмешкай на твары. Я думаю, што не аднаму пакаленню
выпускнікоў філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта Віктар Пятровіч Красней менавіта такім і запоўніўся. Неяк у
адной з апошніх нашых размоў з Віктарам Пятровічам я сказала, што ён
вельмі цудоўна выглядае. У адказ пачула: «Хачу, каб людзі запомнілі
мяне з усмешкай».
Маё першае знаёмства з Віктарам Пятровічам было «завочным».
Яшчэ на другім курсе, калі я марыла пра тое, што павінна стаць выдатнай
паэткай (ну не менш, чым Цётка, школу імя якой я скончыла), адна з маіх
сябровак-аднакурсніц Алена Леус наведвала семінар, які праводзіў
Віктар Пятровіч. Алена прыходзіла пасля заняткаў і так натхнёна і цікава
расказвала пра выкладчыка, пра беларускую навуковую тэрміналогію,
што я не вытрымала і ўжо практычна напрыканцы 3 курса кінула свае
недапісаныя вершы і напрасілася да Віктара Пятровіча на семінар, а
затым «угаварыла» быць навуковым кіраўніком дыпломнай работы.
Работа над дыпломам была настолькі цікавай (безумоўна, у
першую чаргу для мяне), што, калі на стол леглі 162 ад рукі напісаныя
старонкі, я зразумела – на гэтым спыняцца не хачу. І толькі цяпер,
адпрацаваўшы больш за дваццаць гадоў ва ўніверсітэце, разумею, што
ўсё гэта дзякуючы Віктару Пятровічу, які, з аднаго боку, душэўна, тонка
і далікатна падыходзіў да нявопытнага студэнта, а з другога боку,
цвёрда, напорыста і з веданнем справы «зацягваў» у свет навукі,
з’явілася гэта жаданне. Таму, закончыўшы ўніверсітэт, я добра разумела,
што хачу працягваць даследаванні ў галіне беларускай навуковай
тэрміналогіі і не хачу развітвацца з Віктарам Пятровічам.
Не ведаю, як адчуваюць сябе сучасныя маладыя людзі, што
паступілі ў аспірантуру, магу толькі сказаць, што асабіста я была вельмі

17

шчаслівая і задаволеная, бо наперадзе мяне чакалі тры гады цудоўных
сустрэч з навуковым кіраўніком. І я не памылілася, таму што кожная
сустрэча з Віктарам Пятровічам давала мне шмат натхнення і надзеі на
тое, што я ўсё змагу, што ў мяне ўсё атрымаецца. Ён ніколі не дазваляў
сумаваць і маркоціцца, дапамагаў адчуваць сябе чалавекам упэўненым,
мэтанакіраваным, апантаным беларускай навуковай тэрміналогіяй –
такім, якім быў ён сам – сапраўдным патрыётам беларускай мовы,
аўтарытэтам і сярод студэнтаў, і сярод калег.
Кожная сустрэча з ім праходзіла цёпла і душэўна. Спачатку ён
пытаўся пра здароўе бацькоў, прасіў перадаваць ім прывітанне, затым
абавязкова пытаўся пра мужа і сына, хацеў ведаць пра іх дасягненні. А
яшчэ па-бацькоўску цёпла даваў парады, як ладзіць не толькі навуковае,
але і сямейнае жыццё, і напрыканцы абавязкова падмацоўваў свае
довады вясёлым анекдотам.
Яшчэ хочацца ўспомніць пра акуратны і прыгожы почырк Віктара
Пятровіча. Я да сённяшняга дня захоўваю ўсе чарнавікі нашай работы,
бо там ёсць праўкі, напісаныя яго рукой.
Пасля абароны кандыдацкай дысертацыі, калі любімая кафедра
гісторыі беларускай мовы віншавала нас з гэтай падзеяй, падышоў
Браніслаў Аляксандравіч Плотнікаў і з сур’ёзным выразам твару (але не
без усмешкі ў вачах!) запытаўся: «Ну, Віктар Пятровіч, расказвайце, як
вы дажыліся да сённяшняга дня?». На такое пытанне Віктар Пятровіч з
усёй уласцівай яму сціпласцю адказаў: «А што я? Я нічога такога не
зрабіў. Яна пісала і дасылала, а чытаў і адпраўляў».
Сёння мы гаворым, шт
–
таленавіты дырыжор. Бо як музычнаму інструменту для таго, каб ён
загучаў, каб раскрылася сапраўдная сутнасць твора, неабходны
віртуозны выканаўца, так і для маладога даследчыка важна трапіць у
чуллівыя рукі майстра.
Я ўдзячна лёсу за тое, што Віктар Пятровіч ёсць і будзе ў маім
жыцці! Джон Лок казаў, што «памяць – гэта медная дошка, што пакрыта
літарамі, якія час незаўважна выцірае, калі мы не аднаўляем іх разцом».
Я магу сказаць, што памяць пра любімага выкладчыка выразана ў маім
сэрцы назаўсёды.
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Ю. М. Лук’янюк,
дацэнт кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання
Інстытута журналістыкі БДУ

Бясконца добры, светлы чалавек…
Памятаю і сёння першую лекцыю Віктара Пятровіча Краснея –
майго выкладчыка, Настаўніка не толькі ў навуцы, але і па жыцці…
Прасторная аўдыторыя філалагічнага факультэта. Лекцыя па
дысцыпліне «Гісторыя беларускай літаратурнай мовы». Віктар Пятровіч
у беласнежнай накрухмаленай сарочцы, строгім касцюме, са сваёй такой
запамінальнай сціплай усмешкай, якую, аднойчы ўбачыўшы, не
забудзеш ніколі.
Прафесар гаварыў дастаткова моцна, вельмі выразна і акадэмічна.
Здавалася, ён не выкарыстоўвае асаблівых аратарскіх прыёмаў. Аднак
сама структура лекцыі, яе дыдактычная дасканаласць, глыбіня аналізу
прыкладаў – усё гэта забяспечыла ўвагу ўсёй аўдыторыі. Мяне ўразіла
логіка меркаванняў, тое, што складаны матэрыял падаваўся проста,
зразумела, прадумана і даступна. Невыпадкова гэтая лекцыя нават праз
столькі гадоў так добра мне помніцца.
Жаданне назапасіць матэрыял і прааналізаваць тэрміналогію
беларускай мовы прывяло мяне на семінар да Віктара Пятровіча Краснея.
Мае даследаванні сталі дыпломнай працай, абароненай пад яго кіраўніцтвам.
Як жа я радавалася, калі стала аспіранткай бясконца паважанага мной
прафесара, аднаго з найбольш аўтарытэтных тэрмінолагаў краіны!
Віктар Пятровіч быў яшчэ і выключным псіхолагам. Інтуітыўна
ўбачыўшы маю любоў да філасофіі, ён адразу прапанаваў папрацаваць
менавіта з філасофскай тэрміналогіяй, якая на той час не з’яўлялася яшчэ
аб’ектам спецыяльнага даследавання. Сёння, аглядаючыся назад, магу з
упэўненасцю сказаць: усё сапраўды было не зусім лёгка і бесклапотна, як
і папярэджваў Віктар Пятровіч. Толькі дзякуючы тактоўнасці,
вытрымцы, вялікаму навуковаму патэнцыялу, каласальнаму вопыту
майго шаноўнага кіраўніка у мяне ўсё атрымалася. Яго веды, як
тэарэтычных праблем у галіне тэрміналогіі, так і жывой практыкі, аказалі
мне сур’ёзную падтрымку ў станаўленні мяне як даследчыка. Віктар
Пятровіч быў Настаўнікам, улюбёным у беларускую мову і сваю
прафесію, поўнасцю пазбаўлены дагматызму.
Успаміны пра чалавека нагадваюць мазаіку. Успаміны – гэта
вельмі асабістае… Пакуль мы жывем і помнім – будзе жыць ён і яго
навуковая спадчына. Бясконца добры, таленавіты, светлы чалавек, з
такой запамінальнай сціплай усмешкай…
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В. П. Красней падчас службы ў Савецкай Арміі і вучобы ў БДУ.

На пачатку сямейнага жыцця. З жонкай Святланай Аляксандраўнай.

З сынам Сяргеем.
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Удзельнікі студэнцкай канферэнцыі з М. Р. Ларчанкам, Л. І. Фіглоўскай
і іншымі выкладчыкамі, красавік 1961 г. (В. П. Красней стаіць другі справа.)

На вяселлі аднакурсніцы Вольгі Шух, люты 1962 г.
(В. П. Красней стаіць другі злева.)
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У студэнцкай аўдыторыі. 1969 г.

Сустрэча былых аднакурснікаў праз 20 гадоў, май 1983 г.
(В. П. Красней стаіць у трэцім радзе трэці справа.)
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Прафесар В. П. Красней на занятках з удзельнікамі спецсемінара, 1980-я гады.

Кафедра беларускай мовы БДУ на пачатку 1990-х гадоў.
Сядзяць (злева направа): Л. І. Сямешка, І. А. Каралёва, З. Б. Варановіч, Н. І. Гілевіч,
І. М. Шчарбакова, М. В. Дабрыян, І. Р. Шкраба, Е. С. Мяцельскя, Г. І. Басава.
Стаяць (злева направа): Я. М. Камароўскі, В. М. Ляшук, І. Ф. Лысенка, Л. І. Бурак,
М. Р. Прыгодзіч, У. Б. Ламека, М. Д. Міхей, Л. М. Шакун, М. І. Сыракваш, В. П. Красней.
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Кафедра гісторыі беларускай мовы, канец 1990-х гадоў.

З выкладчыкамі і аспірантамі кафедры, пачатак 2000-х гадоў.
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Крыніцай інфармацыі для паказальніка сталі: 1) для самастойных выданняў: Зводны
электронны каталог бібліятэк Беларусі (http://unicat.nlb.by/opac/index.html), 2) для
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Беларуская тэрміналогія: зборнік артыкулаў / В. П. Красней; нав. рэд. М. Р. Прыгодзіч. –
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К. В. Багдановіч,
студэнтка факультэта прынттэхналогій і медыякамунікацый
Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта

У. І. Куліковіч,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт,
загадчык кафедры рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій
Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта

«Слоўнік асабовых назоўнікаў беларускай мовы»:
стварэнне канцэпцыі
Уводзіны. Падрыхтоўка лексікаграфічнага выдання – складаны
і шматступенны працэс, важнае месца ў якім займае распрацоўка
канцэпцыі выдання, пад якой мы будзем разумець задуму, неабходную
для падрыхтоўкі выдання да друку, якая вызначае склад, змест і
афармленне кнігі. Канцэпцыя павінна ўлічваць: чытацкі адрас, г. зн.
аўдыторыю, якая будзе карыстацца кнігай, характар інфармацыі,
тэхнічныя характарыстыкі выдання: від, фармат, колькасць старонак. Каб
усё гэта спраектаваць, на падрыхтоўчым этапе стварэння «Слоўніка
асабовых назоўнікаў беларускай мовы» неабходна асэнсаваць чытацкія
запатрабаванні патэнцыйных карыстальнікаў слоўніка – студэнтаў, а
таксама наяўнасць фактычнага матэрыялу, існаванага ў іншых
лексікаграфічных працах.
Актуальнасць такой працы бачыцца ў тым, што поўны збор
асабовых назоўнікаў жаночага і мужчынскага роду, якія займаюць адно
з цэнтральных месцаў у лексічнай сістэме мовы, дазволіць глыбей
пазнаць разнастайныя напрамкі паводзін і жыцця чалавека, дакладна
і глыбока ўсвядоміць нацыянальныя, сацыяльна-палітычныя і бытавыя
паняцці, уяўленні народа [1].
Задачы даследавання – шляхам анкетавання вызначыць чытацкія
запатрабаванні студэнтаў як актыўных карыстальнікаў навуковай
і даведачнай літаратуры; метадам суцэльнай выбаркі выявіць усе
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асабовыя назоўнікі, якія змешчаны ў слоўніку Я. Станкевіча на літары
«А» і «Б», класіфікаваць іх у адпаведнасці з тэматычным прынцыпам
дзеля далейшай распрацоўкі канцэпцыі будучага выдання.
Матэрыялам для даследавання на дадзеным этапе паслужылі:
а) «Вялікалітоўска-расейскі слоўнік» (больш за 60 тысяч артыкулаў)
доктара Я. Станкевіча, падрыхтаваны да друку і выдадзены пасля смерці
аўтара яго сынам Ю. Станкевічам у Нью-Ёрку ў 1990 г. [2]; гэтае
выданне спалучае ў сабе рысы перакладнога і тлумачальнага слоўнікаў;
прынцып пабудовы – алфавітна-гнездавы; б) адказы больш за пяцьсот
студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў г. Мінска на пытанні
распрацаванай намі анкеты.
Чытацкія перавагі студэнтаў. Вывучэнне чытацкіх пераваг,
а таксама асноўных матываў набыцця кнігі рознымі катэгорыямі
насельніцтва адносіцца да найважнейшай задачы пры праектаванні
любога выдання, у тым ліку і нашага слоўніка. Вынікі такіх
даследаванняў дапамагаюць: 1) зразумець запатрабаванасць друкаванай
прадукцыі ў сучасным грамадстве; 2) вызначыць кола актуальных тэм,
якія хвалююць чытачоў; 3) устанавіць недахопы ў вырабе сучаснай
кніжнай прадукцыі і ліквідаваць іх; 4) зразумець мэту і задачы
выдавецкай справы на сучасным этапе.
Анкетаванне праводзілася ў красавіку – маі 2017 г. У ім прынялі
ўдзел 550 студэнтаў з чатырох універсітэтаў: Беларускі дзяржаўны
эканамічны ўніверсітэт (факультэты: вышэйшая школа турызму,
маркетынг, кіраванне гандлем), Мінскі дзяржаўны лінгвістычны
ўніверсітэт (факультэт міжкультурных камунікацый), Беларускі
дзяржаўны
тэхналагічны
ўніверсітэт
(прынтэхналогій
і медыякамунікацый), Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (факультэты
журналістыкі, радыёфізікі і камп’ютарных тэхналогій). Усяго ў анкеце
прапаноўвалася адказаць на 20 пытанняў, адно з якіх было сфармулявана
наступным чынам: Што кіруе вамі пры куплі кнігі? Варта адзначыць,
што многія рэспандэнты адзначалі не адну, а некалькі (ад 2 да 5) прычын,
па якіх яны вызначаюць патрэбнасць у куплі друкаванага выдання.
Працэнтныя і колькасныя суадносіны дазваляюць зрабіць
наступныя высновы. Сучасныя студэнты мінскіх УВА (незалежна ад
будучай прафесіі) набываюць перш за ўсё даведачную, вучэбную і
вучэбна-метадычную літаратуру, неабходную для атрымання ведаў або
здачы залікаў, экзаменаў (488 адказаў з 550). Мастацкай літаратурай
цікавяцца пераважна студэнты-гуманітарыі (будучыя журналісты,
філолагі, рэдактары, дзеячы міжкультурнай камунікацыі).
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Пры выбары выдання (мастацкая, даведкавая або вучэбная кніга)
асноўнымі прычынамі куплі для большасці з’яўляюцца вядомасць аўтара
і рэкамендацыі сяброў. Вось, што пісалі рэспандэнты ў асобных анкетах:
«Калі я буду шукаць стылістыку рускай мовы, я буду шукаць Разэнталя...
Калі беларускую арфаграфію, то кнігі У. Куліковіча... Калі ж мне
спатрэбіцца зборнік задач па матэматыцы – гэта будзе Сканаві. І ніхто не
зможа мяне пераканаць купіць іншага аўтара».
Калі ў продажы маюцца дзве аднолькавыя кнігі, але яны
адрозніваюцца вокладкай, то большасць студэнтаў (493 адказы з 550)
аддадуць перавагу выданню ў цвёрдым пераплёце. Гэты факт сведчыць,
што сучасная моладзь, купляючы кнігу, жадае карыстацца ёй як мага
даўжэй (як мінімум на працягу вучобы ў УВА. Пераважную большасць
студэнтаў (каля 80 %) прыцягваюць друкаваныя выданні добра
аформленыя. Гэты кампанент друкаванай прадукцыі вельмі важны для
мастацкай літаратуры. «Я магу купіць мастацкую кнігу ў падарунак, –
адзначае адзін з рэспандэнтаў, – калі яна будзе ў цвёрдым пераплёце, з
прыгожымі ілюстрацыямі і прыемнага фармату».
Матывам для куплі мастацкіх (празаічных і паэтычных) выданняў
для большасці (каля 58 %) з’яўляецца і рэклама кнігі. Але тут назіраецца
парадаксальная сітуацыя. Студэнты хоць і давяраюць рэкламе
(пераважна замежнай), аднак скептычна ставяцца да айчынных прыёмаў
прасоўвання кніг, адзначаючы той факт, што пасля беларускіх
рэкламных акцый асаблівага жадання купляць літаратуру не ўзнікае.
Пры адказе на пытанне «Ці патрэбны студэнту сучасны слоўнік
назваў людзей мужчынскага і жаночага полу?» усе рэспандэнты
аднагалосна адказалі «Так». Найбольш распаўсюджаны аргумент – «каб
навучыцца коратка і правільна называць людзей па прафесіях, месцы
жыхарства і г. д. Асабліва асоб жаночага полу».
Такім чынам, на падставе вынікаў анкетавання, мы можам
устанавіць перашасныя тыпалагічныя прыкметы праектаванага слоўніка.
Ён павінен быць як мага поўным, аб’ёмам не менш за 15 друкаваных
аркушаў, па магчымасці з ілюстрацыямі, выкананы ў цвёрдай вокладцы.
Асабовыя назоўнікі ў слоўніку Я. Станкевіча. Наступным
этапам нашай працы стаў збор фактычнага матэрыялу. З мэтай
устанавіць прыкладныя тэматычныя групы найменняў у будучым
даведніку. Мы разгледзелі лексічны кантэнт слоўніка Я. Станкевіча на
дзве літары: А і Б. Усяго было выяўлена 451 назоўнік, які пазначае асобу,
з іх 176 на літару «А», 275 на літару «Б». Па значэнні, словаўтваральных
і граматычных асаблівасцях іх можна аб’яднаць у 11 груп.
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1. Назоўнікі, якія азначаюць асобу па характэрных прыкметах,
фізічных характарыстыках. Да гэтай лексіка-граматычнай групы
адносіцца 14 слоў, сярод якіх тры назоўнікі агульнага роду (агул. р.):
– ‘полный лицом мальчик или девочка, толстячок’;
– ‘сын
или дочь с физическими или в характере чертами отца’; бэрла –
‘неповоротливый и некрасивый человек’. Астатнія – мужчынскага рода
(м. р.):
– ‘верзила; здоровый, рослый человек’; апоўзьлік –
‘неповоротливый, слабый человек, слабосильный, хилый’;
куш –
‘жирный, толстый’;
– ‘здоровенный, большой’;
–
‘богатырь, силач, обладающий необыкновенной силой, исполин’;
балванчук – ‘мальчишка, остриженный очень коротко’;
–
‘верзила’; безьбародзька – ‘неимеющий бороды, безбородый’;
–
‘обладатель большого брюха’;
– ‘человек с полным лицом’;
– ‘большой, неуклюжий’.
2. Назвы асоб па месцы жыхарства, нацыянальнасці. Выяўлена
20 слоў. Сярод іх м. р.:
— ‘одной деревни житель,
односельчанин’;
–
‘американец:
так
называют
и великолитвина (белоруса), побывавшего в Америке’;
–
‘африканец’;
– ‘оседлый; местный житель’;
– ‘австриец’; Бабоўнік – ‘насмешливое название жителя
бывшего Бабиновичского у. Мог. губ. и смежных с ним уездов
Витебской губ., у которых бобы в большом употреблении’;
–
‘житель Хахлоўшчыны Ельн.’; Балівец – ‘боливиец’; Балкары (Балкар) –
‘балкары, один из народов Северного Кавказа’; Балты (Балт) – ‘народы
балтийской ветви индоевропейцев (жмудины, латыши, древние прусы);
балтийцы’;
– ‘баски, народ северной Испании’;
– ‘башкиры, один из народов СССР’;
– ‘болгарин’;
Бэльг – ‘бельгиец’; Бэрбэры – ‘берберы, население западной части
Северной Африки (Морокко, Алжира, Туниса, Ливии)’;
– ‘жители гор. Белае’;
–‘бразилиец’;
–
‘британец’;
, (Брыт) – ‘келцкое племя, бриты’;
– ‘бурят’.
Назоўнікі жаночага роду (ж. р.) падаюцца для дзесяці слоў:
–
, Балівец – Баліўка, Баск – Басчанка,
–
,
Бэльг – Бэльгіца, Бэрбэры – Бэрбэрыца,
–
,
–
,
–
нка,
–
3. Назвы асоб па рысах характару, паводзінах. Лексікаграматычная група ўключае 79 моўных адзінак і з’яўляецца адной
з самых вялікіх. Сярод лексем гэтай групы 24 словы агульнага роду:
– ‘обманщик, -ица, преимущественно такие, которые в глаза
обманывают; плут’; аббрахала – ‘клеветник, поноситель’; абібочына,
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абібока – ‘лентяй, лентяйка’; агурэнь – ‘апатичный, ленивый, грубиян,
упрямец’;
– ‘сварливый, -вая, дурного нрава’;
– ‘стонущий
без умолку, кричавший при всяком прикосновении, недотрога’;
–
‘лодырь’;
– ‘бессовестный, нераскаянный, -ая’;
–
‘медлительный, неповоротливый и в то же время некрасивый’;
–
‘вспыльчивый, -вая’; аторва – ‘сорванец, говорится в похвалу
молодечества; удалой -лая, проказник, проказница’;
– ‘надоеда’;
– ‘лгущий в глаза, плут, обманщик’; барабошка – ‘женщина или
мужчина, говорящий скоро’;
– ‘хлопотун, озабоченный,
обеспокоенный человек’; бінд
– ‘праздношатающийся, ничем не
занимающийся’; бройка – ‘шалунишка’;
– ‘ругатель, клеветник,
доносчик’; брахло – ‘болтун, пустомеля’; бруй, бруль – ‘имеющий, -щая
слабость испускать под себя мочу во время сна’; аб’ядайла – ‘обжора’;
– ‘ленивый обжора’. Тры словы ж. р., для якіх не падаюцца
назоўнікі м. р.:
– ‘бойкая, шустрая на что-либо’;
–
‘обманщица’;
– ‘сварливая женщина, ворчунья’. Астатнія 54
словы м. р.:
– ‘обманщик’; абязурнік – ‘шалун, озорник’;
абдзірала – ‘берущий или требующий непомерной цены, платы’; абібок –
‘лежебок, лентяй, лодырь’; абмоўца,
– ‘клеветник’;
абротнік – ‘бездельник’;
,
– ‘мерзавец’;
–
‘гадкий, сквернасловец’;
к – ‘сварливый’; адраджэнец –
‘возрождённый мужчина’;
–
‘смельчак’;
акушэнец –
‘обманщик’;
– ‘пустомеля’; апяшэлы – ‘сконфуженный,
озадаченный’; апрашчонік – ‘человек опростившийся’; апрыкронік –
‘надоедливый’; апушчэнец – ‘неряха, небрежный, лентяй’;
–
‘любящий осуждать других’;
– ‘замухрышка’;
–
‘обманщик’; ашчэрак – ‘зубоскал’;
–‘авантюрист’; болбат –
‘болтун’; болмат – ‘пустомеля, шутник, балагур’;
–
‘куролесник, завлекающий женщин своими разговорами’;
–
‘женский угодник, подлипала’;
– ‘волокита’;
–
‘неповоротливый мужчина, лежебок, бездельник, лентяй, увалень’;
– ‘имеющий боязнь Бога’;
– ‘трус’;
–
‘пустомеля’; бажон – ‘ханжа, святоша’; бажавольнік – ‘человек ничем
недовольный’; байбос – ‘высокорослый и неуклюжий’;
–
‘большой человек, лентяй’; балбатун – ‘невнятно и быстро говорящий;
говорящий чепуху, неразборчиво, как индейский петух’;
–
‘варвар’; бас
– ‘шляющийся, здоровый, но ни к чему неспособный
парень, лодырь’; бэйбас – ‘увалень, лентяй’;
– ‘хлопотун,
озабоченный, обеспокоенный человек’;
– ‘шалун’; бітун –
‘драчун’;
– ‘развратный мужчина’;
– ‘богохульник’;
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брой – ‘шалунишка’; брахуцкі – ‘шутливое название человека,
болтающего всякий вздор, разные шутки и прибаутки’;
–
‘привратник’; братаўбіўца – ‘братоубийца’;
– ‘лентяй,
праздный человек’;
– ‘тот, кто «брызкае» или «брызкаецца»’;
– ‘лентяй’;
– ‘бунтовщик’. Назоўнікі ж. р. пададзены
для наступных слоў:
–
,
–
,
–
,
–
, адраджэнец –
адраджэнка,
–
, апяшэлы – апяшэлая,
–
а, бруль –
,
–
,
–
, бажон – бажона, бажавольнік – бажавольніца, балбатун –
балбатуха, бітун –
,
–
,
–
,
–
.
4. Назвы асоб па прафесійнай дзейнасці. Тэматычная група
складаецца з 44 слоў. Яны ўключаюць адно слова ж. р., для якога няма
адпаведнага назоўніка м. р.:
– ‘женщина, обсыпающая
вручную землёй при помощи «гачкі» молодые корнеплоды (картофель
и проч.)’. Астатнія словы маюць форму м. р.:
–
‘промышляющий печением или продажей сушек, баранок’; абіраньнік –
‘выборщик’; адводнік – ‘проводник плотов в опасных местах’;
–
‘адвокат’; актор – ‘актёр’;
– ‘акцизный чиновник’;
– ‘свинцовых дел мастер’; алхірэй – ‘архирей’;
–
‘изготовляющий или продающий растительное масло’; анатом –
‘анатом’;
– ‘артиллерист’;
– ‘скупщик тряпья’;
– ‘ученик-практикант’;
– ‘переплётчик’;
,
,
– ‘пахарь’;
– ‘клирик в римско-католической
церкви, играющий на органах при богослужении’;
–
‘архидиакон’; архірэй – ‘архиерей’;
– ‘артист’;
–
‘работник на водоходных суднах, барочник, судовщик, бурлак, речной
матрос’;
–
‘оспопрививатель’;
–
‘человек,
вырабатывающий овчины; дубильщик, скорня’; бондар,
,
бондыр – ‘бочарь’; багаслоў – ‘богослов’;
,
–
‘баснописец’; бактэралёг – ‘бактериолог’; балоначнік – ‘стекольщик’;
балагула – ‘балагол’; бандурысты – ‘бандурист’; банкір – ‘банкир’;
–
‘бернардин,
монах
римско-католического
ордена
св. Бернарда’;
– ‘ботаник’; бэтоньнік – ‘бетонщик’;
–
‘мастер, изготовляющий бёрда’; біолёг – ‘биолог’;
–‘епископ’;
– ‘жестяник, жестяной мастер, литейщик и кровельщик’;
–
‘мостильщик, мостовщик’;
– ‘шафер’. Для наступных слоў
мужчынскага роду падаюцца адпаведныя назоўнікі ж. р.: абіраньнік –
абіраньніца,
–
, актор – акторка,
–
,
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анатом – анатомка,
–
,
–
,
–
5. Назвы асоб па маёмаснаму стану, ладу жыцця. Лексікаграматычная група змяшчае 13 слоў. Гэта два назоўнікі агул. р.:
– ‘босяки, хулиганы’;
– ‘бродяга’. Словы ж. р., для
якіх няма адпаведных назоўнікаў м. р.:
– ‘проходимка’;
а–
‘странница’. І назоўнікі м. р.:
, абшарпанец, абшарпанік –
‘оборванец’;
,
– ‘богач’;
– ‘бродяга’;
,
– ‘плохой хозяин, человек без состояния; лачужник’;
– ‘бездомный’. Родавыя пары ёсць у наступных слоў:
абшарпанік – абшарпанка,
–
6. Назвы асоб па палітычных і рэлігійных перакананнях,
поглядах. Да гэтай групы належаць 14 слоў. Усе словы м. р.: адрочнік –
‘отрёкшийся от Бога’;
– ‘отступник от веры, раскольник’;
–
‘анархист’;
–
‘реакционер’;
–
‘просветитель’;
– ‘служитель культа’;
–
‘бонопартист’; багамолца, багамолец,
– ‘богомол,
богомолец’; багапасланьнік – ‘апостол’; бальшавік – ‘большевик’;
– ‘баптист’; бязбожнік – ‘атеист, безбожник’;
–
‘буддист’. Для сямі з іх падаюцца назоўнікі ж. р.:
–
,
– анархістая,
–
,
– багамаленьніца, бальшавік – бальшавіца,
–
,
–
7. Назвы асоб па полу, узросту. Было выяўлена 10 слоў. Да іх
адносіцца адзін зборны назоўнік: блазнота – ‘малолетние дети’. Два
назоўнікі ж. р., да якіх не падаюцца назоўнікі м. р.:
–
‘укорительное название старухи при выговоре за что-либо’; белагалова –
‘женщина’. Астатнія – назоўнікі м. р.: аднагодак – ‘однолеток, ровесник,
одногодок’;
,
та – ‘мальчик’;
– ‘малютка,
малолетний мальчик’; бяспортачнік – ‘мальчик, который ещё ходит без
штанов’; блазён – ‘малолетний’;
– ‘большой, крупный. Говорится
о людях и животных, если они производят впечатление своим ростом,
дородством’;
– ‘Богдан’. Для двух з гэтых слоў ёсць адпаведныя
назоўнікі ж. р.:
–
, блазён – блазнотка, блазноўка,
8. Назвы асоб па роднасці і сваяцтве. Тэматычная група змяшчае
19 слоў. Гэта адзін зборны назоўнік:
– ‘родители’. Два назоўнікі
ж. р., для якіх не падаюцца назоўнікі м. р.: бандарыха, бондарыха –
‘жена бочаря’. Астатнія назоўнікі м. р.:
,
– ‘один сын
в семье’,
– ‘отец’;
– ‘отчим’; ацец – ‘отец’;
– ‘ребёнок
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(сын), родившийся от повитухи’;
– ‘внебрачный ребёнок,
подкидыш’; бабажон – ‘насмешливое название оженившегося на
старухе’;
– ‘одинокий, бессемейный человек’; бакаляронак –
‘сын дьячка’; бандаронак – ‘сын бочаря’;
– ‘законный сын
отца, говор. более шуточно’;
– ‘не имеющий матери’;
– ‘не имеющий детей’;
– ‘близнец’;
–
‘сын брата, племянник’. Для пяці з іх пададзены назоўнікі ж. р.:
–
,
–
, бандаронак – бандаранка і бандарышка,
– бязьдзетніца.
9. Назвы асоб па сацыяльным статусе і грамадскіх адносінах.
У групу ўвайшло 16 слоў. Сярод іх выяўлена адно слова агул. р.:
аспода – ‘гаспода’. Астатнія – м. р.:
– ‘арендатор’;
–
‘покровитель, протектор’; абароньнік – ‘защитник’; абракáньнік –
‘жертвователь’; адзоўнік – ‘апеллятор’; адработнік – ‘тот, кто работает
за долг’;
– ‘арендатор, откупщик’; асподнік – ‘господин’;
баяра – ‘в независимой Великолитве-Беларуси (Великом Княжестве
Литовском) свободное землевладельческое население или же
отправляющее государственные повинности, но не имеющее гербов
и привилегии шляхты’; баляваньнік – ‘участник бала’; барон – ‘барон’;
– ‘свидетель при продаже, обмене и при найме работника’;
бяздольнік – ‘подверженный несчастной участи’;
–
‘аноним’; бурократ – ‘бюрократ’. Дзевяці з іх адпавядаюць назоўнікі
ж. р: абароньнік – абароньніца, абракáньнік – абракáньніца, адзоўнік –
адзоўніца, адработнік – адработніца,
–
, асподнік –
асподніца, баляваньнік – баляваньніца, бяздольнік – бяздольніца,
бурократ –
10. Назвы асоб па разумовых здольнасцях, навыках. Гэтую
лексіка-граматычную групу складаюць восем слоў. Усе назоўнікі м. р.:
абізгал – ‘дурак’;
– ‘единомышленник’; адумысловец –
‘специалист’;
– ‘простофиля’;
– ‘любитель’; боўдзіла –
‘тупица, малоумный, балда’;
– ‘сказочник’; балясьнік –
‘рассказчик, занимающий публику весёлыми разговорами’. Назоўнікі
ж. р. пададзены для слоў: адумысловец – адумыслоўка,
–
11. Рэлігійныя, міфалагічныя чалавекападобныя істоты.
Лексіка-граматычная група складаецца з 10 слоў. Гэта адно слова ж. р.,
для якога няма адпаведнага назоўніка м. р.: Багародзіца – ‘Богородица’.
Астатнія существительные м. р.: адкотны яблычак – ‘обращение
к покойнику’;
,
,
– ‘ангел’;
– ‘чёрт, дьявол,
житель ада’;
– ‘какой-то добрый дух, покровитель скота’;
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балотнік – ‘чёрт, по поверию находящийся в болоте’;
–
‘оборотень’; Бог – ‘Бог’;
– ‘дух покровитель домашнего скота,
охраняющий скот от болезней и в особенности при скотских родах.
Поверье это сохраняется ещё преимущественно в Пинском,
Берестейском и Слуцком уездах, но большею частью как предание’.
Назоўнік ж. р. пададзены толькі для слова Бог –
.
Заключэнне. Назвы асоб адносяцца да самай прадуктыўнай групы
назоўнікаў. Таму стварэнне «Слоўніка асабовых назоўнікаў беларускай
мовы» нам уяўляецца задачай актуальнай і перспектыўнай. Па-першае,
такое выданне можа рэальна змяніць стаўленне ў грамадстве не толькі да
беларускай мовы, але і да жанчын, паколькі прадстаўленыя ў выданні
кантэкстуальныя фемінітывы будуць спрыяць фарміраванню паважлівага
стаўлення да людзей, якіх будуць называць акторка, блогерка,
дырэктарка, палкоўніца, рэдактарка, рэжысёрка, філалагіня. Па-другое,
слоўнік дасць магчымасць усталяваць корпус архаізмаў, гістарызмаў і
дыялектызмаў сярод асабовых назоўнікаў беларускай мовы. Па-трэцяе,
выданне будзе карысна для даследчыкаў беларускіх слоў, у семантыцы
якіх сумяшчаюцца значэнні асабовых і неасабовых назоўнікаў, тыпу
цюфяк, чурбан, гануча і г. д.
Каб выданне карысталася ўстойлівым попытам сярод пакупнікоў,
намі будуць улічаны наступныя фактары:
1. Кніга павінна мець якасныя ілюстрацыі, цвёрдую вокладку
і прымальную цану. Для паспяховага вырашэння гэтых задач у якасці
ілюстратараў мы думаем прыцягнуць студэнтаў Акадэміі мастацтваў,
прапанаваўшы ім выконваць гэту працу ў якасці дыпломнага праекта.
2. Для прасоўвання кнігі варта прадумаць сістэму эфектыўных
мерапрыемстваў па рэкламе будучага выдання. Найбольш значнымі з іх
намі бачацца: а) інтэрв’ю аўтараў у прэсе; б) апублікаванне навуковых і
навукова-папулярных артыкулаў аб будучым выданні; в) прэзентацыя
кнігі з удзелам аўтараў і рэдактараў.
Літаратура
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кандыдат філалагічных навук, дацэнт,
загадчык кафедры сучаснай беларускай мовы БДУ

Асаблівасці марфемнага і словаўтваральнага аналізу слова
Адным з ключавых пытанняў марфадэрываталогіі па-ранейшаму
з’яўляецца пытанне аб суадноснасці марфемнага і словаўтваральнага
аналізаў, якія непасрэдна звязаны са структурай слоў. Гэтыя два віды
аналізу і збліжаюцца, і розняцца паміж сабой, паколькі кожны з іх
прадугледжвае свае мэты і задачы.
Марфемны аналіз слова (у школе яго называюць разборам слова па
саставе) ставіць сваёй мэтай выявіць, з якіх марфем складаецца слова на
сучасным этапе развіцця беларускай мовы. Пры гэтым аналізе па метадзе
«матрошкі» ці «знімання пласта за пластом» выдзяляюцца ўсе састаўныя
часткі слова – марфемы: прэфікс, корань, суфікс, канчатак, постфікс,
інтэрфікс. Марфемны аналіз імкнецца да максімальна дробнага члянення
слова на фармальныя выдзяляльныя адзінкі. Вылучэнне частак слова пры
марфемным аналізе адбываецца шляхам падбору як аднакаранёвых
(роднасных) слоў, так і аднаструктурных.
Задача словаўтваральнага аналізу заключаецца ў вытлумачэнні, ад
якога слова ўтворана аналізуемае слова, г. зн. знаходжанне ўтваральнай і
вытворнай асновы, вызначэнне парадку далучэння марфем, устанаўленне
спосабу, з дапамогай якога ўтворана слова. Пры словаўтваральным
аналізе не патрабуецца паказаць усе марфемы ў слове, а патрабуецца
толькі з мноства роднасных слоў вызначыць адзінае, непасрэднае,
матывавальнае (утваральнае) слова да матываванага (вытворнага) і
словаўтваральны фармант (сродак), з дапамогай якога ўтварылася
аналізуемае слова. Па сутнасці, пры словаўтваральным аналізе
выдзяляюцца толькі дзве часткі: утваральная аснова і словаўтваральны
фармант. У цэнтры ўвагі тут знаходзяцца суадносіны паміж вытворнай
асновай і ўтваральнай. Гэты від аналізу заснаваны на прынцыпах
супастаўлення вытворнага слова з утваральным.
Кожны з гэтых відаў аналізу мае сваю метадалогію і парадак
правядзення.
Марфемны аналіз пачынаецца з выдзялення канчатка, які можа
быць і нулявым, і вызначэння двух відаў асноў – асновы словаформы і
асновы слова (першая ступень). Гэта дае магчымасць устанавіць
функцыю і значэнне формаўтваральных суфіксаў, калі яны ёсць у аснове
словаформы. Для выдзялення канчатка неабходна ўлічваць парадыгму

58

слова як часціны мовы, а г.зн. сістэму скланення ці спражэння.
Нязменныя часціны мовы ці формы слоў (прыслоўі, катэгорыя стану,
дзеепрыслоўі, інфінітыў) канчаткаў не маюць. Формаўтваральныя
суфіксы выдзяляюцца ў складзе дзеясловаў прошлага часу,
дзеепрыметнікаў, дзеепрыслоўяў, прыметнікаў і прыслоўяў вышэйшай
ступені параўнання.
Корань і словаўтваральныя афіксы выдзяляюцца на другой ступені
марфемнага
аналізу.
Корань
выдзяляецца
шляхам
падбору
аднакаранёвых слоў, пры гэтым неабходна абавязкова ўлічваць іх
значэнне. Усе афіксальныя марфемы вызначаюцца шляхам падбору
аднаструктурных слоў, а г. зн. слоў з той жа прыстаўкай, з тым жа
суфіксам і г.д.
Пры марфемным аналізе сустракаюцца наступныя цяжкія выпадкі:
1. Неабходна звяртаць увагу на аналіз аманімічных слоў і
словаформ розных часцін мовы і адной часціны мовы, напрыклад: летам
(прыслоўе) – канчатка няма, аснова усё слова летам; летам (словаформа
творнага склону адзіночнага ліку назоўніка) – канчатак –ам, аснова лет-;
г-ну-ц-ца (інфінітыў) і форма дзеяслова 3-й асобы множнага ліку г-н-уцца – канчатак -уц.
2. Складаныя лічэбнікі маюць два канчаткі, якія размешчаны
дыстанцыйна; другі знаходзіцца ў сярэдзіне слова: двумастамі,
шасцюдзесяццю.
3. У складаных словах інтэрфіксы ўваходзяць у аснову слова;
аснова з’яўляецца неперарывістай, напрыклад: лес/а/стэп-Ø, бел/а/крылы, тр/ох/гад-ов-ы.
4. Канчатак знаходзіцца ў сярэдзіне слова і ў тым выпадку, калі ёсць
словаўтваральныя постфіксы -ся (-ца), -сьці (-сь), -небудзь, якія абавязкова
ўключаюцца ў аснову. Пры гэтым аснова становіцца перарывістай: вуч-уся,
-ыц-ца, вуч-ац-ца, хт-о-сьці, шт-о-сь, к-ім-небудзь.
5. Пры разыходжанні паміж літарным і гукавым складам слоў з
ётавымі галоснымі і, е, ё, ю, я могуць узнікаць цяжкасці пры выдзяленні
марфем, а таму трэба ўлічваць наяўнасць «скрытага» j на стыку: а) кораня і
суфікса: баец – баj-эц (параўн.: бой), вераб’іны – вераб’j-ін-ы (параўн.:
верабей); б) асновы і канчатка: Падмаскоўе – Пад-маскоў-j-э, аварыя –
аварыj-а (параўн.: аварый-н-ы), сям’я – сям’j-а (параўн.: сямей-н-ы).
6. На марфемным стыку назіраецца сумяшчэнне канца аднаго
морфа з пачаткам (або цалкам) другога морфа, што абавязкова неабходна
адлюстроўваць у структуры слоў пры вызначэнні межаў марфем.
Напрыклад, сумяшчэнне канцавога каранёвага з пачатковым суфікса:
беларус + ск(і) – беларуск-і, чачэрск + ск(і) – чачэрск-і, клецк +цк(і) –
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клецк-і, таксі +іст – таксіст-Ø, юнак + ств(а) – юнацтв-а, мін +
ну+л(ы) – мінулы; канцавога прыставачнага з пачатковым кораня: рас+
сад(а) – расада, раз+ зяв+і+ць – разяв-і-ць.
7. Абавязкова неабходна ўлічваць характар падоўжаных зычных,
які адбываецца на марфемным стыку а) прыстаўкі і кораня: бес-сістэм-ны, рас-стык-оў-к-а; б) кораня і суфікса: закон-н-асць-Ø, лімон-н-ы; у
межах адной марфемы: а) кораня: мышш-у, печч-у, дзесяцц-ю; б) суфікса:
пры-шчэпл-іва-нн-е, са-дзей-н-іча-нн-е, у-руч-энн-е, разум-е-нн-е.
8. Неабходна ўлічваць характар выпадзення гукаў, што часам
ускладняе вылучэнне марфем і прыводзіць да непазнавальнага іх
відазмянення. Напрыклад: гля-ну-ць (параўн.: глядз-ець), аблас-н-ы
(параўн.: вобласць-Ø), пра-яз-н-ы (параўн.: язд-а), кі-ну-ць (параўн.: кіда-ць), г-ну-ц-ца (параўн.: з-гіб-Ø), гні-л-ас-н-ы (параўн.: гні-л-асць-Ø).
Парадак марфемнага аналізу. Структурнае чляненне слова пры
марфемным аналізе праводзіцца з канца ў наступным парадку:
1. Часціна мовы. Зменная (як змяняецца) ці нязменная.
2. Канчатак (флексія), яго тыпы:
а) па характары фармальнага выражэння: матэрыяльна выражаны
ці нулявы;
б) па наяўнасці варыянтаў: прадстаўлены адным варыянтам ці
некалькімі;
в) па функцыі: словазменны ці сінкрэтычны;
г) па характары граматычнага значэння (у залежнасці ад часціны
мовы);
д) па здольнасці да аднаўлення ў маўленні: рэгулярны ці
нерэгулярны.
3. Аснова:
а) па функцыі: аснова словаформы, аснова слова;
б) па структуры: члянімая ці нечлянімая; простая ці складаная;
перарывістая ці неперарывістая.
4. Корань (падабраць аднакаранёвыя словы):
а) па наяўнасці варыянтаў: прадстаўлены адным варыянтам ці
некалькімі;
б) па наяўнасці ці адсутнасці чаргаванняў;
в) ступені самастойнасці ў выражэнні значэння: свабодны ці
звязаны.
5. Суфіксы (падабраць некалькі аднаструктурных слоў з тымі ж
суфіксамі):
а) па характары фармальнага выражэння: матэрыяльна выражаны
ці нулявы;
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б) па наяўнасці варыянтаў: прадстаўлены адным варыянтам ці
некалькімі;
в) па функцыі: словаўтваральны ці формаўтваральны;
г) па значэнні (пералік значэнняў суфіксаў гл.: Беларуская
граматыка. Ч. 1. – Мінск, 1985);
д) па ўзнаўляльнасці: рэгулярныя ці нерэгулярныя;
е) па актыўнасці: прадуктыўныя ці непрадуктыўныя;
ё) па стылістычнай афарбоўцы: нейтральныя ці стылістычна
афарбаваныя.
6. Прыстаўкі (прэфіксы) (падабраць некалькі аднаструктурных
слоў з тымі ж прыстаўкамі):
а) па
функцыі:
словаўтваральныя,
формаўтваральныя
ці
сінкрэтычныя;
б) па значэнні (пералік значэнняў прыставак гл.: Беларуская
граматыка. Ч. 1. – Мінск, 1985);
в) па ўзнаўляльнасці: рэгулярныя ці нерэгулярныя;
г) па актыўнасці: прадуктыўныя ці непрадуктыўныя;
д) па стылістычнай афарбоўцы: нейтральныя ці стылістычна
афарбаваныя.
7. Постфіксы, іх тыпы:
а) па функцыі: словаўтваральныя ці формаўтваральныя;
б) па характары значэння: словаўтваральнае (зваротнасць,
няпэўнасць) ці граматычнае (сумеснасць, множнасць).
8. Інтэрфіксы, іх тыпы па функцыі:
а) злучальныя галосныя;
б) структэмы – «сегменты», якія служаць для аб’яднання суфікса з
асновай (коранем).
9. Графічная схема слова.
Правядзём апісальны марфемны разбор слова абуцца.
Абуцца
1. Інфінітыў. Нязменная форма дзеяслова.
2. Канчатка няма, паколькі гэта нязменная форма дзеяслова.
3. Аснова формы інфінітыва – аб-у-ц-ца;
а) аснова цяперашняга часу – аб-у-j-уц-ца;.
б) па структуры абедзве асновы члянімыя (дзеляцца на марфемы);
простыя (маюць адну каранёвую марфему); перарывістыя (унутры
асновы інфінітыва ёсць суфікс -ц-, які не ўваходзіць у аснову, а ў аснове
цяперашняга часу ёсць канчатак -уц-, які таксама не ўваходзіць у аснову).
4. Каранёвая марфема прадстаўлена морфам -у- (аднакаранёвыя
словы: раз-у-ць, раз-у-ва-нн-е, аб-у-т-нік-Ø, аб-у-т-ак-Ø):
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а) выступае ў адным фанетычным варыянце: (параўн. раз-у-ва-нн-е,
аб-у-т-нік-Ø, аб-у-т-к-ов-ы);
б) у корані чаргаванняў няма;
в) корань звязаны (можа ўжывацца толькі ў спалучэнні з суфіксамі
і прыстаўкамі: раз-у-ць, раз-у-ва-нн-е).
5. Суфіксальная
марфема
прадстаўлена
морфам
-ць
(аднаструктурныя словы: прачыта-ць, прыміры-ць, выбелі-ць):
а) матэрыяльна выражаны;
б) прадстаўлена двума фанетычнымі варыянтамі: -ць, -ці (параўн.
абу-ць, прынес-ці). Фармальнае адрозненне паміж морфамі тлумачыцца іх
пазіцыяй у слове: морф -ць выступае пасля асновы на галосны (мы-ць, пісаць, жы-ць), морф -ці – пасля асновы на зычны (грыз-ці, вез-ці, клас-ці);
в) выконвае формаўтваральную функцыю;
г) мае значэнне неазначальнай формы дзеяслова;
д) суфікс рэгулярны (паўтараецца ў складзе аднаструктурных слоў);
е) прадуктыўны (удзельнічае ва ўтварэнні форм інфінітыва новых
слоў);
ё) нейтральны ў стылістычных адносінах.
6. Прэфіксальная
марфема
прадстаўлена
морфам
аб(аднаструктурныя словы: аб-бегчы, аб-весці, аб-вязаць):
а) выконвае словаўтваральную функцыю;
б) мае значэнне ‘давесці дзеянне да выніку’;
в) прэфікс рэгулярны (паўтараецца ў складзе аднаструктурных слоў);
г) прадуктыўны (удзельнічае ва ўтварэнні новых слоў);
д) нейтральны ў стылістычных адносінах.
7. Постфікс -ца:
а) выконвае словаўтваральную функцыю;
б) мае словаўтваральнае значэнне ‘зваротнасці’.
8. Інтэрфіксаў у аналізуемым слове няма.
9. Графічны разбор: аб-у-ц-ца.
Парадак
правядзення
словаўтваральнага
аналізу
істотна
адрозніваецца ад марфемнага аналізу. Падчас словаўтваральнага аналізу
неабходна кіравацца наступнымі агульнымі правіламі:
1. Вытворнае слова павінна быць бліжэйшым роднасным словам па
форме і па сэнсе: пылінач-к-а ← пылінк-а, цёмн-а ← цёмн-ы.
2. Пры ўтварэнні новага слова адначасова могуць выкарыстоўвацца
розныя марфемы: прэфікс і суфікс (прэфіксальна-суфіксальны спосаб),
суфікс і постфікс (суфіксальна-постфіксальны спосаб), прэфікс, суфікс і
постфікс (прэфіксальна-суфіксальна-постфіксальны спосаб) і г.д. Таму,
напрыклад, слова абеззямеліць утворана ад назоўніка зямля не пры
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дапамозе дзвюх прыставак а- і без- і суфікса -і- (няма прэфіксальнапрэфіксальна-суфіксальнага спосаба), а пры дапамозе прыстаўкі абез- і
суфікса -і- (прэфіксальна-суфіксальным спосабам).
3. Назоўнікі, якія абазначаюць асоб жаночага полу, звычайна
ўтвараюцца ад назоўнікаў, якія абазначаюць асоб мужчынскага полу:
артыст-к-а ← артыст, студэнт-к-а ← студэнт, шахматыст к-а ←
шахматыст.
4. Назоўнікі са значэннем апрадмечанай прыметы, як правіла,
утвараюцца ад адпаведных прыметнікаў: бель-Ø ← бел-ы, зелень-Ø ←
зялён -ы.
5. Назоўнікі са значэннем апрадмечанага дзеяння, як правіла,
утвараюцца ад адпаведных дзеясловаў: выхад-Ø ← выходзі-ць, бег-Ø ←
бега-ць.
6. Прыслоўі, якія заканчваюцца на -а, утвараюцца ад адпаведных
прыметнікаў: лёгка ← лёгк-і, радасна ← радасн-ы.
7. Каб правільна выдзеліць словаўтваральны суфікс, неабходна
памятаць аб двайным значэнні ётавых літар і, е, ё, ю, я і на стыку марфем
уводзіць элементы фанетычнай транскрыпцыі: кра[j-о]в-ы (краёвы) ←
край, узмор’[j-э] (узмор’е ) ← мор-а.
8. Назоўнікі тыпу паўнапраўнасць утвараюцца не складанасуфіксальным спосабам, а суфіксальным, паколькі ў мове ёсць складаны
прыметнік: паўнапраўн-асць ← паўнапраўн-ы. Аналагічна ўтвараюцца і
прыметнікі ад складаных назоўнікаў суфіксальным спосабам:
жалезабетон-н-ы ← жалезабетон, паравоз-н-ы ← паравоз.
9. Словы з памяншальна-ласкальнымі суфіксамі ўтвараюцца ад
слоў гэтай жа часціны мовы: дом-ік ← дом, луж-ок ← луг, вясёл-еньк-і
← вясёл-ы.
10. Невытворныя словы часам могуць мець аснову, у склад якой
уваходзіць не толькі корань, але і афіксы: піс-а-ць, чыт-а-ць, бач-ы-ць.
Такога тыпу словы не падлягаюць словаўтваральнаму аналізу.
11. Дзеясловы з суфіксамі -ава- (-ява-), -ва-, -іва- (-ыва-)
утвараюцца ад адпаведных дзеясловаў без гэтых суфіксаў: даказ-ва-ць ←
даказа-ць, падкормл-іва-ць ← падкармі-ць.
12. Вытворнае слова ў адным і тым жа значэнні можа суадносіцца з
двума і болей утваральнымі асновамі (словамі). У такім выпадку
неабходна гаварыць пра множную матывацыю. Пры множнасці
матывацыі вынікі словаўтваральнага аналізу адрозніваюцца:
а) утваральнай базай;
б) словаўтваральным фармантам;
в) спосабам словаўтварэння.
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Напрыклад: 1) ня-весела ← весела (утваральная база – усё слова,
прыслоўе, словаўтваральны фармант – прэфікс не- (арфаграфічны
варыянт ня-), спосаб словаўтварэння – прэфіксальны); 2) нявесел-а ←
невясёл-ы (утваральная база – аснова прыметніка, словаўтваральны
фармант – суфікс -а, спосаб словаўтварэння – суфіксальны).
13. Пры
ўтварэнні
вытворных
слоў
прэфіксальным,
постфіксальным і прэфіксальна-постфіксальным спосабамі прэфіксы і
постфіксы далучаюцца толькі да цэлага слова, а не да ўтваральнай
асновы: звыш-магутны ← магутны, мыц-ца ← мыць, хто-сьці ← хто,
што-небудзь ← што, пра-галадац-ца ← галадаць.
14. Калі пры ўтварэнні новага слова змянілася часціна мовы,
значыць, што ў словаўтварэнні ўдзельнічаў суфікс ці суфікс у спалучэнні
з іншымі марфемамі: жалез-н-ы ← жалез-а, за-мараз-ак ← мароз, бязліст-Ø-ы – ліст, дзіч-ы-ц-ца ← дзік-і, а-білец-і-ць ← білет.
Парадак правядзення словаўтваральнага аналізу:
1) вызначаецца лексічнае значэнне слова, паколькі значэнне
вытворнага слова заўсёды можа быць растлумачана пры дапамозе
значэння ўтваральнага слова;
2) параўноўваецца будова вытворнага і ўтваральнага слоў
(аднакаранёвага з вытворным словам, праз якое тлумачылася значэнне
вытворнага слова);
3) вызначаецца ў вытворным слове ўтваральная аснова (агульная
фармальная частка вытворнага слова з улікам чаргаванняў гукаў з
асновай ўтваральнага слова), словаўтваральны фармант (частка, якой
вытворнае слова адрозніваецца ад утваральнага) і ўстанаўліваецца
спосаб словаўтварэння (прэфіксальны, суфіксальны, прэфіксальнасуфіксальны, постфіксальны, прэфіксальна-постфіксальны, суфіксальнапостфіксальны, прэфіксальна-суфіксальна-постфіксальны і г.д.);
4) устанаўліваюцца фармальныя відазмяненні на марфемным шве
(марфаналагічныя з’явы марфемнага шва: а) чаргаванні фанем;
б) устаўка ці інтэрфіксацыя; в) накладанне марфем, ці аплікацыя;
г) усячэнне ўтваральнай асновы; д) сцяжэнне);
5) праз семантычныя адносіны вытворнага і ўтваральнага слоў
вызначаецца тып словаўтваральнага значэння (сэнсавыя адносіны паміж
ўтваральным і вытворным словамі: а) транспазіцыя – семантыка
ўтваральнага «пераводзіцца» з адной часціны мовы ў другую; у
лексічную семантыку вытворнага ўключаны абодва значэнні
ўтваральнага: лексічнае і граматычнае, часцінамоўнае; б) мадыфікацыя –
значэнне вытворнага ў лексічным плане прынцыпова не адрозніваеццца
ад утваральнага, а толькі вар’іруе, удакладняе яго; граматычная
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аднесенасць захоўваецца, абодва словы адносяцца да адной часціны
мовы; в) мутацыя – значэнне вытворнага слова выводзіцца тым ці іншым
чынам са значэння ўтваральнага, вытворнае надзелена прынцыпова
новым лексічным значэннем і ў большасці выпадкаў адносіцца да іншай
часціны мовы; г) эквівалентнасць – лексічнае значэнне вытворнага слова
тоесна значэнню ўтваральнага слова ці словазлучэння, звычайна
адрозніваючыся ад яго стылістычнай афарбоўкай; гэтыя адносіны
характэрны для некаторых тыпаў утварэння складаных слоў, напрыклад,
універбацыі, абрэвіяцыі і ўсячэнні);
6) даецца характарыстыка словаўтваральнага тыпу і робіцца
падбор слоў такога ж словаўтваральнага тыпу.
Схема словаўтваральнага аналізу:
1. Вызначыць, да якой часціны мовы належыць вытворнае слова.
2. Растлумачыць лексічнае значэнне аналізуемага слова.
3. Устанавіць словаўтваральную базу (аснова, цэлае слова ці
спалучэнне слоў).
4. Вызначыць словаўтваральны сродак (фармант) – прэфікс, суфікс,
конфікс і інш.
5. Стылістычную афарбоўку афікса.
6. Характар марфаналагічных змяненняў у складзе ўтваральнай
асновы: а) чаргаванне гукаў; б) усячэнне асновы; в) накладанне морфаў
(аплікацыя); г) сцяжэнне; д) устаўка, ці інтэрфіксацыя;
7. Словаўтваральны тып (структурная схема пабудовы вытворных
слоў).
8. Рэгулярнасць, прадуктыўнасць дадзенага словаўтваральнага тыпу.
9. Спосаб
словаўтварэння
(прэфіксальны
(прыставачны),
суфіксальны, прэфіксальна-суфіксальны (прыставачна-суфіксальны),
бяссуфіксны, постфіксальны і і інш.).
10. Тып
словаўтваральнага
значэння:
а) транспазіцыя;
б) мадыфікацыя; в) мутацыя; д) эквівалентнасць.
11. Ступень вытворнасці аналізуемага слова.
12. Графічная схема ўтварэння слова (абазначэнне словаўтваральнай
сувязі вытворнага слова і слова з утваральнай асновай).
Узор словаўтваральнага аналізу:
Перагуквацца
1. Дзеяслоў.
2. Перагуквацца ‘абменьвацца час ад часу воклічамі, словамі,
гукамі, даючы знаць пра сябе’.
3. Утваральная аснова дзеяслова – гука-ць.
4. Словаўтваральны сродак – прэфікс пера-, суфікс -ва- і постфікс -ца.
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5. Конфікс стылістычна не афарбаваны.
6. Марфаналагічныя змены на марфемным шве – усячэнне
канцавой фіналі -а-ўтваральнай асновы гука-.
7. Словаўтваральны
тып:
перасвіствацца,
пераморгвацца,
пераглядвацца (прэфіксальна-суфіксальна-постфіксальныя дзеясловы,
якія маюць значэнне ‘папераменна ажыццяўляць дзеянне, названае
ўтваральным словам’)
8. Тып нерэгулярны, малапрадуктыўны.
9. Спосаб утварэння – прэфіксальна-суфіксальна-постфіксальны
(конфіксны).
10. Мадыфікацыйнае словаўтваральнае значэнне ‘ўзаемнасць +
кратнасць’.
11. Ступень вытворнасці – першая.
12. Графічная схема: пера-гук-ва-ц-ца ← гука(ць) [усячэнне
канцавога а].
Такім чынам, структура слова можа быць апісана ў тэрмінах, якія
адпавядаюць відам моўнага аналізу. Гэта марфема (марфемная структура
слова, якая вызначаецца на базе марфемнага аналізу) і словаўтваральнай
асновы і словаўтваральнага сродку (словаўтваральная структура слова,
якая вызначаецца на базе словаўтваральнага аналізу).
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Беларускія прозвішчы з неславянскай асновай
Адметнай рысай беларускага антрапанімікона ў частцы прозвішчаў
з’яўляецца наяўнасць у ім вялікай колькасці элементаў, якія трывала
прыжыліся ў беларускай антрапанімічнай прасторы, аднак узыходзяць да
іншамоўных каранёў. Такая этымалагічная стракатасць можа быць
патлумачана спецыфічнасцю тэрыторыі пражывання беларускага народа,
дзе назіраецца ўзаемаўплыў і ўзаеманакладанне розных культурнамоўных традыцый, а таксама шэрагам гістарычных абставін, якія спрыялі
актыўным беларуска-іншамоўным кантактам. Некаторыя з прозвішчаў
падобнага
тыпу
адлюстроўваюць
адпаведную
нацыянальную
прыналежнасць іх носьбітаў, а іншыя ўтвораны ад празванняў, якія
атрымлівалі беларусы з прычыны інтэнсіўнага пранікнення ў пэўны
перыяд запазычанай лексікі таго ці іншага паходжання.
1. Сярод
генетычна
іншамоўных
прозвішчных
адзінак
прадстаўнічае месца займаюць прозвішчы з прыметамі балтыйскага
(у асноўным літоўскага) моўнага ўплыву, што з’яўляецца вынікам
даўніх (яшчэ з дапісьмовай пары) і цесных (напрыклад, падчас агульнай
дзяржаўнасці ў складзе Вялікага Княства Літоўскага) моўна-культурных
узаемадачыненняў беларусаў і балтаў. Акрамя таго, паводле сведчанняў
даследчыкаў, на працягу стагоддзяў адбываўся працэс міграцыі балтаў на
беларускія землі [гл. 7, с. 73], у выніку чаго на беларускіх тэрыторыях
узнікалі астраўкі неасіміляванага або толькі часткова асіміляванага ў
моўных адносінах літоўскага (пераважна) і латышскага насельніцтва.
Адпаведна знешнія, памежныя, кантакты беларускай і балтыйскіх моў
маглі дапаўняцца ўнутраным дыялектным уплывам астраўных гаворак,
што аказвала непасрэдны ўплыў на фарміраванне лексічнай базы
беларускіх прозвішчаў (пра змест паняцця «беларускае прозвішча» гл. [2]).
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У беларускай антрапанімічнай сістэме адзначаюцца, напрыклад,
наступныя прозвішчныя адзінкі, якія ўзыходзяць да літоўскіх моўных
асноў1. У прозвішчы Бакшт знаходзіцца сувязь з устарэлым беларускім
словам бакшта, запазычаным з літоўскай мовы (bokštas ‘вежа’).
Прозвішча Балад паходзіць да празвання человека па дзеянні літоўскага
дзеяслова baladotis ‘праводзіць час без справы; бадзяцца’. Прозвішча
Бічун можа быць узведзена да літоўскага слова bičiulis ‘прыяцель, сябар’.
Прозвішча Будрэвіч паходзіць ад празвання, якое суадносіцца з літоўскім
словам budrus ‘пільны, вельмі ўважлівы’. Ванагель – адаптаванае
літоўскае прозвішча Ванагеліс ад літоўскага слова vanagas ‘ястраб’.
Прозвішча Вірбуль найбольш верагодна паходзіць ад літоўскага слова
virb ‘птушка рабчык’. Прозвішча Гінч паходзіць ад літоўскага ginčas
‘спрэчка, супярэчанні’. Прозвішча Друць узыходзіць да літоўскага слова
drūtas ‘чалавек моцнага целаскладу, здаровы’. У аснове прозвішча
Жамжыцкі празванне Жэмжа па дзеянні літоўскага дзеяслова žémžėti
‘зарастаць барадой, валасамі’ або ‘мець зямлісты колер твару’.
Прозвішча Жвірбля паходзіць ад літоўскага слова žvirblis – ‘верабей’.
Прозвішча Жэдзь узыходзіць да літоўскага слова žiedas ‘пярсцёнак,
кветка, напарстак’. Прозвішча Іёдчык (Ёдчык) мае літоўскую аснову
juodas ‘чорны’. Каўлюк – нашчадак чалавека па празванні Каўла ад
літоўскага слова kaulỹs ‘назойлівы чалавек’. Кішкель – адаптаванае на
славянскай глебе літоўскае прозвішча Кішкіс ад літоўскага слова kiškis
‘заяц’. У аснове прозвішча Лабус слова літоўскай мовы labas –
літаральна ‘добры дзень’, а ў пераносе на чалавека, магчыма, ‘добры,
спагадлівы’. Прозвішча Лайба ўзыходзіць да літоўскага слова laibas
‘тонкі, стройны’. Аснову прозвішчаў Мажаеў, Мажэйка складае
празванне Мажай, якое суадносіцца з літоўскім словам mažas ‘невялікі,
маленькі’. Прозвішча Нартыш узыходзіць да літоўскага прыметніка
nãrtus ‘упарты, наравісты’. Аснова прозвішча Півень суадносіцца з
літоўскім словім pievinis ‘лугавы’ (параўн. беларускае прозвішча
Падлужны). Прозвішча Пунтус паходзіць ад дзеяслоўных асноў pusti,
puna, што азначае ‘пухнуць, уздувацца’, у дачыненні да чалавека –
‘пухлы’. Прозвішча Рагойша суадносіцца з літоўскім словам ragaišis
‘пшанічны ці ячменны хлеб; праснак, блін’. Прозвішча Садзібаў
паходзіць ад літоўскага слова sodyba ‘гаспадарчы комплекс, сядзіба’.
1

Пры адборы фактычнага матэрыялу тут і далей у артыкуле выкарыстаны даныя
шматгадовай газетнай рубрыкі «Что в имени моём» у адной з цэнтральных газет
Беларусі – «СБ Беларусь сегодня», у якой разглядаецца паходжанне сучасных
беларускіх прозвішчаў. Вядучай рубрыкі з’яўлялася вядомы беларускі анамаст,
прафесар В. П. Лемцюгова.
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Прозвішча Свяйко узыходзіць да літоўскага слова sveikas ‘здаровы,
поўны здароўя’. Прозвішчы Суман, Суманаў суадносяцца са словам
літоўскай мовы sumanus у значэнні ‘цямлівы, талковы’. Асновай для
прозвішча Цябус паслужыла слова літоўскай мовы ciabuvis у значэнні
‘тутэйшы’. Прозвішча Шалпакоў звязана па значэнні з дзеясловам šelpti
‘дапамагаць грашыма, аказваць матэрыяльную дапамогу’ і словам šalpa
‘грашовая дапамога’. Аснова прозвішча
(
)
узыходзіць да літоўскага дзеяслова spartėti ‘выконваць якія-небудзь
дзеянні ў вельмі хуткім тэмпе’.
Праз пасярэдніцтва беларускіх дыялектаў літуанізмы адлюстраваліся
ў наступных прозвішчных адзінках. У аснове прозвішча Бубліс празванне
Бубла ‘таўстун’ (параўн. беларускія дыялектныя словы бублы, бублікі
‘кругляшкі’ [гл. 6; 8]). Беларускія дыялектолагі звязваюць паходжанне
гэтых слоў з літоўскім словам bubùlis ‘круглы прадмет’. Прозвішча Гізелеў
утворана ад празвання Гізель па прымеце беларускага дыялектнага
прыметніка гізлівы ‘жывы, энергічны, хуткі ў хадзе’, які ўзыходзіць да
літоўскага слова gìzas ‘непаседа’ [гл. 6]. Кез – празванне па значэнні
беларускага дыялектнага дзеяслова кезнуцца, які ўзыходзіць да літоўскага
keĩzotis, keĩziotis ‘капрызіцца, непакоіцца’ [гл. 6]. Аснову прозвішча
Кіпцэвіч складае празванне Кіпець. У «Слоўніку беларускіх гаворак
паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча» кіпець азначае ‘кіпцюр,
пазногаць’ і даецца адсылка да літоўскага слова kìbčius ‘задзіра’ [гл. 6].
Як відаць з прыведзеных прыкладаў, не заўсёды значэнні літоўскіх
лексем, базавых пры ўтварэнні прозвішчаў, суадносяцца з чалавекам і
яго характарыстыкамі, як гэта характэрна для прозвішчаў беларускага
паходжання. Але тут няма лагічных супярэчнасцяў, бо ў літоўцаў іншыя
прынцыпы ўтварэння прозвішчаў, чым у славян, згодна з якімі
намінацыя фактычна любога прадмета, аб’екта, з’явы можа
выкарыстоўвацца ў якасці прозвішчнай асновы.
У некаторых беларускіх прозвішчах можна бачыць сувязь з
літоўскімі асабовымі імёнамі. Напрыклад, прозвішча Доўнар з’яўляецца
вынікам асваення літоўскага прозвішча Даўнарыс, якое паходзіць ад
старажытнага літоўскага двухсастаўнага імя Даўгнорыс (значэнне
невядомае). Беларускае прозвішча Корбут з’яўляецца вынікам асваення
літоўскага
прозвішча
Корбутас,
якое
ўзыходзіць
да
старажытналітоўскага састаўнога імя Карыбутас (ад літоўскіх слоў karas
‘бой, вайна’ + butas ‘дом’, што ў цэлым азначае ‘абаронца свайго дома’).
Фіксуюцца таксама выпадкі, калі літоўская моўная аснова
выяўляецца ў тапанімічных найменнях, ад якіх паходзяць беларускія
прозвішчы. Напрыклад, Даманскі – ураджэнец, заснавальнік або
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ўладальнік адной з вёсак пад назвай Даманы, Даманава, Даманова,
Даманавічы. Назвы ўзыходзяць да асабовага імя Даман, якое з’яўляецца
скарочаным варыянтам імя Даўмонт (у перакладзе з літоўскай ‘вельмі
разумны’). Крашуцкі – ураджэнец вёскі Крашуты (Расонскі р-н Віцебскай
вобл.), зыходным для назвы якой, магчыма, паслужыла літоўскае слова
kraštas ‘бераг (ракі, возера)’. Бяржанін – ураджэнец вёскі Бержанішкі
(Браслаўскі р-н Віцебскай вобл.), назва якой паходзіць ад літоўскага слова
beržas ‘бяроза’.
Усяго, згодна з нашымі дадзенымі, літоўскія карані маюць прыкладна
9,2 % беларускіх прозвішчаў (з 2500 адвольна адабраных сучасных
беларускіх прозвішчаў прыкладна 230 прозвішчных адзінак паводле
значэння матывуючай аcновы суадносяцца з літоўскімі лексемамі).
2. Прэзентатыўную групу ў беларускім антрапаніміконе складаюць
прозвішчы з цюркскімі моўнымі асновамі. Прадстаўнікі цюркскіх
народаў здаўна пражывалі на беларускай тэрыторыі. Як сведчаць
даследчыкі, татары і караімы былі запрошаны ў ВКЛ з Залатой Арды і
Крыма ў пачатку XIV ст., а магчыма, і раней. Прынамсі ўжо ў 1319 г.
татары складалі перадавы атрад войска Гедзіміна ў бітве з тэўтонамі
[гл. 4, с. 24]. Татары інтэнсіўна асіміляваліся ў беларускім асяродку, у
прыватнасці праз шлюбы, нярэдка нават змяняючы канфесійную
прыналежнасць на хрысціянскую (у адных выпадках па ўласным
жаданні, а падчас ўваходжання беларускіх тэрыторый у склад Рэчы
Паспалітай – па патрабаванні адпаведных абмежавальных законаў).
Вядома існаванне беларускіх шляхецкіх і княскіх родаў у ВКЛ, што ўжо
не мелі сябе за татар, але выводзілі ад татар свой радавод (Аскеркі,
Крычынскія, Завацкія, Кадышэвічы, Асановічы, Эльяшэвічы і інш.).
Склад татарскага насельніцтва на Беларусі сістэматычна папаўняўся,
пераважна за кошт перасяленцаў-бежанцаў з Крымскага ханства і
ваеннапалонных, захопленых у час шматлікіх крымскіх набегаў і войнаў
з Крымам. Такім чынам, татары і іншыя цюркскія народы ўтваралі
стабільны этнічны кампанент на беларускіх тэрыторыях, што
забяспечвала кантактаванне беларускай мовы з цюркскімі мовамі і
адпаведна адлюстроўвалася ў антрапаніміконе беларусаў.
У аснове многіх прозвішчаў беларусаў празванні на аснове слоў
цюркскага паходжання (цюркская аснова прозвішчаў вызначалася
паводле [1]). Так, прозвішча Алай паходзіць ад Алай ‘залаты месяц’. Гэта
родаплемянная назва ад спалучэння слоў алтын ‘золата’ і ай ‘месяц’
(тыпу Багай, Касай, Бургай, Кажай, Чангатай). У аснове прозвішча
Букраба цюркскі (найбольш верагодна татарскі) прыметнік bükri
‘гарбаты’. У аснове прозвішча Карамышаў цюркскае слова qorumyš ‘які
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абараніў, які пашкадаваў’. Асновай для прозвішча Корсак паслужыла
празванне Корсак ад слова qarsaq/qоrsaq, запазычанае з цюркскіх моў у
значэнні ‘разнавіднасць стэпавай лісіцы’. У аснове прозвішча Курзаў
празванне па значэнні цюркскіх слоў qyrsaw (‘непаваротлівы, лянівы’),
qursaq (‘вялікі жывот’).
Вялікую групу складаюць прозвішчы з асновамі ў выглядзе
цюркскіх асабовых імёнаў. Напрыклад, у аснове прозвішча Аскерка,
Аскірка турэцкае асабовае імя Аскер ‘воін, салдат’, якое засвоена многімі
цюркскімі народамі. Прозвішча Батуеў утворана ад цюркскага імя Бату.
На думку аўтарытэтнага даследчыка рускіх прозвішчаў цюркскага
паходжання М. А. Баскакава [гл. 1], імя Бату семантычна звязана або з
мангольскім і бурацкім словам bata ‘цвёрды, надзейны, верны,
пастаянны’, або з мангольскім і бурацкім словам bota ‘дзіцяня
вярблюда’. У аснове прозвішча Бугрымаў асабовае імя цюркскага
паходжання Багрым ‘сэрца маё’ (ласкавы зварот маці да дзіцяці).
Асновой прозвішча Булат з’яўляецца асабовае ўласнае імя Булат, якое
суадносіцца з адпаведным словам са значэннямі ‘узорыстая сталь’,
‘булатная шабля’, ‘булатны меч (кінжал)’ (сугучнае прозвішча Булаты,
дарэчы, зусім іншага паходжання і звязана з польскім словам bułaty
‘вуграваты’). Прозвішча Бухціяраў узыходзіць да цюркскага асабовага
імя Бахцеяр ‘які спадарожнічае шчасцю’. Аснову прозвішча Дастанка
ўтварае асабовае імя Дастан ‘сказанне, легенда’. У аснове прозвішча
Суліменка цюркскае асабовае імя Сулім – скарочаны размоўны варыянт
афіцыйнага імя Сулейман, якое ў сваю чаргу ўзыходзіць да
старажытнаяўрэйскага Саламон ‘абаронены’. Прозвішча Сурта ўтворана
шляхам скарачэння цюркскага асабовага імя Суртэк (Сюртэк), якое
ўзыходзіць да цюркскага слова sura і азначае ‘сын волата, княжыч;
дружыннік’. У аснове прозвішча Чымбаевіч ляжыць цюркскае асабовае
імя Чымбай. Шабан – цюркскае асабовае імя па значэнні восьмага
месяца мусульманскага месяцовага года. У арабаў імя Шабан азначае
‘задаволены, багаты’.
У некаторых выпадках прозвішчы з цюркскімі моўнымі асновамі
трэба адрозніваць ад сугучных адзінак, якія ўзыходзяць да беларускіх
лексем. Так, у аснове прозвішча Каратай цюркскае складанае слова qara
taj (qara ‘чорны’ + taj ‘маладая лашадка двухгодак’). Сугучныя з ім
прозвішчы з асновай каротк- (каратк-) (Кароткі, Кароцька, Кароткін,
Караткевіч, Каротчанка, Каратчэня) тым не менш генетычна
адрозніваюцца ад гэтага прозвішча і заключаюць у сабе значэнне
‘кароткі, невялікага росту’. Аналагічна, аснова прозвішча Кусакоў
найбольш верагодна ўзыходзіць да цюркскага дзеяслова küsek ‘мець
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жаданне дасягнуць чаго-н., імкнуцца да чаго-н.’. Ёсць верагоднасць, што
гэтае слова магло выкарыстоўвацца ў функцыі асабовага імя Кусек
(у славянскай перадачы Кусак). Версія, згодна з якой аснову прозвішча
складае празванне Кусака ‘той, хто кусаецца’, значна менш
праўдападобная, бо схільнасць да кусання не з’яўляецца характэрнай
чалавечай адзнакай.
У рэдкіх выпадках прозвішчы беларусаў маглі, як можна
меркаваць, утварацца праз перакладное цюркскае імя. Так, не
выключана, што ў аснову прозвішча Белахвосцік пакладзена папулярная
ў цюркаў мянушка сабакі. Розныя назвы жывёл і мянушкі сабак увогуле
даволі часта сустракаюцца ў якасці цюркскіх мужчынскіх асабовых
імёнаў. У летапісах, напрыклад, упамінаецца імя князя печанегаў Кучуг
(з цюркскага küčük ‘шчаня’), імя палавецкага князя Кабяк (з цюркскага
köbek ‘сабака’). Гэта цалкам заканамерна, бо з даўніх часоў у цюркаў
сабака быў татэмнай жывёлай, заступнікам хатняй жывёлы.
Для некаторых прозвішчаў цюркская версія можа быць толькі
адной з магчымых. Так, у прозвішча Рахманаў магло быць некалькі
крыніц паходжання. Не выключана, што ў аснову прозвішча пакладзена
цюркскае асабовае імя Рахман ‘міласэрны’. Але прозвішча можа
паходзіць і ад празвання па прымеце беларускага і ўкраінскага слова
рахманы (укр. рахманний) ‘ціхі, лагодны, пакорлівы’, а таксама па
значэнні ўкраінскага слова рахман ‘жыхар міфічнай мясцовасці,
сапраўдны хрысціянін’ або ‘жабрак’ [гл. 3]. Ю. Федасюк у кнізе
«Русские фамилии» выводзіць сэнс прозвішча Рахманов са значэнняў
рускага слова рахманый ‘вялы, хілы’, ‘пакорлівы’ (на поўдзень і
паўднёвы захад ад Масквы), ‘вясёлы, разгульны’ (на поўнач і ўсход ад
Масквы), ‘ціхі, лагодны’ (на Пскоўшчыне і ў Беларусі), ‘самазадаволены,
вясёлы’ (у архангельскіх гаворках) [гл. 9].
Паводле нашых падлікаў, цюркскую аснову маюць 3,4 %
беларускіх прозвішчаў (86 з 2500).
3. Кантакты беларускай мовы з нямецкай маглі ажыццяўляцца пры
пасярэдніцтве нямецкіх каланістаў, якія атрымалі шырокі доступ на
беларускія землі ў перыяд Рэчы Паспалітай. На Беларусі вядомыя
заснаваныя немцамі калоніі Лібенталь, Нейдорф, Нейсбург, Ратэнау,
Фрыдэнталь і інш. (пераважна ў Гродзенскай і Магілёўскай губернях)
[гл. 5, с. 130]. Непасрэдна нямецкія прозвішчы маглі замацоўвацца ў
беларускай антрапанімічнай сістэме перш за ўсё ў працэсе натуралізацыі
іх носьбітаў. Акрамя таго, ёсць звесткі, што ў некаторых выпадках
беларускім сялянам, якія працавалі ў нямецкіх калоніях, прысвойвалі
прозвішчы іх гаспадароў-землеўладальнікаў або запісвалі іх на імя
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гаспадара: Рэйтар, Адэрмах, Ленц (такім чынам, наяўнасць у чалавека
прозвішча нямецкага паходжання яшчэ не дае падстаў лічыць, што яго
продак быў па нацыянальнасці немцам).
Нямецкія карані маюць наступныя прозвішчы, актуальныя ў
беларускім антрапаніміконе. Прозвішча Кунгер складаецца з двух слоў:
kühn ‘смелы, адважны’ і Ger – ‘дзіда’. Ліхтар – найбольш верагодна –
спецыяліст па вырабу асвятляльных прылад (ад нямецкага Licht –
‘святло, агонь’). Прозвішча Сманцар суадносіцца з нямецкім словам
Schmant ‘вяршкі, смятана’. У размоўным ужыванні гэтае слова азначае
‘саладжавая ветлівасць, ліслівасць’. Прозвішча Стакас па форме
нагадвае літоўскае, але па паходжанні больш верагодна ўзыходзіць да
нямецкага дыялектнага дзеяслова staken ‘рабіць вялікія крокі’ (параўн. з
беларускімі прозвішчамі Шагала, Шагун). Аснову прозвішча Фалітар
складае нямецкае слова Falter, якое перакладаецца як ‘матыль,
мятлушка’. Прозвішча Фінк паходзіць ад нямецкага слова Fink
‘берасцянка’. Прозвішча Шайтар па значэнні суадносіцца з адным з
нямецкіх аманімічных дзеясловаў: 1. scheitern ‘секчы дровы’ і 2. scheitern
‘быць няўдачлівым’. Прозвішча Шарф узыходзіць да нямецкага слова
scharf ‘той, хто мае востры слых або зрок’, ‘трапны ў стральбе’.
Прозвішчы Шэйн, Шэйнін, Шайнюк паходзяць ад слова Schein ‘святло,
ззянне, бляск’. Прозвішча Штундар узыходзіць да старанямецкага слова
Stunder ‘пагадзінны работнік’, якое звязана са словам Stunde (‘гадзіна’ў
старанямецкай, ‘урок, навучанне’ ў сучаснай нямецкай мове. Прозвішча
Шульцаў паходзіць ад слова Schulze ‘вясковы стараста’. Прозвішча
Шумер вядзе паходжанне ад нямецкага дыялектнага слова Schummer
‘змрок, прысмерак’, у пераносным значэнні – ‘змрочны, невясёлы
чалавек’. Прозвішча Эйхарт складаецца з двух нямецкіх слоў: Eiche
‘дуб’ і hart ‘моцны, цвёрды’.
Шматлікія прозвішчы нямецкага паходжання маюць пазнавальны
нямецкі кампанент Mann ‘чалавек’. Прозвішча Зельман утворана ад двух
нямецкіх слоў: selig ‘шчаслівы’ + Mann. Прозвішча Кашман утварылася
ў выніку зліцця слоў: Kaschemme ‘кабак, карчма’ + Mann (першы носьбіт
прозвішча або валодаў карчмой, або там працаваў). Прозвішча Лахман,
магчыма, складаецца са слоў lachen ‘смяяцца’ + Mann. Прозвішча
Цыкман узыходзіць да аднаіменнага празвання, якое складаецца з двух
слоў: Tsinkne ‘тоўсты мясісты нос’ + Mann. Прозвішча Шэйман паходзіць
ад празвання па дзеянні дзеяслова schämen ‘саромецца’ + Mann.
У аснове некаторых прозвішчаў беларусаў асабовыя імёны
нямецкага паходжання. Так, прозвішча Бярнацкі ўтворана ад каталіцкага
асабовага імя з нямецкімі каранямі Бярнард, якое мае значэнне ‘моцны
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мядзведзь’. Рыхарт – некалькі пераагучанае нямецкае асабовае імя
Рыхард (са старажытнагерманскага ‘багаты, магутны’ + ‘моцны, цвёрды’).
Ёсць выпадкі, калі нямецкія лексемы траплялі ў аснову беларускіх
прозвішчаў праз польскае пасярэдніцтва. Напрыклад, у аснову прозвішча
Шандзіл найбольш верагодна пакладзена польскае слова szędzioł
‘драўлянае пакрыццё для даху, гонт’ (ад нямецкага слова Schindel з тым
жа значэннем).
Пры вызначэнні матывацыйных прозвішчных асноў неабходна
праяўляць уважлівасць і не блытаць некаторыя сугучныя прозвішчы.
Так, прозвішча Магер паўтарае нямецкае слова mager, якое азначае
‘худы, сухарлявы’. Але яго паходжанне нельга змешваць з паходжаннем
падобнага прозвішча Магерка, аснову якога складае слова магерка
‘высокая шапка з лямца, якую раней насілі сяляне’. Той, хто вырабляў такія
шапкі або меў яшчэ якія-небудзь адносіны да іх, называўся Магерка.
А некаторыя прозвішчы на славянскай глебе змянілі сваё аблічча,
што зацямніла іх паходжанне. Напрыклад, прозвішча Лімараў утворана
ад слова лімар. Такое вымаўленне набыло ва ўсходніх славян слова Riem,
запазычанае з нямецкай мовы у якасці назвы шорніка, спецыяліста па
вырабу раменнай вупражы, збруі. У беларускіх (а таксама рускіх і
ўкраінскіх прозвішчах) знайшлі адлюстраванне абодва варыянты: Лімар,
Лімараў, Лімароў, Лімарэнка; Рымар, Рымараў, Рымарэнка.
Паводле нашых падлікаў прозвішчы з нямецкай моўнай асновай
складаюць прыкладна 4,3 % у агульным складзе беларускіх прозвішчаў
(108 з 2500).
У цэлым даныя этымалагічнага аналізу дазваляюць канстатаваць
разнапланавы неславянскі іншамоўны ўплыў на беларускую
прозвішчную сістэму. Аб’ём гэтага ўплыву даволі прадстаўнічы і
складае каля 17 % прозвішчаў з нашай выбаркі.
Нават той адносна невялікі фрагмент, прааналізаваны ў артыкуле,
сведчыць, што ўтваральныя кампаненты беларускіх прозвішчаў глыбока
пусцілі карані ў гісторыю і культуру нашых продкаў. У іх увасоблены
жыццёвы досвед папярэдніх пакаленняў, арыгінальная моўная творчасць,
мудрасць, досціп, фантазія, асаблівасці веравызнання і, як дэманструе наш
матэрыял, выразна выяўлена ступень і характар сувязяў з іншымі народамі.
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кандыдат філалагічных навук,
дацэнт кафедры гісторыі беларускай мовы БДУ

Спосабы перакладу дзеепрыметнікаў
у архіўнай і музейнай тэрміналогіі
Доўгае знаходжанне беларускіх тэрыторый у складзе Расійскай
імперыі і пазней у складзе СССР, дзе мовай навукі і справаводства была
пераважна руская, прывяло да таго, што архіўная і музейная тэрміналогія
беларускай мовы фарміравалася на базе рускай тэрміналагічнай сістэмы
і, адgаведна, пад уплывам лексікі рускай мовы.
Арыентацыя на рускамоўныя ўзоры мае вынікам тое, што ў
дадзеным тэрміналагічнычным сегменце існуюць праблемы, звязаныя з
перадачай дзеепрыметнікавых формаў. Пытанне адэкватнай перадачы
дзеепрыметнікаў па-беларуску паўстае па той прычыне, што ў рускай
мове распаўсюджаны ўсе магчымыя формы дзеепрыметнікаў, у
беларускай жа увогуле не ўжываюцца зваротныя дзеепрыметнікі і маюць
абмежаванае выкарыстанне формы дзеепрыметнікаў незалежнага стану
цяперашняга часу з суфіксамі -уч- (-юч-), -ач- (-яч-) і залежнага стану
цяперашняга часу з суфіксамі -ем-, -ім- [2, с. 188, 189].
На штучнасць утварэнняў з дзеепрыметнікавымі суфіксамі
цяперашняга часу звяртаюць увагу многія навукоўцы; у прыватнасці
П. Сцяцко: «Гэтая чужая мадэль была перанесеная ў беларускую мову ў
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савецкі час з усесаюзнага стандарту – расійскае мовы, дзе такія ўтварэнні
з -ащ- (-ящ-), -ущ- (-ющ-), -ем-, -им- пад былым моцным уздзеяннем
стараславянскае мовы набылі шырокае выкарыстанне ў кніжных стылях
мовы» [6, c. 48].
У перакладчыцкай практыцы склаліся розныя спосабы пазбягання
неўжывальных формаў дзеепрыметнікаў. Прасочым, як рэалізуюцца
гэтыя спосабы пры перакладзе архіўнай і музейнай тэрміналогіі ў трох
спецыяльных слоўніках:
1) справ. – Сорока, В. А., Мальцева, Т. Н., Запартыко, А. В.
Русско-белорусский словарь делопроизводственной и архивной
терминологии / Сарока, У. А., Мальцава, Т. М. Беларуска-рускі слоўнік
справаводнай і архіўнай тэрміналогіі; нав. рэд. В. П. Лемцюгова. –
Мінск: Полымя; БелНДІДАС, 1997. – 441 с.
2) арх. – Гедзімін, Л. А. Руска-беларускі слоўнік архіўнай
тэрміналогіі / Л. А. Гедзімін. – Мінск: БДУ, 2017. – 51 с. [Электронны
рэсурс]. – Рэжым доступу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/185127. –
Дата доступу: 03.03.2018.
3) муз. – Гедзімін, Л. А. Руска-беларускі слоўнік музейнай
тэрміналогіі / Л. А. Гедзімін. – Мінск: БДУ, 2017. – 37 с. [Электронны
рэсурс]. – Рэжым доступу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/185130. –
Дата доступу: 03.03.2018.
Асноўнымі спосабамі перакладу дзеепрыметнікаў на беларускую
мову ў архіўнай і музейнай тэрміналогіі з’яўляюцца наступныя:
1. Пераклад дзеепрыметніка рускай мовы адпаведным
беларускім дзеепрыметнікам ва ўжывальнай форме. Пры гэтым
найбольш прадуктыўны суфікс -н-: обобщающий документ –
абагульняльны дакумент (арх., 26), обобщающий заголовок –
абагульняльны загаловак (арх., 26), саморегистрирующий прибор –
самарэгістравальны прыбор (арх., 38), склеивающий прибор –
склейвальны прыбор (арх., 39), угасающий текст документа – згасальны
тэкст дакумента (арх., 44; справ., 175), машиночитаемый документ –
машыначытальны
дакумент
(арх., 23;
справ., 53),
звуковоспроизводящий –
гукаўзнаўляльны
(арх., 14;
справ., 69),
влаговпитывающий – вільгацепаглынальны (арх., 3; справ., 31), акт о
неисправимых повреждениях дел – акт аб непапраўных пашкоджаннях
спраў (арх., 3; справ., 17), обратимый позитив – абарачальны пазітыў
(арх., 26), восстанавливаемый – аднаўляльны (муз., 5), самопищущий
прибор – самапісны прыбор (арх., 38), защита документов от
биологических разрушающих факторов – ахова дакументаў ад
біялагічных разбуральных фактараў (арх., 14; справ., 68), наборно-
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программирующие автоматы (машины) – наборна-праграмавальныя
аўтаматы (машыны) (справ., 13), высокооплачиваемая работа –
высокааплатная праца (справ., 37), микрофильмирующий аппарат –
мікрафільмавальны апарат (справ., 19), обобщающий документ –
абагульняльны дакумент (справ., 53), запоминающее устройство –
запамінальны апарат (справ., 66), затухающий текст – затухальны
тэкст (справ., 67), посещаемый – наведвальны (муз., 24),
звукозаписывающий – гуказапісвальны, гуказапісны (арх., 14),
самопищущий прибор – самапісны прыбор (справ., 138, 150),
саморегистрирующий прибор – самарэгістравальны прыбор (справ., 138,
150), склеивающий прибор – склейвальны прыбор (справ., 138),
самоуправляемый – самакіравальны (справ., 151).
Значна радзей сустракаюцца іншыя суфіксы дзеепрыметнікаў:
-ан-: нижеподписавшийся – ніжэйпадпісаны (арх., 25; справ., 109),
архетип (предполагаемый текст) – архетып (меркаваны тэкст) (арх., 4);
-ен-: прилагаемый документ – прыкладзены дакумент (арх., 34),
прыкладзены (дададзены) дакумент (справ., 139);
-л-: пропавшее наследие – зніклая спадчына (арх., 35), выцветший –
выцвілы (арх., 7; справ., 37), истекший год – мінулы год (арх., 16).
2. Рускі дзеепрыметнік замяняецца назоўнікам (пры гэтым можа
ўказвацца і іншы варыянт перакладу): лицо, составившее документ –
складальнік дакумента, исполняющий – які (што) выконвае, выканавец,
выконваючы (арх., 16), исполняющий обязанности (и. о.) – выконваючы
абавязкі (выканаўца абавязкаў) (в. а.) (арх., 16), временно исполняющий
должность – часовы выканаўца абавязкаў (справ., 34).
Гэта распаўсюджваецца і на субстантываваныя дзеепрыметнікі:
(не)коммерческая
составляющая
музейного
маркетинга
–
(не)камерцыйны складнік музейнага маркетынгу (муз., 12, 20),
составляющие музея – складнікі музея (муз., 29), выступающий –
выступовец, прамоўца (справ., 37).
Магчымы варыянт, калі складаны дзеепрыметнік цяперашняга часу
перакладаецца спалучэннем прыметнік + назоўнік: главноўправляющий –
галоўны кіраўнік (справ., 39).
3. Замест дзеепрыметніка можа ўжывацца прыметнік:
договаривающиеся стороны – дагаворныя / дамоўныя бакі (арх., 10),
агрессивные факторы окружающей среды – агрэсіўныя фактары
навакольнага асяроддзя (арх., 3), неблагоприятное воздействие
окружающей среды – неспрыяльнае ўздзеянне навакольнага асяроддзя
(муз., 20), обслуживающий персонал – абслуговы персанал (арх., 26; справ.,
114), административно-управленческий персонал – адміністрацыйна-
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кіраўніцкі персанал (справ., 15), оперативная (действующая)
документная информация – аператыўная (дзейная) дакументная
інфармацыя (справ., 116), руководящий персонал – кіраўніцкі персанал
(справ., 127), входящее письмо – уваходны ліст, уваходнае пісьмо (арх.,
7), входящий документ – уваходны дакумент (арх., 7), входящий номер
документа – уваходны нумар дакумента (арх., 7), исходящая – выходная
(арх., 17), исходящее письмо – выходны ліст, выходнае пісьмо (арх., 17),
исходящий документ – выходны дакумент (арх., 17), исходящий номер
документа – выходны нумар дакумента (арх., 17).
Заўважым, што некаторыя дзеепрыметнікі цяперашняга часу,
страціўшы такія граматычныя катэгорыі, як трыванне, стан і час,
перайшлі ў якасныя прыметнікі, і таму могуць ужывацца без
абмежаванняў (вучоны, любімы і г. д.): (не)движимая материальная
ценность – (не)рухомая матэрыяльная каштоўнасць (муз., 6, 20),
движимые объекты – рухомыя аб’екты (муз., 6), движимый
материальный предмет – рухомы матэрыяльны прадмет (муз., 6),
комплекс недвижимых памятников – комплекс нерухомых помнікаў
(муз., 12), музеефикация недвижимого наследия – музеефікацыя
нерухомай спадчыны (муз., 16), музеефикация недвижимого памятника –
музеефікацыя нерухомага помніка (муз., 16), недвижимый памятник –
нерухомы помнік (муз., 20).
4. Дзеепрыметнік (ці дзеепрыметнікавы зварот) можа быць
перабудаваны ў даданы сказ: (не)комплектующийся архив – архіў, які
(не) камплектуецца (арх., 20, 25), (не)комплектующийся архивный
фонд – архіўны фонд, які (не) камплектуецца (арх., 20, 25),
коллекционируемый – які калекцыянуецца (муз., 12), воздержавшийся –
які (што) устрымаўся; той, хто ўстрымаўся (справ., 33) і інш.
5. Дзеепрыметнік замяняецца развітым прыдаткам: читающий
автомат – аўтамат-чытальнік (чытальны, чытаючы аўтамат)
(справ., 191).
6. Дзеепрыметнік можа быць перакладзены займеннікам:
настоящим удостоверяется – гэтым сведчыцца, гэтым пацвярджаецца
(арх., 24).
7. Не ўдалося пазбегнуць у беларускай музейнай і архіўнай
тэрміналогіі ўжывання формаў з суфіксамі -уч- (-юч-), -ем-: текущая
запись – бягучы запіс (арх., 42), текущая страница – бягучая старонка
(арх., 42), текущая строка – бягучы радок (арх., 42), текущее
делопроизводство – бягучае справаводства (арх., 42, справ., 45),
текущий архив учреждения – бягучы архіў установы (арх., 42), ведущий
(доминантный) экспонат – вядучы (дамінантны) экспанат (муз., 4),
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текущая экспозиционная документация – бягучая экспазіцыйная
дакументацыя (муз., 31), текущее комплектование – бягучае
камплектаванне (муз., 31), постоянно действующая выставка –
пастаянна дзеючая выстава (выстаўка) (муз., 24), действующее
законодательство – дзеючае заканадаўства (арх., 9), пишущий автомат
с внешней памятью – пішучы аўтамат са знешняй памяццю (справ., 13).
Сустракаюцца дзеепрыметнікі цяперашняга часу з суфіксам -ем-:
экспануемы прадмет (муз., 36), заўвагі па змесце публікуемых
дакументаў (арх., 35), сохраняемый – захоўваемы (муз., 29), захоўваемая
спадчына (муз., 34), выстаўляемы (муз., 6), групы музеяў па тыпе
захоўваемай спадчыны (муз., 6), класіфікацыя музеяў па дамінантным
тыпе захоўваемай і актуалізуемай спадчыны (муз., 12), але пры гэтым
амаль усюды пададзены паралельны варыянт перакладу. У слоўніках
фіксуюцца
наступныя
варыянтныя
формы
пры
перакладзе
дзеепрыметнікаў: действующая (временно) – дзеючая, дзейная (часова)
(муз., 7), действующий – які (што) дзейничае, дзейны, дзеючы
(справ., 44), примечания по содержанию публикуемых документов –
заўвагі па змесце публікуемых дакументаў / дакументаў, якія
публікуюцца (арх., 35), сохраняемый – захоўваемы, які захоўваецца
(муз., 29), хранимое наследие – захоўваемая спадчына (спадчына, якая
захоўваецца) (муз., 34), выставляемый – які выстаўляецца, выстаўляемы
(муз., 6), группы музеев по типу хранимого наследия – групы музеяў па
тыпе захоўваемай спадчыны (якая захоўваецца) (муз., 6), классификация
музеев по доминантному типу хранимого и актуализируемого наследия –
класіфікацыя музеяў па дамінантным тыпе спадчыны, якая захоўваецца
і актуалізуецца (захоўваемай і актуалізуемай спадчыны) (муз., 12),
вошедший – які (што) увайшоў, уключаны (у спіс) (справ., 34),
вышестоящий – вышэйшы, вышэйстаячы (справ., 37), договаривающийся –
які (што) дагаворваецца, які (што) дамаўляецца, дагаворны (справ., 50),
завершающий – які (што) завяршае, завяршальны (справ., 62),
звукозаписывающий
–
гуказапісвальны,
гуказапісны
(арх., 14),
скрепляющий – які (што) змацоўвае, змацавальны (справ., 156) і інш.
Магчыма перадача музейных і архіўных тэрмінаў, у складзе якіх
ёсць неўжывальная форма дзеепрыметнікаў, з дапамогай інверсіі
(комплектующий отдел – аддзел камплектавання), але ў аналізуемых
слоўніках такі спосаб не фіксуецца.
Пры перакладзе тэкстаў архіўнай ці музейнай тэматыкі магчымы
пераклад дзеепрыметнікаў з дапамогай наступных сродкаў:
1) дзеясловам (подошедший к сотруднику экскурсант спросил –
экскурсант падышоў да супрацоўніка і запытаў); 2) дзеепрыслоўем
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(экскурсант, падышоўшы да супрацоўніка, запытаў); 3) апусканнем
дзеепрыметніка, калі апошні не мае значнай сэнсавай нагрузкі (выплаты,
устанавливаемые законом – выплаты згодна з законам). Аднак
пералічаныя сродкі не з’яўляюцца прадуктыўнымі пры перакладзе
тэрміналагічнай лексікі, бо «сярод тэрмінаў значна пераважаюць
назоўнікі, якія больш за ўсё прыстасаваны для выражэння паняццяў»
[4, с. 417].
Варта адзначыць, што часам у розных слоўніках назіраюцца
некаторыя адрозненні ў адпаведніках да рускіх тэрмінаў:
звукозаписывающий – гуказапісны (справ., 69) і гуказапісвальны,
гуказапісны (арх., 14); читающий автомат – чытальны (чытаючы)
аўтамат, аўтамат-чытальнік (справ., 191) і читающий автомат –
чытальны аўтамат (арх., 50); источники текста публикуемого
документа – крыніцы тэксту дакумента, які публікуецца (справ., 77) і
примечания по содержанию публикуемых документов – заўвагі па змесце
публікуемых дакументаў / дакументаў, якія публікуюцца (арх., 35);
комплектующийся архив – камплектоўны архіў (архіў, які
камплектуецца) (справ., 87) і комплектующийся архив – архіў, які
камплектуецца (арх., 25); действующая (временно) – дзеючая, дзейная
(часова) (муз., 7) і действующий – які (што) дзейничае, дзейны, дзеючы
(справ., 44), договаривающиеся стороны – дагаворныя бакі (арх., 10;
справ., 50) і дамоўныя бакі (арх., 10) і інш.
Такім чынам, для перакладу архіўных і музейных тэрмінаў, у склад
якіх уваходзяць дзеепрыметнікі цяперашняга часу і зваротныя
дзеепрыметнікі,
выкарыстоўваюцца
розныя
сродкі,
найбольш
прадуктыўнымі з якіх з’яўляюцца перадача значэння дзеепрыметнікаў з
дапамогай распаўсюджаных у беларускай мове формаў дзеепрыметнікаў,
прыметнікаў, даданых сказаў, калькавання дзеепрыметнікаў. Рэдка
ўжываецца пераклад з дапамогай займенніка, развітага прыдатка і не
ўжываецца перадача дзеепрыметнікаў праз дзеясловы, дзеепрыслоўі і
апусканне дзеепрыметнікаў, што звязана са спецыфікай тэрмінаў.
Пры перакладзе заўважаюцца варыянтныя формы ці адрозненні ў
перадачы тэрмінаў у розных аўтараў, што гаворыць пра складанасць і
неадназначнасць перадачы тэрмінаў з дзеепрыметнікамі ў беларускай мове.
Тэрміналогія, у прыватнасці архіўная і музейная, гэта сфера, дзе
ўжывання не характэрных для нашай мовы формаў цяжка пазбегнуць.
Калі ў тэкстах іншых стыляў можна шырока выкарыстоўваць апісальныя
канструкцыі ў выглядзе даданых сказаў, то ў тэрміналогіі гэтага зрабіць
нельга, бо, як мы адзначалі, дзеепрыметнік знаходзіцца ў складзе
тэрміналагічнага спалучэння ці сам з’яўляецца тэрмінам.
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Як адзначаюць даследчыкі тэрміналогіі, агульнамоўныя слоўнікі
маюць вялікае значэнне ў развіцці беларускай навуковай тэрміналогіі, у
яе нармалізацыі і ўніфікацыі [1]. Аднак і ў гэтых слоўніках таксама няма
аднастайнасці ў падачы дзеепрыметнікаў; можна знайсці ў іх
нехараактэрныя беларускай мове формы дзеепрыметнікаў на -уч- (-юч-):
правячы, кіруючы, пануючы [7], гаручы, падучы, скорамінучы, плывучы,
плакучы, пішучы, самапішучы, сыпучы [5], звышцякучы, гнятучы [3] і інш.
Такім чынам, як у агульнамоўных, так і ў тэрміналагічных
слоўніках дзеепрыметнікавыя формы прадстаўлены, і яны даюць
шырокае поле дзейнасці для спецыялістаў у галіне тэрмінатворчасці.
Стваральнікі архіўных і музейных тэрміналагічных слоўнікаў імкнуцца
пазбягаць нехарактэрных для нашай мовы формаў дзеепрыметнікаў,
ужываючы розныя спосабы іх замены, а калі гэта не ўдаецца,
выкарыстоўваюць малаўжывальныя формы, бытаванне якіх, аднак,
абумоўлена уплывам агульнамоўных слоўнікаў і моўнай традыцыяй.
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Батанічная тэрміналогія і тэрмінаграфія 1920-х гадоў
Распачатая ў 1920-я гады беларусізацыя мела адной са сваіх задач
арганізацыю работы навучальных устаноў на беларускай мове; пераход
устаноў і арганізацый на беларускую мову планавалася ажыццявіць на
працягу 1-3 гадоў. У сувязі з гэтым узнікла патрэба не толькі ў
перакладных слоўніках агульнаўжывальнай лексікі, але найперш у
тэрміналагічных, у якіх былі б сабраныя тэрміналагічныя і наменклатурныя
назвы розных галін навукі. Для вырашэння гэтай задачы ў 1921 г. урадам
рэспублікі была створана Навукова-тэрміналагічная камісія, якая
складалася з гуманітарнай, прыродазнаўчай і матэматычнай секцый.
Спачатку аб’ём работы абмяжоўваўся патрэбамі сярэдняй школы, а
пазней быў пашыраны да ўсёй навуковай тэрміналогіі. У рабоце
ўдзельнічалі аўтарытэтныя вучоныя, пісьменнікі і грамадскія дзеячы
(Я. Купала, Я. Колас, С. Некрашэвіч, М. Байкоў і інш.), а таксама
галіновыя
спецыялісты
(батанік
В. Міхальскі,
прыродазнавец
Я. Каранеўскі інш.). За зусім непрацяглы тэрмін была зроблена сапраўды
тытанічная праца: з 1922 па 1930 гг. выйшлі 24 выпускі Беларускай
навуковай тэрміналогіі, прысвечаныя розным галінам навукі, якія
спрыялі далейшаму разгортванню лексікаграфічнай дзейнасці і давалі
магчымасць на практыцы праверыць жыццядзейнасць тых ці іншых
тэрмінаў. Працэс выпрацоўкі тэрмінаў быў навукова ўзважаны і
прадуманы. «Тэрміналагічныя праекты разглядаліся спачатку на
пасяджэннях адпаведных секцый, а пазней абмяркоўваліся і
зацвярджаліся на агульных сходах камісій. <…> У складаных выпадках
адбывалася галасаванне па канкрэтных тэрмінах. <…> Непрывычныя
новыя тэрміны абмяркоўваліся на пасяджэннях камісіі асабліва
старанна» [5, с. 89].
Батанічнай тэрміналогіі быў прысвечаны шосты выпуск «Батаніка
(агульная і спецыяльная)» (1924 г.). Выпуск 24 «Слоўнік тэрміналогіі
агульнае раслінагадоўлі (праект)» (1930 г.) таксама быў тэматычна
блізкі. Выходзілі і іншыя працы, напрыклад, «Беларуска-польскарасійска-лацінскі батанічны слоўнік» З. Верас (Вільня, 1921),
«Беларускія назвы раслін» М. Ганчарыка (Горкі, 1927), «Беларускія
лекарскія зëлкі» А. Краскоўскага (Вільня, 1921).
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Відаць, найбольш аўтарытэтным і вартым увагі з’яўляецца шосты
выпуск БНТ. Як сказана ў прадмове да яго, гэты праект батанічнай
тэрміналогіі, складзены Вітольдам Міхальскім, быў перагледжаны і
прыняты прыродазнаўчай секцыяй Інбелкульта, а таксама часткова
заслуханы на пленуме Інбелкульта. Найбольш значны ўдзел у пераглядзе
прымалі С. Некрашэвіч, М. Азбукін, М. Грамыка, А. Круталевіч,
Ч. Родзевіч і А. Смоліч. Першая частка праекта (Агульная батаніка)
папярэдне друкавалася у «Вестнику Народного Комиссариата
просвещения С.С.Р.Б.» (вып. 7-8 за 1922 г.); папраўленая і дапоўненая
А. Смолічам, яна ўвайшла ў адпаведны выпуск. У прадмове
засяроджваецца ўвага на праектным (спробным) характары выпуска і
адзначаецца, што прапанаваная тут тэрміналогія, выяўленая з народнага
матэрыялу, можа быць ўдакладнена і дапоўнена з багатага запасу
батанічных назваў і тэрмінаў, якім валодае беларуская мова [2, с. 310].
Выпуск «Батаніка (агульная і спецыяльная)» утрымлівае дзве часткі.
Першая частка «Агульная батаніка (анатомія, марфалогія і фізіялогія
раслін)» складаецца з руска-беларускага слоўніка і двух спісаўпаказальнікаў (названых у выпуску слоўнікамі) тэрмінаў - лацінскіх і
беларускіх назваў. У перакладным слоўніку да 580 рускіх назваў падаюцца
беларускія адпаведнікі. Беларуская частка крыху большая за рускую, бо
некаторым рэестравым словам прапануецца два беларускія эквіваленты
(белковае вещество – бялковая матэрыя, белкавіна; вакуоля – ваднічок,
вакуоля;
–
гібрыд; гумус – перагной, гумус; диморфизм –
двупастацёвасьць, дыморфізм; лепесток – пялёстка, кветкалісьцік;
цветение – красаваньне, цьвіценьне; хвоя – ігліц, шыльнік і інш.).
Другая частка «Спецыяльная батаніка (сістэматыка раслін)»
уключае ў сябе лацінска-руска-беларускі слоўнік на 1248 рэестравых
слоў, а таксама спісы-паказальнікі (тут таксама названыя слоўнікамі)
назваў па-руску і па-беларуску. У абедзвюх частках сабраныя словы
размяшчаюцца ў алфавітным парадку, для зручнасці карыстання і
хуткага знаходжання патрэбнага слова ўвесь матэрыял пранумараваны.
У параўнанні з выпускамі БНТ – вынікам калектыўных
намаганняў – «Беларуска-польска-расійска-лацінскі батанічны слоўнік»
З. Верас значна меншы па колькасці ўключаных у яго слоў. У слоўніку
сабраны размешчаныя ў алфавітным парадку назвы 302 раслін,
беларуская ж частка складае 424 назвы, бо «адна і тая ж расліна ў розных
месцах Беларусі мае часта розныя назовы, нават зусім адна да аднае
непадобныя» [3, с. 216]. Як аздначана ў прадмове, складючы слоўнік,
З. Верас карысталася працай М. Федароўскага «Lud Białoruski»,
слоўнікам братоў Гарэцкіх і ўласнымі запісамі. Аўтарка адзначыла, што
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веданне «чыстанародных» назваў раслін можа дапамагчы спасцігнуць
родную мову, бо «кожная раслінка, кожная зелейка раскажа не толькі
дэталі свайго ўласнага жыцця, гісторыю свайго роду, але ж таксама
напомніць аб тэй ролі, якую іграе ў жыцці нашых сялян, у іх медыцыне,
чарах і варожбах. Часта адно характэрнае названне раскрые перад
нашымі вачыма ўсю паэтычнасць і багатую фантазію нашага народа…»
[3, с. 215]. Працу над слоўнікам З. Верас распачала ў 1912-13 гг. - амаль
за 10 гадоў да таго, як ён убачыў свет.
Як бачым, асноўным рэсурсам для стварэння беларускай
тэрміналогіі, таксама як і папаўнення слоўніка агульнаўжывальнай
лексікі, бачылася жывая народная гаворка. Ідэі свядомага пурызму,
узятыя за аснову практычнай дзейнасці, вымагалі ад тых, хто займаўся
вырашэннем праблем лексікалогіі і тэрміналогіі, арыентацыі ў першую
чаргу на невычэрпныя багацці жывой народнай беларускай мовы, што
пры распрацоўцы батанічнай тэрміналогіі было зрабіць адносна лёгка, бо
«батаніка як навука вельмі блізкая да жыццёвых інтарэсаў чалавека і
<…> батанічнай навуковай тэрміналогіі папярэднічала ўтварэнне т. зв.
“народнай тэрміналогіі”, якая ў свой час увайшла ў склад навуковай»
[9, с. 20]. Вельмі актыўна выкарыстоўваўся і патэнцыял беларускай мовы
ў працэсе словатворчасці, калі стварэнне новых слоў адбывалася «на
падставе законаў беларускай народнай мовы і на падставе існуючых у
мове слоў» [4, с. 173].
Матэрыял слоўнікаў 1920-х гг. яскрава засведчыў прынцып
выкарыстання магчымасцей беларускай мовы ў распрацоўцы
агульнаўжывальнай лексікі і тэрміналогіі, імкненне фарміраваць іх на
ўласнай моўнай аснове, што абумовіла з’яўленне ў адпаведных выпусках
БНТ такіх слоў, як, напрыклад, зельнік (рус. гербарий), дзідаваты (рус.
копьевидный), сцябло-корань (рус. корневище), каморка (рус. клетка),
каптурок (каранёвы) (рус. чехлик (корневой)), нібы-вось (рус. ложная ось),
вяліказароднік (рус. макроспора), дробназароднік (рус. микроспора),
чужаед (рус. паразит), расьліны-лазуны (рус. лазящие растения), расьліныгнілаеды (рус. сапрофиты), расьліны-солялюбы (рус. галовиты), расьлінымокралюбы (рус. гигрофиты), расьліны-сухалюбы (рус. ксерофиты) і інш.
Між тым батанічная тэрміналогія (таксама як і ўся біялагічная) у
пэўнай ступені інтэрнацыяналізаваная: нярэдкія тэрміны, у склад якіх
уваходзяць кампанеты грэка-лацінскага паходжання. Гэта таксама
ўлічвалася ў тэрміналагічнай дзейнасці 1920-х гадоў. На конт
запазычанняў М. Байкоў адзначаў: «...няма чаго баяцца перакладу
чужаземных тэрмінаў у нашу мову, <…> ня можна быць фанатычным
пры замене слоў сваімі роднымі і з нецярплівасцю адносіцца да чужога
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толькі таму, што гэта – чужое, не сваё» [1, с. 162]. Я. Лёсік таксама
дапускаў матываванае запазычванне пры адсутнасці ў мове ўласных слоў:
«...няма і ня можа быць такое мовы, каб яна магла абысьціся запасам адных
толькі родных слоў» [8, с. 141], «памен паасобнымі словамі адбываецца
паміж усімі культурнымі народамі» [7, с. 113–114]. І таму натуральна,
што ў тэрміналагічных зборніках 1920-х гадоў сустракаюцца і
інтэрнацыянальныя назвы (акліматызацыя, базідыя, нітрыфікацы,
оптыму, орган, сэлекцыя, фэрмэнт, эндэмізм і інш.). Але колькасць такіх
слоў вельмі значна саступае ўтвораным на беларускім матэрыяле.
Такім чынам, пастаўленая дзяржавай задача пераводу працэсу
навучання на беларускую мову хутка ўвасаблялася ў жыццё. Аднак не
была пазбаўлена тагачасная тэрміналогія і пэўных хібаў, звязаных з
паскоранымі тэмпамі работы, непазбежнай і абгрунтаванай, але ж у
пэўнай ступені «празмернай арыентацыяй на ўласныя моўныя рэсурсы»,
нераспрацаванасцю тэрміназнаўчых праблем, неўнармаванасцю лексікасемантычнай сістэмы беларускай мовы [6, с. 125]. На жаль, час не
дазволіў удасканаліць зробленае і ў наступныя дзесяцігоддзі на
практыцы праверыць жыццядзейнасць беларускіх тэрмінаў у выніку
агульнай тэндэнцыі на збліжэнне беларускай мовы з рускай і
пераарыентацыі прынцыпаў тэрміналагічнай дзейнасці.
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Мова і асоба: развагі школьнага настаўніка
У пачатку было Слова, і Слова
было ў Бога,і Богам было Слова. Яно
было ў пачатку ў Бога; усё праз Яго
пачало быць, і без Яго нішто не
пачало быць,што пачало быць. У Ім
было жыццё, і жыццё было святлом
для людзей.
Евангелле паводле Іаанна, 1:1–4.

Як вядома, грамадства – гэта найперш сукупнасць разнастайных
формаў сумеснага існавання і дзейнасці людзей. Грамадскае суіснаванне
ажыццяўляецца праз дзейнасць, а таксама праз мову, якая з’яўляецца
сродкам сацыяльнага быцця чалавека-суразмоўніка, пазнання свету,
мыслення і г. д. Мова суправаджае свядомую дзейнасць асобы на
працягу ўсяго жыцця і становіцца асноўным яе атрыбутам. Менавіта
выключнасцю функцыі мовы ў лёсе індывіда і тлумачыцца той факт, што
мове вучаць ад нараджэння: спачатку праз суразмоўніцтва з дарослымі і
равеснікамі, а потым – у працэсе арганізаванай і мэтанакіраванай
адукацыі.
Мова – гэта з аднаго боку сховішча культуры, у якім закадзіравана
ўся інфармацыя пра чалавецтва, а з другога боку – адзіная крыніца яе
(культуры) пазнання, узбагачэння і развіцця. Пазнанне культуры
адбываецца ў працэсе арганізацыі пазнавальнай дзейнасці, якая, у сваю
чаргу, не можа існаваць інакш, як праз мову. Мова з’яўляецца асноўным
сродкам запамінання, захавання і ўзнаўлення інфармацыі. Любыя звесткі
пра навакольны свет захоўваюцца ў памяці чалавека часцей за ўсё ў
выглядзе вобразаў і слоў. Зрокавая памяць звязана са зрокавым
успрыняццем інфармацыі, слыхавая – са слыхавым. Любая тэкставая
інфармацыя – зрокавая ці слыхавая – захоўваецца ў памяці і аднаўляецца
праз слова, праз мову.
Такім чынам, мове належыць выключная роля ў наладжванні
супольнай дзейнасці грамадства, фарміраванні яго трываласці, духоўнай
маналітнасці. Яна – самы магутны акумулятар інтэлектуальных і
духоўных здабыткаў чалавецтва, зберагальніца ўсяго папярэдняга яго
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вопыту. А гэта значыць, што яна выступае не толькі сродкам зносін
паміж людзьмі. Мова з’яўляецца для іх сувязніком з мінулым і
будучыняй, з Сусветам і Прыродаю, з іх духоўна-энергетычным
патэнцыялам. Калі мова грунтоўна выяўляе прыродную сутнасць
аб’ектаў і рэчаў, працэсаў і з’яў, разнастайна перадае іх, то набывае
незвычайную моц і велічнасць. Уздзеянне шматкроць павялічваецца, калі
авалоданне родным словам адбываецца натуральным чынам у суладных
зносінах з навакольным асяродкам. Дадзеная народу Богам і
ўдасканаленая людзьмі, прыстасаваная імі да канкрэтных ландшафтных і
культурна-гістарычных умоваў, мова актуальна ўплывае на духоўны стан
грамадства, дапамагае чалавеку стаць АСОБАЮ.
Cлова, як і творы культуры, утрымлівае духоўна-інтэлектуальную
энергію, успрынятую людзьмі ў навакольнай прасторы і апрацаваную
імі. Праз Слова перадаецца яна ад папярэднікаў да наступнікаў і
пашыраецца сярод сучаснікаў. Слоўная энергія ўздзейнічае не толькі на
інтэлект людзей, але і на іх душы, фарміруе іх сумленне. Узмоцненая
музычнай ці мастацкай энергіяй, яна здольная дакранацца да жывых
тканак душы і натхняць іх.
Штодзённа вучням патрабуецца сілкаванне духоўнай энергіяй.
Гэта і непасрэдны кантакт у прыродным асяродку, успрыманне яго
хараства, і сустрэча з творамі культуры, і слоўны практыкум. Слова –
гэта адлюстраванне рэальнасці (у дакументальным ці мастацкім,
канкрэтным ці абагульненым выглядзе). Чым багацейшы слоўнікавы
запас школьнікаў, тым больш панарамнае і аб’ёмнае спазнанне імі
рэчаіснасці, тым больш моцная суладнасць з наваколлем, Сусветам, тым
больш плённае творчае выяўленне. Засвоенае роднае слова станоўча
праграмуе чалавека, адпаведна і грамадства, робіцца адметнай
натхняльнай сілай для іх.
Чалавек – найлепшае тварэнне Госпада, створанае паводле вобраза
і падабенства Божага. Гэта значыць, што кожны чалавек атрымаў у
спадчыну ад свайго творцы тыя рысы, якія вылучаюць яго з усяго
жывёльнага свету: розум, дар слова і свабоду волевыяўлення. Адно з
галоўных адрозненняў чалавека ад жывёл – членараздзельная мова. Але
часам гэта «славесная адметнасць», што ўзвышае чалавека да
найвышэйшага зямнога стварэння, адоранага розумам і сумленнем,
зводзіць чалавека да ўзроўню жывёлы, дзікага звера. А віной усяму
нявінная дробязь – язык. Апостал Іакаў на старонках Святога Пісання
наступным чынам разважае пра тое, як мы карыстаемся гэтым органам
нашага цела і адзначае: «Калі хто словам не грашыць, той чалавек
дасканалы, які можа ўтаймаваць усё цела сваё. Калі акілзваем коней, каб
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слухаліся нас, то падпарадкоўваем усё іх цела. Вось і караблі, хоць такія
вялікія яны і магутныя вятры іх носяць, а кіруюцца маленькім стырном
туды, куды стырнавы захоча. Так і язык, хоць і малая частка цела, але
многа робіць. Вось такі маленькі агеньчык, а вялікі лес падпальвае. І
язык – гэта агонь, асяродак усякай злачыннасці. Язык так змешчаны
паміж нашых членаў, што запальвае ўсё цела ды, сам запалены
пякельным агнём, запальвае кола жыцця. Бо ўсякая прырода звяроў і
птушак, паўзуноў і марскіх жывёл утаймоўваецца і ўтаймавана
прыродаю чалавечай. Языка ж утаймаваць ніхто з людзей не можа; і гэта
несупыннае зло, поўнае смертаноснай атруты. Ім бласлаўляем Бога і
Айца, і ім жа праклінаем людзей, якія створаны на падабенства Божае. З
тых самых вуснаў сыходзяць блаславенне і праклён. Не павінна так
быць, браты мае! Хіба цячэ з адной крыніцы салодкая і горкая вада? Не
можа, браты мае, смакоўніца радзіць масліны альбо вінаградная лаза
смоквы; гэтаксама і адна крыніца не можа даваць салёную і салодкую
ваду» (Пасланне святога апостала Іакава, 3:2–12).
Згодна з Бібліяй, нам давядзецца трымаць адказ за кожнае
вымаўленае слова: «Добры чалавек з добрай скарбніцы выносіць добрае,
а ліхі чалавек з ліхой скарбніцы выносіць ліхое. Кажу ж вам,што за
кожнае марнае слова, якое вымавяць людзі, дадуць яны адказ у дзень
судны: бо паводле слоў сваіх апраўдаешся і паводле слоў сваіх
асудзішся» (Евангелле паводле Матвея, 12:35,37).
Словаблудства, брыдкаслоўе, пустаслоўе наносяць непапраўныя
страты здароўю, іміджу, аўтарытэту чалавека, прыніжаюць сацыяльны
статус асобы. Беднасць мовы, «коснаязыкасць» псуюць нават самую
прыгожую знешнасць, выкрываюць ўбоства душы і розуму.
Адсутнасць стрыманасці ў словах, пустыя размовы, ігнараванне
правіл моўнага этыкету, элементарная непісьменнасць – усё гэта дрэнна,
але самыя страшныя наступствы для чалавака, асабліва для маладой
асобы, ды і для грамадства ў цэлым, мае распаўсюджанне брыдкаслоўя.
Між тым яшчэ апостал Павел у сваіх пасланнях папярэджваў: «Ніякае
брыдкае слова хай не выходзіць з вуснаў вашых» (Пасланне святога
апостала Паўла да Эфесянаў, 4:29). «Не ашуквайце саміх сябе: ці не
ведаеце, што зламоўныя Царства Божага не спадкуюць» (Першае
пасланне святога апостала Паўла да Карынфянаў, 6:10).
Раней пачуць лаянку дзе-небудзь было выключэннем, нават
надзвычайнасцю. А зараз збітая і намулелая вушы ненарматыўшчына – у
штодзённым жыцці: у сям’i, у транспарце, на вуліцы, на працы. Апошнім
часам гэта ганебная з’ява перастала быць выключэннем. Маральнае
калецтва – брыдкаслоўе – пагражае неакрэплым душам. Вучоныя лічаць,
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што брыдкаслоўе адыгрывае сваю негатыўную ролю ў распаўсюджванні
хвароб і агульным пагаршэнні самаадчування чалавека.
У выніку сямнаццацігадовага даследавання групай навукоўцаў пад
кіраўніцтвам доктара біялагічных навук І. Бяляўскага было даказана, што
ў людзей, якія ўвесь час выкарыстоўваюць мат, меншая працягласць
жыцця. Другая група даследчыкаў на чале з кандыдатам біялагічных
навук П. Гараевым даказала, што мацерныя словы могуць негатыўна
ўздзейнічаць на генетычны апарат чалавека. Вопыты на насенні расліны
арабідопсіс прадэманстравалі, што брыдкаслоўе правакуе генныя
мутацыі і нават выраджэнне. Адразу ўзгадаваюцца словы прамудрага
цара Саламона: «Благаславеннем праведных ўзвышаецца горад, а
вуснамі грэшнікаў руйнуецца» (Прытчы Саламонавы, 11:11).
Такім чынам, адмоўна ўздзейнічае мацерная лексіка не толькі на
таго, хто ўжывае яе ў сваім маўленні, але і на таго, хто слухае яе. У свой
час быў зроблены наступны эксперымент: бралі дзве шклянкі рысу і
кожны дзень на працягу месяца гаварылі ім пэўныя словы. Рыс, якому
гаварылі «дзякуй», праз месяц меў прыемны пах, а рыс, якому казалі «ты
дурань», – пачарнеў і згніў. Яшчэ больш адчувальная да славеснага
пасылу вада. Вада, якая ўвабрала злосць і нянавісць, становіцца ядам.
Злое слова – атрута, злое слова – забойца, злое слова – бумеранг.
Як паказалі сучасныя даследаванні ў галіне хвалевай генетыкі,
генетычны апарат зямных арганізмаў працуе не толькі на рэчыўным, але
і на полевым узроўні і здольны перадаваць інфармацыю з дапамогай
электрамагнітных і акустычных хваляў. А кожнае слова – гэта пэўная
хваля з адпаведнай частатой вагання, якая ўплывае на навакольнае
асяроддзе, а таксама і на жывыя істоты. Цяпер зразумела, чаму Хрыстос
казаў вучням: «Вы чулі, што сказана продкам: “не забівай, а хто заб’е –
падлягае суду”. А я кажу вам, што кожны, хто гневаецца на брата свайго
марна, падлягае суду; а хто скажа брату свайму: “рака” (што значыць
“пусты чалавек”), падлягае сінедрыёну (найвышэйшае судзілішча); а хто
скажа: “неразумны”, падлягае геене вогненнай» (Евангелле паводле
Матвея, 5:21–22).
І, наадварот, наколькі магутную гаючую і выратавальную сілу мае
малітва, вядома ўсім вернікам. Цікава, што сёння ёсць магчымасць
спаслацца і на вынікі канкрэтных навуковых даследаванняў: насенне
раслін падверглі апраменьванню ў дзесяць тысяч рэнтген. Святары
бласлаўлялі насенне і чыталі над ім малітвы. У выніку навукоўцы
зафіксавалі пазітыўныя змены на генетычным узроўні.
Народнае ўяўленне пра важнасць удумлівага стаўлення да таго,
што і як гаворыць чалавек, знайшло сваё ўвасабленне ў фальклоры.
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У прыватнасці, гэта тэма часта гучыць у беларускіх прыказках і
прымаўках: Як брыдкае слова сказаць – лепш язык выплюнуць; Дурнога
салаўя – дурныя песні; Сліны не падымеш, а слова не выкінеш;
Выказанага слова да губы не вернеш; Рана загоіцца, а злое слова – ніколі;
Сказаў – як цвіком прабіў.
Народная творчасць фіксуе не толькі тое, чаго трэба пазбягаць, але
і тое, да чаго неабходна імкнуцца: Ласкавае слоўка, як сонейка,грэе;
Слова лечыць і калечыць; Добрае слова сказаць – посах у рукі даць.
Сёння мова засмечваецца брыдкімі і гнілымі словамі,
жарганізмамі, рознымі слэнгамі, непатрэбнымі запазычваннямі. А гэта
можа прывіць падрастаючаму пакаленню рысы нацыянальнага нігілізму,
які з развіццём цывілізацыі вядзе грамадства да духоўнага спусташэння,
а праз тысячагоддзі – і да самазнішчэння.
Таму мы павінны рабіць немалыя захады, каб новыя пакаленні не
вырасталі з аслабленым грамадзянскім і патрыятычным імунітэтам, каб
адчуванне нацыянальнай разгубленасці, непаўнавартаснасці не вяло
моладзь у адных выпадках да духоўнага спусташэння, у другіх – да
прагматычнага прыстасаванства.
У пераважнай большасці людзі па сваёй натуры – прыстасаванцы.
Здаецца, яны нібы народжаны для падпарадкавання, для згоднага
ўспрымання прыродных ці грамадскіх з’яў. Аднак Гасподзь прапануе
нам не прыстасоўвацца, а быць суладнымі з Ім, дзейнічаць свабодна,
натхнёна, але з улікам аб’ектыўных законаў і заканамернасцяў.
Пастаянна Ён падштурхоўвае людзей шукаць суладнасці (як з Ім, так і
паміж сабою), узаемапаразумення, каб потым яны змаглі творча выявіць
сваю наканаванасць. І такім чынам спраўдзіцца ў сваім зямным
існаванні, быць сапраўды «народам Божым», народам святым, народам
праведнікам, які ў аснову свайго быцця і сваёй гістарычнай місіі
закладвае запаведзі Божыя – фундаментальныя, справядлівыя і мудрыя
прынцыпы існавання чалавечай цывілізацыі. І ў гэтай свяшчэннай справе
мова – менавіта мова родная – выступае для людзей трывалай духоўнаматэрыяльнай сувяззю.
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С. М. Запрудскі,
кандыдат філалагічных навук,
дацэнт кафедры гісторыі беларускай мовы БДУ

«Сербскі слоўнік» Вука Караджыча
і «Слоўнік беларускай мовы» Івана Насовіча:
падабенствы і адрозненні
0. У гісторыі славянскай лексікаграфіі ХІХ стагоддзе пазначана
публікацыяй шэрагу фундаментальных слоўнікаў агульнанацыянальнага
маштабу, якія ўяўлялі сабой важныя вехі ў станаўленні слоўнікавага
рамясла ў славян увогуле і мелі вялікі ўплыў на наступнае развіццё
адпаведных славянскіх моў. Слоўнікамі агульнанацыянальнага маштабу
ў сербаў і беларусаў у ХІХ ст. былі выдадзены ў Вене ў 1818 г. «Српски
рjечник истолкован њемачким и латинским риjечма» Вука Стэфанавіча
Караджыча (1787–1864) і апублікаваны ў Санкт-Пецярбургу ў 1870 г.
«Словарь белорусского наречия» Івана Іванавіча Насовіча (1788–1877) [12].
На адрозненне ад слоўніка І. Насовіча, які быў выдадзены, калі
аўтару было ўжо 82 гады, «Српски рjечник» 1818 г. быў надрукаваны,
калі яго аўтар быў яшчэ ў маладым узросце. Другое, дапоўненае,
выданне слоўніка Караджыча было здзейснена ў 1852 г. (У гэтай
публікацыі разглядаецца толькі першае выданне слоўніка В. Караджыча.)
Калі ў беларускім выпадку маем пэўную «аднаразовую» падзею, то ў
сербскай сітуацыі можна гаварыць пра пэўны працэс, які расцягнуўся
больш, чым на трыццаць гадоў.
1. Пэўнае няяўнае супастаўленне «Сербскага слоўніка» Караджыча
і «Слоўніка беларускай мовы» Насовіча ў рамках больш шырокай
канфрантацыі прымяняльна да асэнсавання рэпрэзентацыі ў слоўніках
розных славянскіх моў народнай культуры было здзейснена ў 2000 г.
А. Плотнікавай. У яе манаграфіі «Словари и народная культура. Очерки
славянской лексикографии» ў рамках падраздзела «Слоўнікі
агульнанацыянальнага маштабу на дыялектнай аснове» змешчаны
параграфы «Уклад Вука Караджыча ў фарміраванне сербскахарвацкай
лексікаграфічнай традыцыі» і «Слоўнік І.І. Насовіча» [12, c. 21–31, 44–46].
Пішучы пра слоўнік Караджыча, А. Плотнікава звярнула ўвагу на
тое, што ў падобных лексікаграфічных працах звычайна шырока
падаецца тэрміналогія духоўнай культуры. Быўшы ўключанымі ў
слоўнік Вука, многія артыкулы са сферы сербскай міфалогіі ўвайшлі ў
пазнейшыя этнаграфічныя працы. Міфалагічных апісанняў у слоўніку
так многа, і яны такой якасці, што можа лічыцца, што Караджыч заклаў
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асновы сербскай этналогіі [12, c. 21–22]. У працы «Словари и народная
культура...» адзначаны велізарны ўплыў Вукавай працы на ўсё наступнае
развіццё сербскай лексікаграфіі. Аўтарка падкрэсліла першаступенную
ролю твора Караджыча ў фарміраванні літаратурнай сербскай мовы і
доўгі лёс слоўніка ў якасці «этнаграфічнай энцыклапедыі» сербскага
народа [12, c. 22–23, 28]. Даследчыца аддала належнае меркаванням
іншых навукоўцаў, у якіх тым ці іншым чынам вылучаўся дыялектны ці
нават ідыялектны характар слоўніка Караджыча, аднак падкрэсліла, што
«Сербскі слоўнік» меў наддыялектны характар [12, c. 25].
Характарызуючы слоўнік І. Насовіча, А. Плотнікава зазначыла,
што яго з’яўленне на свет было абумоўлена работай па збору
спецыфічных у адносінах да рускай літаратурнай лексікі беларускіх слоў.
Гэта
лексікаграфічная
праца
набыла
значэнне
слоўніка
агульнанацыянальнага маштабу [12, c. 45]. Паколькі ў Расійскай акадэміі
навук беларуская мова разумелася як дыялект рускай мовы, пастолькі
слоўнік І. Насовіча быў задуманы як дыялектны, ён меў арыентавацца на
«Опыт областного великорусского словаря» (1852) і быць
дыферэнцыяльным у адносінах да «Словаря церковнославянского и
русского языка» (1847). Слоўнік Насовіча пераважна ахапіў лексіку
сучаснай паўночна-ўсходняй Беларусі і некаторую частку слоўнікавага
складу яе захаду. Тая акалічнасць, што ў слоўніку лексіка ўсходняй і
заходняй частак сучаснай Беларусі была дадзена нераўнамерна, было
патрактавана аўтаркай амбівалентна. З аднаго боку, было заўважана,
адсутнасць дакументацыі пры фіксацыі ў слоўніку лексікі заходніх
беларускіх рэгіёнаў знізіла яго каштоўнасць як дыялектнай крыніцы.
З другога боку, здзейсненая ў працы Насовіча ўніфікацыя дыялектнай
лексікі маладой літаратурнай мовы была прызнана важнай рысай
славянскіх слоўнікаў, якія мелі важнае значэнне ў станаўленні
адпаведных нацыянальных моў. Паводле А. Плотнікавай, наяўнасць у
слоўніку шэрагу падрабязных апісанняў тэрмінаў народнай культуры
была станоўчым фактарам [12, c. 45].
2. Нягледзячы на тое, што «Сербскі слоўнік» Караджыча і
«Слоўнік беларускай мовы» Насовіча былі створаны ў пэўных
гістарычных абставінах і адлюстравалі як неаднолькавы стан
фарміравання тагачасных сербскай і беларускай літаратурных моў, так і
зусім канкрэтныя асаблівасці развіцця тагачаснай сербскай і беларускай
лексікаграфіі,
гэтыя
лексікаграфічныя
працы
аб’ядноўваюцца
некаторымі важнымі рысамі. Напрыклад, абодва слоўнікі спалучалі ў
сабе рысы перакладнога і тлумачальнага слоўнікаў; абедзве працы былі
прыблізна аднаго памеру: слоўнік Караджыча складаўся з 26 270 слоў, а
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слоўнік Насовіча налічваў каля 30 тысяч слоў. Ступень падабенства
паміж слоўнікамі, аднак, магла быць рознай.
2.1. На фоне славянскай лексікаграфіі працы Караджыча і Насовіча
выразна вылучаюцца як слоўнікі стандартных моў, заснаваных на
народнай аснове. Фарміраванне стандартнай мовы на дыялектнай аснове
ў пачатку ХІХ ст. было вельмі незвычайным дзеяннем, і яшчэ В. Ягіч
адносна слоўніка Караджыча адзначаў, што для свайго часу ён быў
«адзінкавай з’явай» [5, c. 147]. У раздзеле «Слоўнікі агульнанацыянальнага
маштабу на дыялектнай аснове» манаграфіі А. Плотнікавай у якасці
«імянных», пазначаных у назвах, падраздзелаў вылучаны чатыры:
сербскі, рускі (прысвечаны слоўніку У. Даля), беларускі і балгарскі
(прысвечаны слоўніку Н. Герава) слоўнікі [12, c. 21–46].
«Тлумачальны слоўнік жывой велікарускай мовы» У. Даля,
несумненна, не меў такога вялікага значэння для развіцця рускай
літаратурнай мовы, якое мелі «Сербскі слоўнік» В. Караджыча для
станаўлення сербскай літаратурнай мовы [15, c. 9] і «Слоўнік беларускай
мовы» І. Насовіча – для беларускай. Што да «Слоўніка балгарскай мовы»
Н. Герава, то ён сапраўды ўгрунтаваны на дыялектнай аснове; аўтар
слоўніка, аднак, карыстаўся этымалагічным правапісам [3, c. 310–
322, 329–338] – і гэта збліжае яго са слоўнікам І. Насовіча. Аднак ні
балгарская, ні, асабліва, руская літаратурныя мовы не належаць да моў,
заснаваных на вусна-размоўнай аснове.
2.2. З’яўленне абодвух слоўнікаў абавязана як унутраным, так і
знешнім імпульсам. Зацікаўленасць мовай і імкненні Караджыча
процістаяць «ненароднай» славянасербскай мове аформіліся толькі пасля
пераезду ў Вену пад уплывам супрацоўніка Венскай бібліятэкі, цэнзара
славянскіх кніг, славенца Е. Копітара [6, c. 258]. Дапамога, атрыманая
Караджычам на стадыі фарміравання і ўвасаблення навуковых ідэй з
боку замежных вучоных як у фалькларыстыцы, так і ў мовазнаўстве,
была вельмі значнай [6, c. 258; 21; 16, c. 76].
2.3. Як Караджыч, так і Насовіч фармальна былі аматарамісамавукамі. К моманту пачатку збірання народных песень і працы над
граматыкай у 1814 г. у Вука за плячамі былі няскончаная школа ў
Лозніцы (1795), колькімесячны вопыт вывучэння нямецкай мовы ў
Петрыне (1806), кароткі перыяд навучання ў новазаснаваным
Бялградскім універсітэце (1808). К моманту падрыхтоўкі і выдання
слоўніка Вук меў досвед фалькларыстычнай працы. Вук таксама быў
аўтарам сербскай граматыкі (1814). У фарміраванне моўнай канцэпцыі
Вука і падрыхтоўку слоўніка былі ўцягнуты некалькі чалавек.
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І. Насовіч у 1812 г. скончыў Магілёўскую духоўную семінарыю. Да
моманту непасрэднага ўзяцця за працу над слоўнікам у І. Насовіча за
плячамі быў некароткі (1812–1844) шлях педагагічнай дзейнасці ў
розных навучальных установах. Да заканчэння работы над слоўнікам
Насовіч быў аўтарам надрукаванай у Санкт-Пецярбургу ў «Известиях
Академии наук» падборкі беларускіх прыказак і прымавак. К моманту
публікацыі слоўніка Насовіч быў аўтарам яшчэ аднаго зборніка
беларускіх
прыказак,
а
таксама
шэрагу
ненадрукаваных
фалькларыстычных і лінгвістычных прац, у тым ліку філалагічных
назіранняў над беларускай гаворкай (1850) і інш.
Насуперак невысокай філалагічнай падрыхтаванасці Вука на час
укладання слоўніка не выпадае гаварыць пра аматарскі ўзровень яго
«Сербскага слоўніка», першай лексікаграфічнай працы, прысвечанай
сербскай народнай мове. Гэты адбылося таму, што ў слоўніку быў
пададзены новы, не вядомы тагачаснай навуцы, аўтэнтычны матэрыял.
«Сербскі слоўнік» быў створаны на раннім этапе развіцця сербістычных і
славяназнаўчых даследаванняў. Работай над слоўнікам апекаваўся
кваліфікаваны навуковец, адзін з «волатаў славістыкі» Е. Копітар, якога
можна лічыць суаўтарам Караджыча [6, c. 251, 259–260].
Пра слоўнік Насовіча нельга сказаць, што ў ім таксама не былі
заўважны рысы аматарства. Гэта тлумачылася той акалічнасцю, што
І. Насовіч не прайшоў належнай навуковай школы. Аж да 1864 г., часу
калі Насовіч перабраўся ў Санкт-Пецярбург, ён фактычна зусім не меў
навуковага асяроддзя. Яго навуковыя кантакты здзяйсняліся толькі ў
форме перапіскі з прадстаўнікамі расійскіх навуковых арганізацый;
уласна навуковыя пытанні ў ёй абмяркоўваліся, відаць, нячаста. Праца
Насовіча была надрукавана на паўстагоддзе пазней за слоўнік
Караджыча, калі ўжо істотна павысіўся ўзровень лінгвістыкі. Рысы
аматарства ў слоўніку праявіліся ў выніку той акалічнасці, што на
некаторыя з’явы І. Насовіч меў свае суб’ектыўныя, ненавуковыя погляды –
і меркаванні падобнага роду былі надрукаваны ў слоўніку. У слоўніку
І. Насовіча часам устанаўлівалася паходжанне тых або іншых слоў. Якраз
у гэтым апошнім выпадку недахопы адукацыі І. Насовіча як філолагадаследчыка, чалавека, які стаў займацца лінгвістыкай толькі ў сталым
узросце, былі заўважны, прынамсі, для некаторых яго сучаснікаў [18].
2.4. У абодвух аўтараў (адпаведна, і ў іх слоўніках) можна
канстатаваць больш або менш выразнае процістаўленне «сваёй» і
«чужой» лексікі. Зрэшты, такое процістаўленне добра ідэнтыфікавалася
найперш на агульным, «дэкларатыўным» узроўні. Вызначыць
паходжанне таго або іншага слова часам было вельмі няпроста; акрамя
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таго ўкладальнікі слоўнікаў павінны былі прымаць укарэненасць многіх
запазычаных лексем у сербскую і беларускую народныя мовы.
У слоўніку В. Караджыча найбольш відавочным слоем чужой
лексікі былі турцызмы – словы, якія ўвайшлі ў сербскую мову з турэцкай
або праз турэцкую мову. Як вядома, спачатку турцызмы былі для аўтара
«Сербскага слоўніка» настолькі спецыфічным лексічным разрадам, што
планавалася вылучыць іх асобна ад астатніх слоў у спецыяльным дадатку
[6, c. 258; 23, c. 12, 29]. Аднак, у працэсе падрыхтоўкі слоўніка да друку
было вырашана пакінуць турцызмы сярод іншых слоў: «Турске ријечи
(које сам од прилике знао да су јамачно Турске) назначио сам
звијездицом (*), и ђе ми је одма могло пасти на ум, замјењивао сам и
Српским ријечма. Највише од ови Турскије речи могу се без сваке муке
ишћерати из нашег језика, зашто имамо Српске мјесто њи; а ђекоје се
може бити ни у години дана не спомињу; али сам и ја опет писао, зашто
сам се чуо ђе се у народу говоре, или пјевају; а има неколико и такови
ријечи Турски, које ћемо морати задржати и посвојити, н. п. боја
(боjити, боjење), аманет, тепсија, ђерђеф, топ, барјак, барјактар, брк,
бурмут (бурмутица), чакшире» [7, c. ХХ]. У якасці турцызмаў у слоўніку
было пазначана 1259 слоў. Папраўдзе, згодна з падлікамі сучасных
аўтараў, турцызмаў у слоўніку было 2200 [23, c. 29] ці нават 2500
[22, c. 271], г. зн. 8–9 % ад усяго яго лексічнага складу.
В. Караджыч памяркоўна ставіўся да гэтай катэгорыі слоў, якая
была часткай тагачаснай народнай сербскай мовы [20, c. 165], як і
ўвогуле да наяўнасці ў сербскай мове запазычанняў [6, c. 243–244].
З аднаго боку, ён лічыў патрэбным ачышчаць наколькі магчыма
сербскую мову ад чужых слоў. З другога боку, ён тым не менш падаваў
турцызмы ў слоўніку, часам не тлумачачы іх, а адсылаючы да нейкага
ўласнага слова (бáбо vide отац; бȃлта vide сjекира; белèгиjа vide
гладилица; кàзук vide колац; кàjмак vide скоруп; џùда vide копље і пад.).
Караджыч выразна ўсведамляў абмежаваныя магчымасці адмовіцца ад
усіх запазычанняў [7, c. ХХ].
У слоўніку Насовіча наяўнасць непажаданых для аўтара чужых
слоў адчувалася многа слабей, чым у слоўніку В. Караджыча, паколькі
яны не былі вылучаны ніякім спецыяльным спосабам. Але такія словы ў
працы тым не менш былі – імі былі паланізмы і германізмы. Стаўленне
да гэтага разраду слоў І. Насовіча істотна адрознівалася ад стаўлення да
турцызмаў В. Караджыча.
Публікуючы ў 1866 г. зборнік беларускіх прыказак, у кароткай
прадмове Насовіч як бы апраўдваўся перад чытачом за тое, што, быўшы
некалькі стагоддзяў «аддзеленымі ад Расіі» і знаходзячыся «пад польскім
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валадараннем», беларусы прынялі многія польскія словы. Ён, аднак,
падкрэсліваў, што тая акалічнасць, што ў беларускіх прыказках
сустракаюцца польскія словы, не азначае, што адпаведныя парэміі былі
запазычаны з польскай мовы [10, c. 254–255].
У сярэдзіне ХІХ ст. у беларускай мове ўжывалася вялікая
колькасць слоў польскага паходжання, яны былі ўключаны ў слоўнік,
аднак толькі ў шасці (sic!) выпадках І. Насовіч указваў на польскае
паходжанне таго або іншага беларускага слова (гатунокъ, лемэнтаръ,
сцибло і інш.) [2, c. 61]. У «Слоўніку беларускай мовы» 1870 г. не было
адзначана польскае паходжанне тых слоў, якія ў 1850-я г. у «Алфавітным
паказальніку...» сам І. Насовіч кваліфікаваў як польскія, напрыклад,
врядъ / урядъ, коверецъ / коберецъ, памятка, плотъ, спратъ.
Тая акалічнасць, што ў беларускай мове сярэдзіны ХІХ ст.
змяшчалася многа польскіх слоў, была адзначана ў прадмове да слоўніка,
падрыхтаванай Аддзяленнем рускай мовы і славеснасці імператарскай
Акадэміі навук. У прадмове было сказана, што ў беларускай гаворцы
ёсць словы, запазычаныя з замежных моў «главным же образом из
польского. Слова, перешедшие из последнего языка, преимущественно
употребляются мелкою шляхтою, мещанами, ремесленниками,
экономами, приказчиками и проч.» [9].
І. Насовіч, аднак, такую рэмарку ад рэдакцыі, як і сам факт таго,
што ў слоўніку не была апублікавана падрыхтаваная ім прадмова,
сустрэў хваравіта [13]. Згодна з М. Шапірам, пераважны ўплыў польскай
мовы на беларускую быў «відавочны да асляплення», а І. Насовіч як
быццам «зусім ігнаруе польскую мову» [18, c. 3]. Некаторыя паланізмы
І. Насовіч тлумачыў як літуанізмы. Аўтар «Слоўніка беларускай мовы»
таксама быў схільны не пазначаць нямецкае паходжанне некаторых слоў
[18; 17, c. 62].
Пры тым, што такое ўстанаўленне паходжання слоў часткова магло б
тлумачыцца
агульным
невысокім
узроўнем
этымалагічных
даследаванняў 1850–1860-х гг., большае значэнне мелі, аднак, недахоп
адукацыі і свядомая ідэалагічная устаноўка І. Насовіча на непрызнанне
значнасці польскага ўплыву на беларускую мову. Яшчэ ў 1866 г. адзін з
рэдактараў слоўніка І. Сразнеўскі рэкамендаваў, з аднаго боку,
павялічыць у слоўніку колькасць этымалагічных каментароў для тых
выпадкаў, калі пададзеныя ў слоўніку лексемы былі відавочнымі
паланізмамі (тыпу маёнтокъ, маёнтносць, пречь, хлопъ, хлопецъ,
хандога, хандожиць, цнота) і, з другога боку, раіў зняць усе тыя
этымалагічныя заўвагі, якія грунтуюцца адзіна на, верагодна,
неабгрунтаваных, здагадках аўтара, – тыпу суаднясенне лагодзиць з літ.
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lagati [14, c. 116]. Гэтыя рэкамендацыі не былі прыняты. М. Шапіра
паказаў, што пры ўстанаўленні значэнняў слоў і іх этымалогій І. Насовіч
не карыстаўся нават такой важнай крыніцай, як слоўнік С.-Б. Ліндэ.
У падрыхтаванай І. Насовічам (і адхіленай акадэмічнай рэдакцыяй)
прадмове да слоўніка, згодна з уласным сведчаннем аўтара, сярод іншага
быў выкладзены «чысты славянізм беларускай гаворкі і блізкая роднасць
з вялікарускай гаворкай і, наадварот, рэзкая непадобнасць да польскай
мовы <...> паказана сувязь беларускай гаворкі з літоўскай» [11, c. 252].
На думку Насовіча, з польскай мовы ў беларускую мову ўвайшлі толькі
тыя, якія ўжываліся «па польскай адміністрацыі», але такіх слоў, паводле
Насовіча, існавала «нязначная колькасць» [11, c. 253].
3.1. У той час, як выданне слоўніка Караджыча было самым
цесным чынам інтэгравана ў сацыяльна-культурныя абставіны
тагачаснага жыцця ў Сербіі, выданне слоўніка Насовіча было толькі
пэўнай падзеяй навуковага жыцця ў Расіі і мела ўскосныя сувязі з
грамадска-палітычнымі фактарамі.
«Сербскі слоўнік» задумваўся як моўная альтэрнатыва пісьмовай
славянасербскай мове, якая панавала ў Сербіі ў пачатку ХІХ ст.
Дзякуючы працы Караджыча была вызначана аснова сербскай
літаратурнай мовы. З’яўляючыся лінгвістычнай працай, слоўнік
Караджыча, аднак, далёка выйшаў за рамкі навукі і знаменаваў сабой
моўную, правапісную, культурную рэвалюцыю [6, c. 238, 251].
Інтэграванасцю ў самыя актуальныя сацыяльна-культурныя патрэбы
свайго часу ў сукупнасці з высокім навуковым узроўнем падрыхтаванай
працы і абумоўлена значэнне гэтай кнігі ў гісторыі сербскага народа.
Згодна з П. Івічам, «од свих Вукових списа прво издање Рjечника jе
наjзначаjниjе. Чак се не може навести ниjедно друго дело у историjи
српске културе коjе би одиграло већу улогу као прекретница, као
полагање темеља» [6, c. 238]. Аднак шлях да прызнання моўнай
праграмы Вука быў працяглым.
Выдадзены за межамі Беларусі напярэдадні доўгага перыяду
рэакцыі, калі беларускі нацыянальна-вызваленчы рух знаходзіўся ў
заняпадзе, «Слоўнік беларускай мовы» доўгі час не знаходзіў сабе
зацікаўленага і кваліфікаванага беларускага чытача.
У акадэмічным асяроддзі «Слоўнік беларускай мовы» быў
успрыняты стрымана. Насуперак таму, што ў 1871 г. у бібліяграфічным
аглядзе часопіса «Филологические записки» слоўнік Насовіча быў
названы «найлепшым упрыгожаннем рускай вучонай літаратуры»
[17, c. 57], у некаторых яго ацэнках мясцілася нямала крытычных заўваг.
М. Шапіра крытыкаваў слоўнік за няўдалую падачу значэнняў некаторых
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слоў і недарэчныя этымалогіі. Высока ацэньваючы слоўнік Насовіча ў
цэлым, заснавальнік беларускай філалогіі Я. Карскі ў 1904 г. выказаў на
адрас працы Насовіча шэраг заўваг. У тым ліку былі пакрытыкаваны
няпоўны
рэестр
слоўніка,
а
таксама
выкарыстанне
«напаўэтымалагічнага» пісьма і падача ненадзейнага матэрыялу ў плане
фанетыкі [17, c. 65]. Спатрэбілася больш за трыццаць гадоў і
радыкальная змена сацыяльна-палітычнай сітуацыі, у тым ліку прагрэс у
эмансіпацыі беларускай мовы для таго, каб слоўнік стаў ацэньвацца
больш адэкватна і выкарыстоўвацца як важкі аргумент ў грамадскапалітычных дыскусіях нашаніўскага часу наконт лёсу беларускай мовы.
У канцы 1910-х – пачатку 1920-х гг. слоўнік Насовіча адыграў
значную ролю ў падрыхтоўцы тагачасных перакладных беларускіх
слоўнікаў [4].
Погляд на слоўнік Насовіча толькі як на навуковую крыніцу,
няўлік яго канкрэтнай гісторыі і значэння ў грамадскім сцвярджэнні
беларускай мовы ў пачатку ХХ ст. даюць вынікам ацэнкі, згодна з якімі
гэты слоўнік павінен разглядацца ў першую чаргу як дыялектны
[19, c. 524–525] і не можа лічыцца нацыянальным слоўнікам беларускай
мовы [8, c. 73].
3.2. Што да спалучэння лексічнай рэформы з графічнай і
правапіснай, то гэты вядомы пункт, вельмі важны ў Караджычавай
праграме, не меў ніякага значэння для Насовіча.
3.3. На фоне працяглага часу падрыхтоўкі слоўніка Насовіча
звяртае на сябе ўвагу зусім кароткі шлях ад задумы да здзяйснення
слоўніка Караджыча. Вук толькі ў студзені 1816 г. сістэматычна заняўся
слоўнікам, а ў красавіку 1817 г. слоўнік быў гатовы. З красавіка 1817 г.
па красавік 1818 г. былі напісаны прадмова, падрыхтавана граматыка, у
слоўнік уносіліся дапаўненні і выпраўленні. Друкаванне слоўніка заняло
час з красавіка да канца лістапада 1818 г. [6, c. 256–261, 264].
У сваім апублікаваным у 1866 г. водзыве на рукапіс слоўніка
Насовіча І. Сразнеўскі пісаў, што Насовіч займаўся слоўнікам дзесяць
гадоў [14, c. 109, 114]; пасля апублікавання слоўніка ў 1870 г., у
прадмове да якога напісана, што Насовіч укладаў сваю працу
шаснаццаць гадоў [9], звычайна фігуруе апошняя лічба.
3.4. Важна ўстанавіць уплыў на падрыхтоўку слоўніка з боку
старонніх асоб.
Роля Е. Копітара ў падрыхтоўцы «Сербскага слоўніка» была
выключна вялікай. Менавіта ён заахвоціў Караджыча збіраць народныя
песні, напісаць граматыку і падрыхтаваць слоўнік. Ва ўсіх выпадках,
нават калі гэта пярэчыла ўласнаму адчуванню – як, напрыклад, датычна
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ўвядзення ў кірыліцу лацінскай літары j і падачы ў слоўніку вульгарных
слоў [6, c. 264–265] –, Караджыч прымаў прапановы Копітара.
Імпульсы да ўкладання слоўніка І. Насовічам, а таксама
канкрэтныя этапы і акалічнасці работы вядомы менш. Імкненне аўтара
будучага слоўніка займацца навуковай дзейнасцю звычайна звязваецца з
яго нечаканай адстаўкай з пасады педагога і прапановамі супрацоўнічаць
з боку розных навуковых арганізацый [17, c. 54–55]. Што датычыць,
аднак, падрыхтоўкі слоўніка, то некаторыя акалічнасці не даюць
магчымасці адназначна ўстанавіць, якімі былі адносіны паміж Насовічам
і дзеячамі Акадэміі навук, а таксама ў якой меры І. Насовіч уклаў слоўнік
па прапанове Акадэміі.
Так, напрыклад, вядома, што, плануючы падрыхтаваць беларускі
слоўнік, акадэмія спыніла свой выбар на Насовічу не адразу [1, c. 86].
Так, у студзені 1853 г. І. Насовіч яшчэ не меў замовы ад Акадэміі.
У лютым 1859 г. з Аддзялення рускай мовы і славеснасці Насовіч
атрымаў ліст, у якім было напісана, што Аддзяленне не даручала яму
рыхтаваць слоўнік [11, c. 239, 248]. У пачатку 1860 г. Адзяленне трактавала
ўжо падрыхтаваны Насовічам слоўнік як складзены па яго «асабістаму
жаданню» і давала магчымасць аўтару распарадзіцца яго працай «па яго
меркаванню» [1, c. 87]. Згодна з парадай І. Сразнеўскага, у красавіку
1865 г. Насовіч перадаў слоўнік ва ўласнасць Аддзялення рускай мовы і
славеснасці Акадэміі навук [11, c. 249].
4. Слоўнікі Караджыча і Насовіча збліжаюць некаторыя іх
асаблівасці. Гэта фактычна адзіныя фундаментальныя славянскія
слоўнікі ў ХІХ ст. моў, заснаваных на народнай аснове. Слоўнікі былі
падрыхтаваны згодна з ініцыятывамі, якія зарадзіліся за межамі Сербіі і
Беларусі. Аўтарамі абодвух слоўнікаў былі аматары. Аматарскі ўзровень
слоўніка Насовіча часткова праявіўся ў нешматлікіх выпадках: ва
ўстанаўленні значэнняў асобных слоў і падачы неабгрунтаваных
этымалогій. Аўтары абодвух слоўнікаў асаблівую ўвагу звярталі на
запазычанні, пры гэтым Караджыч абачліва заклікаў ва ўжыванні
замяняць непатрэбныя турцызмы, а Насовіч, не прапануючы нічога
рэфарматарскага, у сваіх навуковых працах аспрэчваў значэнне польскай
мовы ў фарміраванні лексікі беларускай мовы.
Слоўнікі Караджыча і Насовіча ў пэўным сэнсе непараўнальныя з
пункту гледжання таго, якое значэнне яны мелі ў кантэксце свайго часу.
В. Караджыч вядомы як стваральнік літаратурнай мовы, як рэфарматар
сербскай графікі і правапісу, але падобныя сферы дзейнасці былі зусім
не актуальныя для засяроджанага на навуковым аспекце І. Насовіча.
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В. А. Зразікава,
кандыдат філалагічных навук,
дацэнт кафедры медыялогіі і вэб-журналістыкі БДУ

Гемеронімы ў кантэксце анамастычных даследаванняў:
сучасны стан і перспектывы развіцця
Вывучэнне нацыянальнага анамастыкону застаецца ў ліку
надзённых і прыярытэтных задач беларускага мовазнаўства. Цікавасць
навукоўцаў да анамастычнай прасторы, сукупнасці ўласных імёнаў, якія
ўжываюцца ў маўленчай практыцы беларусаў, выходзіць за межы
лінгвістыкі, інтэгруючыся ў кантэкст міждысцыплінарных даследаванняў
(краязнаўчых, культуралагічных, літаратуразнаўчых).
Сучасныя дасягненні па анамастыцы адлюстраваны ў працы доктара
філалагічных навук, прафесара Г. М. Мезенка «Беларуская анамастыка
(2000–2015): бібліяграфічны паказальнік» [5]. Сабраныя аўтарам звесткі
па сістэматызацыі і каталагізацыі анімічнага матэрыялу (кнігі, навуковыя
зборнікі, артыкулы, аўтарэфераты доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый)
сведчаць аб плённай рабоце айчынных анаматолагаў і вызначаюць новыя
напрамкі анамастычных пошукаў і адкрыццяў.
Нельга не пагадзіцца з думкай Г. М. Мезенка аб тым, што
нацыянальная анамастыка не толькі з’яўляецца захавальніцай
гістарычнага вопыту народа, яго менталітэту і традыцый, асаблівасцей
кантактаў з іншымі народамі і культурамі, але і садзейнічае
фарміраванню нацыянальнай свядомасці народа на сучасным этапе
развіцця. Таму абагульненне здабыткаў навуковых даследаванняў у гэтай
галіне навукі мае істотнае значэнне для разумення ролі нацыянальнага
анамастыкону ў працэсе фарміравання адметнага іміджу нашай краіны
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не толькі ў вачах сучаснага беларускага грамадства, але і сусветнай
супольнасці [5, с. 4].
Беларуская анамастыка сфарміравалася як самастойная навука са
сваім аб’ектам, метадамі і прыёмамі даследавання, аднак анамастычная
карта неаднародная паводле тэарэтыка-метадалагічнай даследаванасці і
лексікаграфічнай прадстаўленасці розных тыпаў онімаў. Ядро даследчай
парадыгмы складаюць працы па тапонімах (Т. М. Аліферчык,
Н. А. Багамольнікава, У. М. Генкін, А. В. Кавалёва, І. Л. Капылоў,
А. І. Копач, В. П. Лемцюгова, Г. М. Мезенка, В. І. Рагаўцоў, В. В. Шур,
Н. Р. Якубук і інш.) і антрапонімах (К. Б. Барысевіч, І. А. Гапоненка,
В. М. Ляшкевіч, В. А. Ляшчынская, Г. М. Мезенка, Г. К. Семянькова,
В. В. Шур і інш.).
У зоне анамастычнай перыферыі знаходзяцца разрады онімаў, якія
рэдка трапляюць у поле зроку айчынных даследчыкаў (эргонімы,
прагматонімы, геартонімы, катайконімы і інш.). У адрозненне ад
тапонімаў і антрапонімаў гэтыя іменныя адзінкі пазней сфарміравалі свае
тэматычныя разрады. Яны ў меншай ступені схільныя выпрацоўваць
уласныя, спецыфічныя структурна-граматычныя паказчыкі, але ў той жа
час валодаюць большай залежнасцю ад дыскурсаў тых сфер, у межах
якіх ажыццяўляецца іх стварэнне [4, с. 113]. Не сталі выключэннем у
гэтым плане і ўласныя назвы сродкаў масавай інфармацыі, за якімі ў
анамастычнай практыцы замацаваўся тэрмін гемеронімы: «Звязда»,
«Беларуская думка», «Белновости», «Прессбол», «Мы», «Мастерская.
Строим дом», «Туризм и отдых», «Союзное государство», «Шинник»,
«Belarus Today», «Столичное телевидение», «Веб-журналист», «Наш
край», «Ежедневник», «БелТА», TUT.BY і іншыя.
Сёння ў беларускай анамастыцы няма комплексных даследаванняў
па вызначэнні лінгвістычнага статусу гемеронімаў, прынцыпах іх
намінацыі, класіфікацыі, нэймінгу, асаблівасцях функцыянавання ў розных
тыпах СМІ (перыядычных, аўдыёвізуальных, сеткавых). Выключэнне
складаюць асобныя работы: «Гемеронимы города Бреста» [1],
«Медианоминация Беларуси: принципы и способы именования газет»
[2], «Названия телевизионных программ: номинативный аспект» [3].
Як аб’ект анамастычных даследаванняў гемеронімы патрабуюць
усебаковага лінгвістычнага аналізу з мэтай устанаўлення іх
намінатыўных, семантычных, стылістычных і лінгвакультуралагічных
адметнасцей. Гемеранімія (сукупнасць назваў сродкаў масавай
інфармацыі пэўнай мовы) ахоплівае сферу інфармацыйных зносін
(газеты, часопісы, агенцтвы, інтэрнэт-выданні, тэлебачанне, радыё) з

102

мэтай надання іменнай (індывідуальнай) маркіроўкі аб’яднаным адзінай
канцэпцыяй і рэдакцыйнай палітыкай медыяканалам.
У анамастычнай прасторы гемеронімы займаюць адметнае месца.
У адрозненне ад звычайных уласных імёнаў, якія ўзнікаюць у выніку
прадметнай індывідуалізацыі, яны з’яўляюцца аб’ектамі асобага тыпу
індывідуалізацыі – ідэйнай. У такіх адзінак індывідуалізацыі падлягае
сама ідэя, асноўны напрамак дзейнасці. Адсюль цесная сувязь гемеронімаў
з ідэалогіяй грамадства, а таксама іх зменлівасць і часовасць.
Інфармацыйная палітра краіны развіваецца і трансфармуецца пад
уплывам сацыяльных, палітычных, эканамічных падзей. На змену адным
выданням прыходзяць іншыя, а гемеронім можна мяняцца ў
адпаведнасці з патрабаваннямі часу: замест назвы газеты «Рабочий» –
«Советская Белоруссия» – «СБ. Беларусь сегодня»; «Ленінскі шлях» –
«Авангард»; «За бальшавіцкiя перамогi» – «Прыпяцкая праўда»;
«Белорусский рынок» – «Белорусы и рынок».
Спецыяльнага вывучэння заслугоўвае і прырода штучнай
намінацыі гемеронімаў: не даследаваны ўмовы і шляхі стварэння імёнаў,
спосабы іх узуалізацыі і трансанімізацыі. Між тым гемеронімы,
з’яўляючыся
прадуктам
развіцця
грамадства,
ствараюцца
мэтанакіравана, яны свядома, шляхам пісьмовай фіксацыі і
неаднаразовага паўтарэння ў рэкламе, уключаюцца ў слоўнікавы фонд
мовы і трывала ўваходзяць ва ўжытак [6].
Сучасныя СМІ не толькі інфармуюць аб падзеях, але і фарміруюць
наша ўяўленне аб навакольным асяроддзі. Важнае месца ў гэтым працэсе
займае выбар назвы СМІ. Прыналежнасць гемероніма да дыскурсу
масавай камунікацыі непазбежна адбіваецца на прагматыцы
іменатворчай дзейнасці: імя становіцца інструментам для зносін з
адраснай аўдыторыяй, і фактар адрасацыі, ці «настройкі» адрасата на
неаобходнае ўспрыманне названага гемеронімам прадукта, непазбежна
выступае ў якасці значнага камунікатыўнага арыенціра намінатыўнай
актыўнасці [4, с. 113]. Кожны СМІ мае індывідуальны гемеронім, які
з’яўляецца інтэлектуальнай уласнасцю і мае юрыдычную замацаванасць.
На першы погляд можа падацца, што адрасант-намінатар валодае
бязмежнай свабодай выбару мадэльнага раду намінацый для гемероніма.
Аднак характар намінатыўных інтэнцый суб’екта такой намінацыі
абмяжоўвае
агульнапрынятая
мадэль
намінатыўных
паводзін,
арыентаваная на ўспрыманне адрасата. Немалаважную ролю адыгрывае
факт прыналежнасці выдання да таго ці іншага тыпу СМІ.
Паводле нашых назіранняў, у назвах перыядычных выданняў
традыцыйна выкарыстоўваецца адаб’ектная мадэль намінацыі, у аснове
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якой намінатар адштурхоўваецца ад якасці, характару акрэсленага
аб’екта і праз мінімум намінатыўных намаганняў стварае звыклы для
ўспрымання адрасата наменклатурны (стандартны) варыянт: «Брестский
курьер», «Белорусская лесная газета», «Рэспубліка», «Минский курьер»,
«Народная газета», «Спортивная панорама», «Гомельская правда»,
«Гродненская правда», «Все о футболе», «Экономическая газета»,
«Налоговый вестник», «Банковский вестник», «Женский журнал» і інш.
Радзей у перыёдыцы сустракаецца мадэль ададраснай інтэнцыі,
якая грунтуецца на імкненні намінатара перадаць, спрагназаваць у назве
верагодныя перавагі, пажаданні, чаканні адрасата: «Минск на ладонях»,
«Из рук в руки», «Витьбичи», «Витрина вакансий», «Дзянніца» і інш. З
гэтай мэтай аўтар шукае творчыя (незаштампаваныя) спосабы наймення:
гульня слоў, графічнае выдзяленне частак, уключэнне ішамоўных
кампанентаў: «МобилА», «Автобизнес-Weekly», «PRO электричество»,
«DоберМАН». Падобныя найменні маюць сугестыўны характар і ў
першую чаргу прыцягваюць увагу рэцыпіента да формы.
Ададрасная мадэль актыўна рэалізуецца ў нэймінгу сеткавых СМІ,
да назваў якіх прапануем ужываць тэрмін інтэрнэтонім: «БрестСИТИ»,
«Uvaga.by», «Виртуальный Брест», «Завтра твоей страны», «intex-press.
Новости города Барановичи», «5min.by», «news21.by», «34mag.net» і інш.
Для ідэнтыфікацыі такіх назваў выкарыстоўваюцца сімвалічныя
(дамены by, net) і лічбавыя элементы (5, 21, 34), а таксама ўкрапленні
іншамоўных кампанентаў і транслітараванне. Лацінамоўны дамен у
структуры інтэрнэтоніма можа семантызавацца і фанетычна
прыстасоўвацца да звычайнага вымаўлення, як у выпадку з назвай
харчовага партала рroduktov.net (дамен net чытаецца як часціца «нет»),
што не адпавядае аб’екту прызначэння, на якім размешчана поўная
інфармацыя аб прадуктах (такое сутыкненне стварае гумарыстычны ці
абсурдны эфект).
Гемеронімы характарызуюць адносіны грамадскай супольнасці да
розных сфер сацыяльнага жыцця (ідэалагічнай, маральнай, духоўнай).
Верагодна таму ў беларускіх гемеронімах так часта сустракаюцца семы
край, Радзіма, Беларусь, праўда, жыццё, праца, перамога, зара,
беларускі, родны, светлы: «Астравецкая праўда», «Асіповіцкі край»,
«Бабруйскае жыццё», «Герой працы», «Голас Радзімы», «Гомельская
праўда», «Гродзенская праўда», «Да новых перамог», «Добрушскі край»,
«Жыццё Палесся», «Зара над Сожам», «Зара», «Заря», «Кліч Радзімы»,
«Край смалявіцкі», «Мінская праўда», «Нарачанская зара», «Наш край»,
«Новае жыццё», «Перамога», «Праца», «Радзіма», «Родная ніва»,
«Светлы шлях», «Сцяг перамогі», «Трыбуна працы» і інш.
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Валодаючы выразнай дэнататыўнай спецыфікай, гемеронімы
называюць не асобныя адзінкавыя прадметы, а цэлыя серыі, тыражы,
выпускі аднародных перыядычных ці анлайн-выданняў, перадач,
праграм і пад. Створаныя з прагматычнымі мэтамі як штучныя знакііндывідуалізатары яны прадугледжваюць наяўнасць аўтара (намінатара),
матываваны адбор лексічных і словаўтваральных прыкмет будучага імя,
узуалізацыю праз замацаванне назвы ў камунікатыўнай практыцы.
Пакуль што гемеронімы застаюцца маладаследаванымі адзінкамі,
таму далейшае іх вывучэнне бачыцца працягам развіцця традыцый
беларускай анамастычнай школы. Для гэтага необходна правесці
інвентарызацыю і класіфікацыю эмпірычнай базы (а гэта толькі каля 1,5
тыс. перыядычных выданняў, без уліку анлайнавага і аўдыёвізуальнага
кантэнту), а таксама вызначыць асноўныя прынцыпы і параметры
даследавання такіх онімаў (лексіка-семантычны, намінатыўны,
структурны, супастаўляльны, лінгвакультуралагічны і пад.).
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Нормативный аспект исторической лексикографии
Среди всей разноплановости характеристик литературного языка
особо выделяется его нормативность, т. е. наличие письменно
закреплённых норм – общественно выработанных, культивируемых и
кодифицированных (письменно закреплённых в словарях, грамматиках)
правил, образцов, которым подчинено произношение и написание слов,
употребление грамматических форм, строение словосочетаний и
предложений. Кодификация – официальное закрепление и описание в
словарях, грамматиках, энциклопедиях правил употребления слов,
словоформ, конструкций во всех стилях литературного языка – является
существенным признаком языковой нормы. Поскольку норма является
историческим понятием, т. е. не устанавливается одномоментно, а
развивается поэтапно, то отдельного рассмотрения заслуживают
лексикографические источники, по которым можно проследить
развитие норм конкретного литературного языка.
Исторические лексикографические труды нужно рассматривать
как этапные научные источники в таких аспектах, как этнографическое
и
диалектологическое
изучение,
национально-культурное
формирование, фиксация социально-политических отношений и,
конечно, нормализация языка. В статье проводится анализ фиксации
нормативности (с учётом состояния в конкретный хронологический
период) в нациеобразующих белорусском и украинском словарях – в
«Словаре белорусского языка» («Словарь белорусскаго наречія»)
И. Носовича (1870 г.) и в «Словаре украинского языка» («Словарь
української мови») Б. Гринченко (1907–1909 гг.), которые оставили
важный след в национальном научном наследии.
«Словарь белорусского языка» И. И. Носовича стал одним из
источников для составления белорусских словарей 20-х гг. ХХ в. как
справочник старобелорусской лексики. В частности, буквальный
перенос из словаря И. Носовича целых реестровых статей наблюдается
в «Невялічкім беларуска-маскоўскім слоўніку» М. Горецкого: абмах –
промах; подвох, обман НБМС, 5; Нас., 349; бажаволле – ненасытное
желание НБМС, 25; Ненасытное желанье Нас., 11; выгады – затеи
НБМС, 89; Выдумки, затеи Нас., 79; выстанкі – остатки НБМС, 50;
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Остатки Нас., 97; гбаць – гнуть; наклонять, нагибать НБМС, 57;
Гнуть, наклонять, нагибать Нас., 111; дзейкаць – поговаривать,
распускать молву НБМС, 74; Разносить молву, поговаривать Нас., 133;
змуста – соблазн, искушение, дурной пример НБМС, 108; Соблазнъ,
искушеніе Нас., 213; настольнік – скатерть; нахлебник НБМС, 157;
1) Нахлебник. 2) Скатерть Нас., 320; 391; радашчы – общая радость
НБМС, 197; Общая радость Нас., 544.
Слова, созданные по модели «приставка без- + основа», взятой из
словаря И. И. Носовича, были повторены в более поздних «Маскоўскабеларускім»
и
«Практычным
расійска-беларускім»
словарях
М. Горецкого: безадвалочна (неадкладна), безадпаведна (моўчкі),
беззвычайна (неўласціва), безназорнасць (беспрызорнасць); безрахубна
(несвядома), безуразна (бяскрыўдна), бескарысны (бескарыслівы);
беспрыцямны (неназіральны), бязгодзіца (непагадзь, разлад), бязмальна
(прыблізна), бязрупатна (бесклапотна); бясчасна (заўчасна).
Однако использование лексики словаря И. И. Носовича не было
бессистемным, а опиралось на тенденцию к обобщению словарного
материала разных белорусских диалектов для формирования
лексического состава белорусского языка. Поэтому из словаря были
взяты слова, обозначенные как диалектные, с указанием ареала
распространения в «Практычны расійска-беларускі слоўнік» (ПРБС)
М. Горецкого, например: болотистый – алесісты ПРБС, 18;
алесистый, прил. областн. (въ Бобруйскомъ и Новогрудскомъ уездахъ).
Болотистый Нас., 5; вязанка – кітка ПРБС, 37; китка – Вязка сена отъ
5 до 10 фунт., нарочито употребляемая для продажи (Въ Минской,
Гродн. и Виленск. губернiяхъ) Нас., 235; рэя, или ёўня – овин НБМС, 205;
рея (Лит. Reie). Рига, овинъ (употребляется въ Гродн. и Минск. губ.; въ
прочихъ же Белорусскихъ губ. Евна) Нас., 562.
Как видно, в связи с отсутствием нормативной обработки
белорусского
языка,
фактически
невозможно
назвать
его
литературным в тот исторический период; словарь И. И. Носовича
можно упомянуть в аспекте становления белорусской литературной
стилистической нормы.
«Словарь украинского языка» Б. Гринченко и в настоящее
время отражает выразительные средства украинского языка ХІХ –
начала ХХ вв., фиксирует разговорную и фольклорную речь из
разнообразных этнографических источников и «живых» записей. Также
в словаре собрана лексика из произведений Т. Шевченко,
И. Котляревского, М. Коцюбинского, Панаса Мирного, Леси Украинки
и др. Для реестровой части и иллюстраций в словаре используются
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также
сборники
народного
творчества
М. Максимовича,
А. Метлинского, некоторые словарные и терминологические издания (к
примеру, «Опытъ русско-украинского словаря» М. Левченко, 1874).
Кроме того, в словаре представлены лексические материалы всей
Украины на то время – как восточной, так и западной.
К украинскому реестру приводятся русские слова-эквиваленты
(одно либо несколько) или описательное толкование по-русски. При
украинских реестровых ботанических и зоологических названиях
указываются латинские соответствия: білогривець 1) Конь с белой
гривой. 2) Птица Turdus torquatus, дрозд ошейниковый. Вх. Пч. ІІ. 15
[Початки до уложения номенклатури і термінології природописної,
народної. Написав Іван Верхратський. І і ІІ. Л. 1864, 1869]; дзюндзя
Раст. Vulva mauritiana. ЗЮЗО [Записки Юго-Западного отдела
Русского Географического Общества. 1874–1875. І. 128]. При
многочисленных лексемах словарь приводит примеры употребления
слова в литературном языке или в живой народной речи. Также
Б. Гринченко придерживается (хотя и не совсем последовательно)
принципа документации слов, т. е. при иллюстрациях из литературных
источников указывает автора, страницу произведения или местность, в
которой слово было записано в живой речи: ведрик Встречено в
детской щедровке: Щедрик-ведрик! дайте вареник! Чуб[инский] ІІІ.
477. В то же время словарь Б. Гринченко не приводит к украинским
словам их стилистической характеристики. Кроме того, почти третью
часть реестровых лексем составляют узкорегиональные диалектизмы,
которые нельзя считать элементами литературного языка.
Тем не менее, словарь Б. Гринченко заложил фундамент теории
украинской лексикографии [3, с. 4] и был самым полным и самым
авторитетным сбором украинской лексики до выхода шеститомного
«Украïньско-російського словника» (1953–1963).
В аспекте кодификации важно то, что «Словарь украинского
языка» оказал большое влияние на становление не только украинского
литературного языка, но и украинского литературного правописания.
Украинская часть словаря была напечатана новой, специально для этого
разработанной орфографией, которая получила название грінченківка,
или грінчевичівка, и лежит в основе современного украинского
правописания.
В словаре Б. Гринченко отстаивал написание йо, ьо и апострофа
[2, 70–76]. Эти элементы «галицкой» орфографии он применил в
публикации «Словаря украинского языка» (апостроф употреблял и
после губных согласных перед є, ї, я, ю, высказался за употребления
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только і после мягких согласных). Б. Гринченко большую группу общих
названий, согласно с поднепровским произношением, напечатал с
начальной буквой и: идол, ижиця, икати, илкий, инакий і похідні від
нього, индик, иржа, Ирід (Ирод), искра и др. [1]. Словарь Б. Гринченко
долгое время оставался источником существования в украинском языке
буквы Ґ, которая была выведена из украинского алфавита в начале 30-х
годов ХХ в. и возвращена в 90-х годах ХХ в.
Таким образом, белорусский и украинский исторические
лексикографические источники нациеобразующего значения, объёмные
по размерам и авторитетные среди современных им пользователей,
явились основой для языковой нормализации в последующих
словарных работах и вообще в литературных языках. В каждом из них
кодифицировался определённый аспект литературного языка:
лексический и стилистический – в белорусском словаре,
терминологический и орфографический – в украинском. Оба словаря
имеют диалектную основу и отражают этнографические явления и
духовную народную культуру. В совокупности же эти факторы
определяют названные словари как первые источники научного
описания лексики белорусского и украинского литературных языков.
Литература
1. Борис
Грінченко
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://lingvoportal.blogspot.com/2013/12/blog-post.html. Дата доступа: 15.01.2018.
2. Дзендзелівський, Й. О. Заходи Петербурзької академії наук щодо
впорядкування українського правопису / Й. О. Дзендзелівський // Мовознавство. –
1971. – № 1. – С. 69–76.
3. Паламарчук, Л. С. Питання теоріï і практики сучасноï украïнськоï
лексикографіï / Л. С. Паламарчук // Мовознавство. – 1977. – № 4. – С. 3–12.

109

Г. І. Кулеш,
доктар філалагічных навук,
прафесар кафедры гісторыі беларускай мовы БДУ

Праблемы гісторыі беларускай літаратурнай мовы
ў публікацыях прафесара В. П. Краснея
Публікацыі В. П. Краснея, звязаныя з гісторыяй літаратурнай
мовы, паводле характару і прызначэння можна падзяліць на дзве групы:
вучэбна-метадычныя і навуковыя працы.
У першай групе галоўнае месца займае «Практыкум па гісторыі
беларускай літаратурнай мовы», створаны ў суаўтарстве з
Л. М. Шакуном [10]. Гэты дапаможнік – вынік асэнсавання і
абагульнення шматгадовага вопыту выкладання гісторыі літаратурнай
мовы студэнтам філалагічнага факультэта БДУ. Зместавае напаўненне,
структура дапаможніка вызначаюцца лагічнасцю і метадычнай
дасканаласцю. Паколькі тэарэтычнае вывучэнне гісторыі літаратурнай
мовы ў большай меры, чым іншых лінгвістычных дысцыплін, грунтуецца
на «непасрэдным аналізе пісьмовых першакрыніц» [10, с. 3], практыкум
уключае значную колькасць тэкстаў для гісторыка-стылістычнага
аналізу, размешчаных у трох раздзелах дапаможніка, вылучаных у
адпаведнасці з перыядызацыяй гісторыі літаратурнай мовы. Выканаць
сфармуляваныя да кожнага практыкавання заданні студэнтам
дапамагаюць прапанаваныя ва ўступных частках да кожнага раздзела
метадычныя рэкамендацыі для аналізу тэкстаў усходнеславянскага,
старабеларускага і новага перыядаў, а таксама ўключаны ў дапаможнік
неабходны даведачны матэрыял (у прыватнасці, пералік тыповых для
беларускага пісьменства рознаўзроўневых моўных рысаў і з’яў,
абумоўленых уплывам іншых моў).
Асобныя пытанні выкладання курса гісторыі літаратурнай мовы
ўзнімаліся В. П. Краснеем на навукова-метадычных канферэнцыях.
Напрыклад, пытанне аб месцы курса гісторыі літаратурнай мовы ў
падрыхтоўцы
філолагаў
пры
атрыманні
завочнай
адукацыі
(ІІ рэспубліканская навукова-метадычная канферэнцыя па пытаннях
вышэйшай завочнай адукацыі, 1974 г.) [7]. На падставе ўласнага
педагагічнага вопыту Віктар Пятровіч фармулюе ў выступленні
рэкамендацыі адносна найбольш рацыянальнага размеркавання матэрыялу
лекцыйных і практычных заняткаў з улікам спецыфікі выкладання курса
студэнтам-завочнікам, раіць выбраць «найбольш важныя для разумення
гісторыі развіцця літаратурнай мовы тэмы» [7, с. 145].
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Не абыдзена ўвагай і выхаваўчае значэнне курса. Нельга не
пагадзіцца з агульнай ідэяй выступлення на канферэнцыі, прысвечанай
удасканаленню выкладання агульнапрафесійных дысцыплін на
гуманітарных факультэтах, што вызначальным прынцыпам выкладання
не толькі агульнатэарэтычных, але і спецыяльных дысцыплін з’яўляецца
адзінства навучання і выхавання [11, с. 75]. Пэўныя выразы з выступлення
(«неабходна даваць сістэму ведаў і адначасова фарміраваць такія рысы
камуністычнай ідэйнай перакананасці, як ісціннасць, навуковасць,
партыйнасць»; «ідэйнасць савецкага чалавека»; «авалоданне навыкамі
марксісцка-ленінскай метадалогіі»), спасылкі на новую рэдакцыю
праграмы КПСС, прынятую на XXVII з’ездзе партыі, цытаванне прац
У. І. Леніна ўспрымаюцца ў наш час анахранічнымі, але ведаючы Віктара
Пятровіча, можна з упэўненасцю сказаць, што у яго словах не было
фальшу, гэта былі яго перакананні. І ў 1990-я і пазней, будучы ў
найвышэйшай меры нацыянальна свядомым беларусам, В. П. Красней
выказваўся аб тым, што не варта накладаць табу на цытаванне твораў
У. І. Леніна, калі гэта да месца. Для аб’ектыўнага высвятлення сутнасці
таго або іншага факта гісторыі мовы неабходна знаёміць студэнтаў з
рознымі поглядамі на яго, каб дасягнуць той самай ісціннасці і
навуковасці, накіраваць фарміраванне светапогляду маладога пакалення.
Нацыянальнае выхаванне прадугледжвае і папулярызацыю
набыткаў у галіне навукі і адукацыі. У 1990 г. была прынята
агульнарэспубліканская праграма «Спадчына», накіраваная на захаванне,
даследаванне і прапаганду ўсіх аб’ектаў нацыянальнай культурнай
спадчыны (у тым ліку і найважнейшай яе часткі – моўнай спадчыны) на
тэрыторыі Беларусі, а таксама за яе межамі. Найбольш важныя
дасягненні
былі
прадстаўлены
ў
рэфератыўным
зборніку
«Беларусістыка», які выдаваўся аддзелам навуковай інфармацыі па
гуманітарных навуках НАНБ на працягу 1990–1999 гг. Менавіта
В. П. Красней падрыхтаваў і апублікаваў у № 2 гэтага зборніка рэферат
«Гісторыя беларускай літаратурнай мовы» [2], годна прадставіўшы
грамадскасці другое выданне вучэбнага дапаможніка для ВНУ
Л. М. Шакуна.
У навуковых публікацыях асвятляюцца такія праблемы, як моўная
арганізацыя помнікаў старажытнага пісьменства і твораў новага
перыяду, уклад славутых беларускіх дзеячаў у фарміраванне і развіццё
літаратурнай мовы, асаблівасці зараджэння і эвалюцыі асобных
функцыянальных стыляў беларускай літаратурнай мовы, выпрацоўка іх
адметных лінгвістычных рэсурсаў.
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З пытанняў, якія датычаць усходнеславянскага перыяду гісторыі
беларускай літаратурнай мовы, увагу В. П. Краснея прыцягнулі
арганізацыя лексікі і разнастайнасць моўна-выяўленчых сродкаў «Слова
пра паход Ігара» (сталыя і метафарычныя эпітэты, параўнанні, гіпербалы,
адухаўленні, увасабленні), выкарыстанне такіх прыёмаў выказвання, як
шматзлучнікавасць і шматпрыназоўнікавасць, ампліфікацыя, нанізванне
сказаў [9]. Аўтар слушна адзначае, што хоць некаторыя сродкі моўнай
выразнасці (іншасказанні, устойлівыя выразы), якія сустракаюцца ў
«Слове», маюць кніжныя паралелі, ідэйна-эстэтычная сутнасць гэтага
помніка пісьменства раскрываецца з дапамогай тых, што пераняты з
жывой народнай мовы, з вуснапаэтычнай творчасці ўсходніх славян.
Заслугу аўтара «Слова» В. П. Красней бачыць у тым, што пісьмовай
паэзіі ён не надаваў характар паэзіі народнай, не стылізаваў свой твор
пад народны, а ўзнімаў вусную народную паэзію на ўзровень мастацтва.
У творчым выкарыстанні старажытным аўтарам яркіх узораў жывой
народнай мовы, «адшліфаваных ў вуснапаэтычнай творчасці» [9, с. 135],
заключаецца «сакрэт незвычайнай даўгавечнасці, неўвядальнай красы,
чароўнай паэтычнасці гэтага самабытнага твора» [9, с. 126].
У артыкуле «Да пытання аб ролі Ф. Скарыны ў дэмакратызацыі
мовы рэлігійнай літаратуры» Віктар Пятровіч выказвае сваё меркаванне
па такіх спрэчных пытаннях, як моўная аснова выданняў Ф. Скарыны і
месца скарынаўскіх выданняў у старабеларускай моўнай спадчыне.
Прааналізаваўшы значны фактычны матэрыял рознай семантыкі і розных
лексіка-граматычных разрадаў са «Слоўніка мовы Скарыны»,
В. П. Красней пераканаўча паказаў «ўплыў беларускай народнагутарковай мовы на мову выданняў Скарыны» [3, с. 25], асабліва
відавочны на лексічным і словаўтваральным узроўнях. Даследчык
прыходзіць да высновы аб істотнай адчувальнасці стыхіі жывой
беларускай мовы ў грунтоўна вывучаных кнігах Скарыны, аднак доля
беларусізмаў, паводле яго падлікаў, не перавышае 36,6%. На падставе
ўласна праведзенага даследавання В .П. Красней далучаецца да
меркавання тых гісторыкаў мовы, у прыватнасці А. І. Жураўскага, якія
сцвярджаюць, што «ніводная з вывучаных кніг Скарыны не з’яўляецца
перакладам на беларускую мову» [3, с. 25–26]. Як адзначаецца ў
артыкуле, гэтая акалічнасць, бясспрэчна, не дае падстаў выключаць
выданні Ф. Скарыны з крыніц вывучэння гісторыі беларускай
літаратурнай мовы, а падкрэслівае ролю першадрукара ў дэмакратызацыі
мовы рэлігійнай літаратуры, у стварэнні адметнай у старажытным
пісьменстве з’явы – беларускай рэдакцыі царкоўнаславянскай мовы.
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Пераважная большасць публікацый В. П. Краснея датычыць новага
перыяду беларускай літаратурнай мовы.
У публікацыях аб адметнасцях мовы паэтычных твораў пачатку
ХХ ст. Янкі Купалы, паэмы Якуба Коласа «Новая зямля» раскрываецца
пытанне аб укладзе пісьменнікаў у фарміраванне намінатыўных і
вобразна-выяўленчых сродкаў беларускай літаратурнай мовы новага
перыяду.
На прыкладзе грамадзянскай лірыкі («А хто там ідзе?», «Я відзеў
душы сільныя…», «Мой край», «Б’юць трывогу званы» і інш.) паказана
роля Янкі Купалы ў складванні і развіцці сродкаў выразнасці
літаратурнай мовы: слоў-сімвалаў, разнастайных па семантыцы і
эмацыянальна-экспрэсіўных адценнях азначэнняў-эпітэтаў, лексічных
паўтораў. Разнастайныя віды лексічных паўтораў, таленавіта і ўзорна
выкарыстаных паэтам, Віктар Пятровіч называе актуалізатарамі
асноўнага зместу і найтанчэйшых сэнсавых нюансаў паэтычнага слова,
маніфестатарамі новых яго значэнняў, капілярамі, «па якіх пульсуе
думка і пачуцці паэта, выяўляючы глыбінны сэнс твора і душэўны
настрой песняра» [6, с. 74].
На падставе параўнальнага вывучэння тэкстаў розных гадоў
выдання аднаго з найбольш значных твораў беларускай літаратуры
паэмы Якуба Коласа «Новая зямля» В. П. Красней раскрывае ролю
народнага паэта Беларусі ў выпрацоўцы і замацаванні лексічных,
стылістычных, граматычных нормаў нацыянальнай літаратурнай мовы,
бо яго плённая літаратурная дзейнасць прыпадае якраз на гады яе
станаўлення і развіцця, і «і амаль усе тыя зрухі, якія адбываліся ў мове,
знайшлі сваё адлюстраванне ў творах Коласа» [4, c. 210].
Асаблівасці стварэння, развіцця і ўдасканалення асобных
функцыянальных разнавіднасцей літаратурнай мовы новага перыяду
паказаны В. П. Краснеем у такіх артыкулах, як «Аб некаторых
асаблівасцях мовы беларускай дакастрычніцкай літаратурнай крытыкі»
[1], «Функцыянальнае развіццё беларускай літаратурнай мовы ў савецкі
час» [12], шматлікіх артыкулах аб складванні тэрміналагічнай сістэмы
літаратурнай мовы новага перыяду, у калектыўнай манаграфіі
«Беларуская мова» (раздзел «Функцыянальна-стылявая дыферэнцыяцыя
беларускай літаратурнай мовы») [13].
У адрозненне ад літаратурных моў, развіццё i грамадскае
функцыянаванне якіх нічым не стрымліваецца i не абмяжоўваецца,
пачатковы этап беларускай літаратурнай мовы новага перыяду,
падкрэсліваецца ў названых публікацыях, не вызначаўся гарманічным
адзінствам фарміравання функцыянальных стыляў [12, с. 5]. Раней за
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іншыя склаўся мастацкі стыль, з ХІХ ст. пачалі закладвацца асновы
публіцыстычнага, але «ў плане арганізацыі моўных сродкаў
публіцыстыка таго часу мала чым адрознівалася ад мастацкай літаратуры
і таму не магла аказаць значнага ўздзеяння на функцыянальнае развіццё
беларускай літаратурнай мовы» [12, с. 7]. У пачатку ХХ ст. пашырылася
сфера выкарыстання літаратурнай мовы, што спрыяла яе «ўзбагачэнню і
ўдасканаленню, аднак у функцыянальных адносінах яна па-ранейшаму
заставалася недастаткова развітай» [12, с. 6].
Усебаковае развіццё мастацкага і публіцыстычнага стыляў,
станаўленне за параўнальна кароткі час афіцыйна-справаводчага і
навуковага стыляў адбылося толькі ў савеці час. Паспяховасць працэсу
фарміравання сістэмы стыляў, адзначае В. П. Красней, была абумоўлена
дзвюма акалічнасцямі. Па-першае, свабодным функцыянаваннем
беларускай мовы у розных сферах жыцця i дзейнасці беларускага народа.
Па-другое, жыватворнасцю тых крыніц, адкуль чэрпаліся адпаведныя
стылістычныя сродкі, эфектыўнасцю ўзбагачэння і прадуктыўнага
выкарыстання моўных элементаў, пры дапамозе якіх гэтыя сродкі
ствараліся [12, с. 8].
Асаблівая ўвага ў публікацыях В. П. Краснея нададзена
фарміраванню сродкаў выразнасці навуковага стылю, што не выпадкова:
першым выбарам, першым лінгвістычным захапленнем, што вызначыла
найважнейшы з кірункаў усёй педагагічнай і навуковай працы
даследчыка, была тэрміналогія – адзін з асноўных дыферэнцыяльных
кампанентаў навуковага стылю.
Нярэдка можна сустрэць выказванні, што сродкі навуковага стылю
літаратурнай мовы новага перыяду пачалі фарміравацца толькі ў
нашаніўскі перыяд. Паводле ж назіранняў В. П. Краснея, зараджэнне
навуковага стылю адбылося ўжо ў канцы ХІХ ст. на грунце тагачаснай
беларускай літаратурнай крытыкі.
Сапраўды, адным з першых твораў літаратурнай крытыкі варта
лічыць славутае «Літаратурнае апраўданне», у якім беларускі паэт і
перакладчык Альгерд Абуховіч, ураджэнец Бабруйскага павета, як
вядома, даў рашучы адпор «панарскаму салаўю» (Панары – мясцовасць
на поўдзень ад Вільні) Францішку Багушэвічу на яго заўвагі аб
неправамернасці ўжывання некаторых слоў: «…я не сцясняю свайго
дыялекту, ужываючы словы і звароты агульнабеларускія. Гэтак
паступаючы, я кладу ў літаратуру свой прыродны дыялект беларускай
мовы, даючы найлепшае з яго. У канцы невядома яшчэ, каторы дыялект
беларускі пераможа». У ліку першых публікацый у жанры літаратурнай
крытыкі, дзе выказваліся адносіны да твораў Ф. Тапчэўскага і В. Дуніна-
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Марцінкевіча, была і прадмова Ф. Багушэвіча да зборніка яго вершаў
«Смык беларускі». А ў пачатку ХХ ст., асабліва са з’яўленнем
перыядычных друкаваных выданняў, крытычныя агляды беларускай
літаратуры робяцца масавымі, «разам з пашырэннем крытычнай
літаратуры складваўся стыль навуковага выказвання на беларускай
мове» [1, с. 58].
Спецыфіка навуковага стылю акрэслівалася на фоне ўжо
дастаткова развітога стылю мастацкай літаратуры. Як і творы мастацкай
літаратуры, навукова-папулярныя публікацыі (допісы, артыкулы,
нарысы. паведамленні), якія змяшчаліся на старонках беларускіх
дарэвалюцыйных газет i часопісаў пачатку XX ст., на меркаванне
В. П. Краснея, «адрасаваліся перш за ўсё маладасведчанаму чытачу з
нізоў» [5, с. 21]. Гэтая акалічнасць паўплывала на тое, што агульнае
аблічча мовы тагачасных навуковых і навукова-папулярных тэкстаў
параўнальна са стылем мастацкай літаратуры «характарызуецца большай
канвергенцыяй, чым дывергенцыяй», інакш кажучы – сродкі выразнасці
гэтых стыляў яшчэ мала адрозніваліся. Іх адметнасць канчаткова
акрэслілася толькі ў савецкі перыяд.
Эвалюцыя моўных сродкаў навуковага стылю на працягу 1940–90х гг. прасочана ў артыкуле «Навуковы стыль сучаснай беларускай
літаратурнай мовы» [8]. Важна адзначыць строгую дакладнасць
факталагічнай часткі гэтага артыкула. Імкнучыся прывесці аб’ектыўныя
паказчыкі эвалюцыйнага працэсу, аўтар не абмяжоўваецца расплывістым
акрэсленнем часта, звычайна, як правіла, а пацвярджае свае разважанні і
вывады статыстычнымі данымі. Аб неабходнасці выкарыстання
статыстычных метадаў для дыферэнцыяцыі стылёвых з’яў у савецкім
мовазнаўстве пачыналі гаварыць яшчэ ў 1930-я гг. Шырокае прымяненне
статыстычных метадаў у лінгвістыцы пачынаецца ў 1960-я, што
дазволіла шматлікія дыскусійныя пытанні (у прыватнасці, пытанне аб
унутрыстылёвай дыферэнцыяцыі літаратурнай мовы) вырашаць не на
інтуітыўнай, а на аб’ектыўнай аснове.
Сярод змен на лексічным узроўні, якія адбыліся ў навуковым стылі
на працягу пяцідзесяці гадоў мінулага стагоддзя, у артыкуле адзначаны
наступныя. Па-першае, рост удзельнай вагі тэрміналагічнай лексікі.
Колькасць тэрмінаў у прааналізаваных фрагментах тэкстаў В. П. Красней
паказаў праз каэфіцыент тэрміналагічнасці – «адносіны колькасці
ўжыванняў знамянальных слоў» [8, с 17]. Паводле яго падлікаў,
частотнасць тэрміналагічнай лексікі ў навуковых тэкстах у другой
палавіне ХХ ст. павялічылася ў 1,5 раза. Па-другое, павышэнне долі
запазычанай лексікі, што паказана на прыкладзе слоў-інтэрнацыяналізмаў:
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ад 55 % у 1940-я гг. да 65 % у 1990-я. Па-трэцяе, зніжэнне каэфіцыента
сінанімічнасці, дублетнасці, варыянтнасці ад 0,19 у 1940-я гг. да 0,04 у
1990-я. На граматычным узроўні паказана дынаміка намінатыўнасці
мовы тэкстаў як адной з рэлевантных прыкмет навуковага стылю,
прыведзена колькаснае выражэнне змены памераў і складанасці сказа. На
падставе атрыманых стылестатыстычных паказчыкаў даследчык
дэманструе «якаснае развіццё навуковага стылю беларускай
літаратурнай мовы ў другой палавіне ХХ ст.» [8, с. 19].
Выпрацоўка і эвалюцыя сродкаў навуковага стылю ў другой
палавіне ХХ ст. паказана В. П. Краснеем і ў асобным раздзеле
калектыўнай маграфіі «Беларуская мова», створанай у межах
міжнароднага праекта «Змены ў сучасных славянскіх мовах. 1945–1995
гг.». Звесткі лінгвістычнага характару тут дапоўнены інфармацыяй аб
сацыяльна-гістарычных умовах, якія прадвызначалі функцыянаванне
беларускай літаратурнай мовы ў азначаны перыяд. У прыватнасці,
падкрэсліваюцца крайне негатыўныя вынікі выцяснення беларускай
мовы ў 1960-я – першай палавіне 1980-х гг. з вызначальных для
навуковага стылю сфер – навукі і адукацыі. Выкарыстанне беларускай
мовы ў навуцы абмяжоўвалася пераважна гуманітарнай сферай.
Канкрэтнымі лічбамі праілюстраваны тэмпы знішчэння беларускамоўнай
адукацыі: змяншэння колькасці беларускамоўных школ і колькасці
школьнікаў, якія вывучалі беларускую мову.
Ва ўмовах, калі навука і асвета ў непараўнальна большых маштабах
абслугоўваюцца рускай мовай, чым беларускай, узнікае заканамернае
пытанне: ці можна гаварыць пра развіццё навуковага стылю? На гэта
пытанне Віктар Пятровіч дае сцвярджальны адказ, «таму што ўсё-такі
штогод выдаюцца працы па гуманітарных навуках (найперш па гісторыі,
мовазнаўству і літаратуразнаўству), падручнікі і дапаможнікі, друкуюцца
артыкулы ў спецыяльных навуковых часопісах» [13, с. 233].
Публіцыстычны стыль, адзначае ў манаграфіі В. П. Красней,
найбольш прадстаўлены на старонках газет [13, с. 240]. У савецкі час
найважнейшай задачай публіцыстыкі з’яўлялася прапаганда класавых ідэй,
а таму прынцып партыйнасці прадвызначаў не толькі змест, але і асноўныя
стылярысы публіцыстычных тэкстаў [13, с. 241]. І толькі на мяжы 1980 –
1990-х гг. «знікла лозунгавасць, адназначнасць інтэрпрэтацыі,
стандартнасць фармулёвак» [13, с. 253], паколькі публіцыстычны стыль
найбольш аператыўна рэагуе на змены ў грамадстве, выпрацоўваючы
адпаведныя сродкі і прыёмы моўнага выказвання.
Характарызуючы выкарыстанне беларускай літаратурнай мовы ў
афіцыйнай сферы даследчык сцвярджае, што «афіцыйна-дзелавы стыль
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беларускай літаратурнай мовы ў сярэдзіне 80-х гадоў спыніўся ў сваім
развіцці» [13, с. 258]. З такім сцвярджэннем немагчыма цалкам пагадзіцца,
асабліва адносна заканадаўчай разнавіднасці гэтага стылю. Тэарэтычным
падмуркам працытаванай высновы з’явілася выказванне з публікацыі
расійскага філолага У. К. Жураўлёва «Социолингвистический аспект
истории литературных языков», што стыль існуе пастолькі, паколькі існуе
пэўны аб’ём тэкстаў пэўнага зместу адпаведна патрабаванням данага
грамадства на даным этапе яго развіцця. Адносна аб’ёму заканадаўчых
тэкстаў можна адназначна сцвярджаць пра яго павелічэнне на працягу
ХХ ст. Літаральна да 2012 г. усе законы, дапаўненні і змены ў іх у
перакладзе на беларускую мову друкаваліся ў газеце «Звязда», якая
з’яўлялася да названага года афіцыйным органам апублікавання
заканадаўчых актаў. Тэксты ўсіх кодэксаў, а таксама канстытуцый,
прынятых на працягу ХХ ст., перакладаліся на беларускую мову і
друкаваліся асобнымі выданнямі. Разам з даволі рэгулярным папаўненнем
колькасці заканадаўчых тэкстаў назапашваўся і эвалюцыяніраваў корпус
спецыфічных для мовы заканадаўства лексічных і граматычных сродкаў.
Іншая справа, што беларускамоўныя тэксты часцей за ўсё не
выкарыстоўваліся ў адпаведнасці з іх непасрэдным прызначэннем.
Найбольшая ўвага В. П. Краснея была звернута на праблему
фарміравання і ўдасканалення лексічных, у прыватнасці тэрміналагічных,
сродкаў літаратурнай мовы новага перыяду. Віктар Пятровіч як
дасведчаны, кваліфікаваны даследчык разумеў, што надзённыя праблемы
тэрміналогіі немагчыма вырашыць толькі на ўзроўні сінхраніі, а таму
асаблівае значэнне надаваў гісторыі фарміравання спецыяльнай лексікі
той ці іншай галіны ведаў. Перафразіраваўшы выкарыстаную
В. П. Краснеем у адным з артыкулаў цытату Р. А. Будагава з вучэбнага
дапаможніка «Введение в науку о языке», можна сказаць, што дыханне
дыяхраніі адчуваецца ў самой сінхраніі яго тэрміналагічных
даследаванняў. Абараніўшы ў 1969 г. дысертацыю на атрыманне ступені
кандыдата філалагічных навук «Беларуская філалагічная тэрміналогія
пачатку ХХ ст.», В. П. Красней у далейшай навуковай працы расшырыў
тэрміналагічнае поле даследаванняў: у кола навуковых зацікаўленняў
трапіла таксама прыродазнаўчая, матэматычная, астранамічная
тэрміналогія. Расшыраўся і часавы абсяг навуковага пошуку:
прааналізаваўшы
зараджэнне
лексічных
сродкаў
намінатыўнатэрміналагічнага характару ў ХІХ і ў пачатку ХХ ст., навуковец праводзіў
паэтапнае даследаванне тэрміналогіі на працягу ХХ ст.
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А. У. Лянкевіч,
кандыдат філалагічных навук,
старшы выкладчык кафедры гісторыі беларускай мовы БДУ

Сучасныя тэндэнцыі развіцця тэрміналогіі прыкладной
інфарматыкі (на прыкладзе «Тлумачальнага слоўніка
па інфарматыцы» М. Савіцкага)
Камп’ютарная тэрміналогія, або тэрміналогія прыкладной
інфарматыкі, − на сённяшні дзень, магчыма, адна з самых
«беларусізаваных» сфер дзейнасці, звязаных з дакладнымі навукамі.
Прычынай гэтага могуць быць наступныя фактары: па-першае,
прыкладная інфарматыка як галіна пачынае найбольш плённа развівацца
з канца 1990-х – пачатку 2000-х гадоў, ужо ў незалежнай Рэспубліцы
Беларусь, калі роля беларускай мовы ў няпобытавых сферах стала больш
заўважнай, чым у савецкі час, і ў гэты час найбольш актыўным робіцца
пакаленне людзей, якія атрымалі адукацыю ў 1990-я гады, у тым ліку ў
час, калі беларуская мова была адзінай дзяржаўнай; па-другое, ІТтэхналогіі – гэта ў значнай ступені віртуальная галіна дзейнасці, таму
ўдзельнікі працэсу могуць быць не знаёмыя між сабой і, адпаведна, не
баяцца быць негатыўна ацэненымі з прычыны выкарыстання
недамінантнай мовы; і па-трэцяе, прыкладная інфарматыка – імаверна,
адзіная сфера практычнай дзейнасці ў Беларусі, дзе не дамінуе руская
мова (з прычыны таго, што звычайна асноўная рабочая мова ў ІТкампаніях − англійская), адпаведна, беларуская і руская мовы
знаходзяцца ў больш-менш роўным становішчы і пры распрацоўцы
тэрмінаў часта адбываецца зварот да ўнутраных рэсурсаў мовы.
Асаблівасць тэрміналогіі прыкладной інфарматыкі заключаецца
сярод іншага ў тым, што самыя раннія тэрміналагічныя распрацоўкі былі
здзейснены не столькі навукоўцамі, колькі практыкамі – першымі
карыстальнікамі персанальных камп’ютараў і інтэрнэту, і першыя такія
слоўнікі тэрмінаў размяшчаліся непасрэдна ў інтэрнэце, часцей за ўсё на
спецыялізаваных форумах (найбольш шырокім зборам камп’ютарнай
тэрміналогіі з’яўляецца праект «Кампутэрм», які на сённяшні дзень
змяшчае 2005 артыкулаў [6]). Многія такія слоўнікі падавалі разам
тэрміны і прафесіяналізмы (т. зв. камп’ютарны жаргон, або камп’ютарны
слэнг), і першыя ўласна навуковыя артыкулы таксама пераважна былі
звязаныя з даследаваннем такога слэнгу і шырэй − выкарыстаннем
беларускай мовы ў інтэрнэце [3; 4; 2; 10 і інш.]. Нас жа ў дадзеным
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артыкуле будуць цікавіць збольшага праблемы развіцця ўласна
тэрміналогіі.
Першай грунтоўнай навуковай распрацоўкай беларускай
тэрміналогіі прыкладной інфарматыкі з’яўляецца выдадзены ў 2009 г.
«Тлумачальны слоўнік па інфарматыцы» М. Савіцкага, які змяшчае 2500
тэрмінаў [7] (у 2014 г. перавыдадзены, павялічаны на 500 тэрмінаў [8]1).
Як адзначаецца ў прадмове да выдання, слоўнік з’яўляецца плёнам
асабістага дванаццацігадовага досведу выкладання на беларускай мове ў
Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце вучэбных дысцыплін
па інфарматыцы і вылічальнай тэхніцы, а таксама актыўнага
шматгадовага ўдзелу ў працы Тэрміналагічнай камісіі пры Таварыстве
беларускай мовы імя Ф. Скарыны пад кіраўніцтвам прафесара
Я. Стэпановіча. Аўтар падрыхтаваў некалькі навучальных дапаможнікаў
на беларускай мове па інфарматыцы для студэнтаў УВА, большую
частку з якіх выдаў. Таксама адзначана, што «пры падрыхтоўцы слоўніка
акрамя ўжытай літаратуры, якая прыведзена ў спісе, аўтар абапіраўся на
матэрыялы навуковых канферэнцый па праблеме беларускамоўнай
навуковай тэрміналогіі (20–30-я і 90-я гады ХХ-га стагоддзя) і досвед
Тэрміналагічнай камісіі пры ТБМ імя Ф. Скарыны» [7, с. 4].
Што характэрна, − і гэта ёсць першай асаблівасцю развіцця
тэрміналогіі на сучасным этапе − гэта не перакладны руска-беларускі
слоўнік (як большасць тэрміналагічных выданняў), а ўласна
беларускамоўны слоўнік, пры гэтым у якасці дапаможнай мовы
ўжываецца англійская (у кожным слоўнікавым артыкуле ў дужках
прыводзіцца англійскі эквівалент), напрыклад:
Аб’яднáнне (union) – аперацыя над мноствамі, у выніку якой
ствараецца новае мноства, якое ўтрымлівае элементы ўсіх аб’яднаных
мностваў.
Дазвóл на дóступ (arbitration) – працэс атрымання доступу адной
з некалькіх прылад, якія зрабілі запыт, да адраснай шыны.
Аўтар адзначае, што рускамоўныя адпаведнікі наўмысна не
ўжываюцца, «каб падкрэсліць самадастатковасць беларускай мовы і яе
самастойнасць сярод развітых моў свету» [7, с. 4]. Думаецца, што ў
гэтым прынцыпе ёсць не толькі ідэалагічны складнік, але і практычны:
англійскія эквіваленты тэрмінаў у высокай ступені запатрабаваныя, у той
час як рускія маглі б быць факультатыўнымі, але тады слоўнік давялося б
ператвараць з тлумачальнага ў перакладны.
1

У 2014 г. слоўнік перавыдадзены «класічным» правапісам (т. зв. «тарашкевіцай»),
таму цытаты ў тэксце нашага артыкула прыводзяцца паводле першага выдання.
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Арыентацыя на ўнутрымоўныя рэсурсы, якая была характэрна і для
лексікаграфічнай дзейнасці 1920-х гадоў, праяўляецца ў выкарыстанні
некаторых матэматычных тэрмінаў, распрацаваных у той перыяд, для
тлумачэння пэўных тэрмінаў інфарматыкі (напрыклад, дзеліва,
развязанне):
Дзéльнік (divider) – лічба, на якую дзеляць другую лічбу (дзеліва)1.
Лагічнае праграмавáнне (logical programming) – разнастайнасць
дэкларатыўнага праграмавання, пры якім праграміст апісвае развязанне
задачы на дакладнай лагічнай мове, напрыклад на мове праграмавання
Prolog. <…>
Таксама адзначаная тэндэнцыя праяўляецца ў прыхільнасці да т. зв.
«рэфарматарскага кірунку» фарміравання тэрміналогіі, у аснове якога
ляжыць ідэя аб прыярытэтным выкарыстанні пераважна «сродкаў
нацыянальнай мовы (…) з выразнай пурыстычнай тэндэнцыяй у
дачыненні да рускамоўнага ўплыву» [5, с. 36−37], пра што сведчыць
ужыванне слоў кампутар vs. камп’ютар, звесткі vs. даныя, зменная vs.
пераменная, выраз vs. выражэнне і інш., аддаванне перавагі суфіксам ава-/-ява- перад -ірава-/-ырава-, -н-/-альн- перад -уч-/-юч- у
дзеепрыметніках, а таксама -нік перад -цель:
(absolute value) – значэнне зменнай, якое
ўзята без знака. У мовах праграмавання: абсалютная велічыня
вызначаецца з дапамогай уладкаванай функцыі ABS.
Матэматычны выраз (mathematical expression) – выраз, у якім
выкарыстоўваюцца лікавыя значэнні і аператары.
Аб’éктны код (object code) – код, згенераваны транслятарам
альбо асэмблерам пры трансляцыі зыходнага тэксту праграмы;
праграма ў машынным кодзе, якая можа быць выкарыстана для
непасрэднага выканання кампутарам.
Абмéн звéсткамі (data communication) – працэдура прыёму і
перадачы звестак, уключна кадаванне, дэкадаванне, буферызацыю і
праверку. Гэта тэхніка дазваляе скамбінаваць звесткі з розных
дадаткаў альбо перадаць звесткі з аднаго кампутара на другі.
Меню ўсплыўное (pop-up menu) – меню, якое з’яўляецца на экране
дысплея ў беглым становішчы курсора і знікае пасля выбару каманды.
Магнітная кáрта (magnetic card) – энэрганезалежная вонкавая
запамінальная прылада ў выглядзе пластыкавай карткі, паверхня якой
пакрыта магнітным матэрыялам.

1

Тут і далей у прыкладах падкрэсліванне наша. – А. Л.
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Выпрамнік (rectifier) – элемент электрычнага ланцуга, які
прапускае ток у адным кірунку і не прапускае ў іншым. Выпрамнік
выкарыстоўваецца для пераўтварэння зменнага току ў пастаянны.
Разам з пэўнымі пурыстычнымі тэндэнцыямі нельга не адзначыць
выкарыстанне інтэрнацыяналізмаў – запазычанняў з англійскай мовы як
галоўнай крыніцы тэрміналогіі прыкладной інфарматыкі. Гэты спосаб
утварэння тэрмінаў не з’яўляецца вельмі пашыраным і ўжываецца
пераважна тады, калі паняцце, абазначанае тэрмінам, увайшло ў
агульнаўжывальную лексіку і стала шырока вядомым, напрыклад:
Вэб-сайт –
сукупнасць
узаемазвязаных
гіпертэкставых
(гіпермедыйных) рэсурсаў у Сусветнай павуціне. Тэрмін Web-сайт
указвае альбо старонкі, альбо серверы ў Internet, дзе знаходзіцца
акрэсленая інфармацыя.
Інтэрфэйс карыстáльніка (user interface) – частка праграмы, з
якой узаемадзейнічае карыстальнік альбо ў выглядзе інтэрфэйс
каманднага радка (пры ўводзе каманды з клавіятуры), альбо меню
інтэрфэйс (каманды падаюцца праграме з дапамогай сістэмы меню).
Пры гэтым некаторыя тэрміны-англіцызмы ўжываюцца ў адрознай
форме ад той, у якой слова запазычылася ў рускую мову, напрыклад,
модэм – рус. модéм (параўн.: мадэм у «Граматычным слоўніку
назоўніка»):
Модэм (modem) – прылада для абмену інфармацыяй з аддаленым
кампутарам па тэлефонных лініях. <…>
Пурыстычным імкненнем можа быць растлумачана ўтварэнне
наступнай калькі з англійскай мовы:
Мáтчына плáта (mother board) – асноўная плата сістэмнага
блоку кампутара для кампутарнай схемы; на ёй размяшчаецца асноўная
частка мікрасхем: мікрапрацэсар, супрацэсар, аператыўная памяць,
сістэмная і лакальныя шыны, а таксама раз’ёмы для падключэння
адаптараў.
Нягледзячы на зафіксаванае шэрагам лексікаграфічных выданняў
слова «мацярынскі» (у т. л. і ў спецыяльным значэнні – мацярынская
плата [1, с. 561]), аўтар аддае перавагу слову «матчын», за якім не
фіксуецца спецыяльнага значэння (параўн.: матчын – 1. які належыць
матцы: матчына хата // які мае адносіны да маткі, уласцівы ёй:
матчына ласка // такі, як у маткі: матчыны вочы; 2. родны, народны:
матчына мова) [9, с. 123]. На нашу думку, выбар аўтарам слова
«матчын» абгрунтоўваецца яго жаданнем пазбегнуць ужывання
тэрміналагічнага выразу, агульнага з рускай мовай (параўн.:
мацярынская плата – материнская плата).
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Наступнай тэндэнцыяй адзначым параўнальна шырокую
варыятыўнасць, якая звычайна вынікае з адной з наступных прычын:
1) паралельнае выкарыстанне ўласна беларускага і запазычанага
тэрміна:
Выразка, скрап (scrap) – дадатак альбо сістэмны файл,
прызначаны для захоўвання звестак дакумента, якія памечаны для
перамяшчэння, капіявання альбо выдалення.
2) паралельнае ўжыванне ўласна беларускіх слоў-сінонімаў, якія не
супадаюць са словамі рускай мовы, для абазначэння таго самага паняцця
(як аднакаранёвых з рознымі фармантамі, так і рознакаранёвых):
Вяртáнне, зварóт (return) – перадача кіравання сістэмай ад
выклікальнай праграмы да праграмы, што яе выклікае. Моўная
канструкцыя ў працэдуры, якая адзначае канец паслядоўнасці дзеянняў у
гэтай працэдуры.
3) паралельнае ўжыванне ўласна беларускіх слоў-сінонімаў, адно з
якіх супадае са словам з рускай мовы, для абазначэння таго самага
паняцця:
Матэмáтыка дастасóўная (прыкладная, application mathematics) –
прымяненне матэматыкі да развязання задач, пастаноўка якіх, як
правіла, не звязваецца з патрэбамі самой матэматыкі.
4) паралельнае ўжыванне даўно запазычаных слоў, блізкіх па
значэнні:
Кантрóль, рэвізія (audit) – у вылічальнай тэхніцы: праверка
абсталявання, праграм, рэжымаў работы і працэдур, якая праводзіцца з
мэтай вызначыць, наколькі эфектыўна функцыянуе сістэма ў цэлым,
асабліва з пункту гледжання забеспячэння цэласнасці і абароненасці
звестак.
Такім чынам, абагульніўшы вышэйсказанае, азначым наступныя
тэндэнцыі развіцця тэрміналогіі прыкладной інфарматыкі, якія
адлюстраваліся ў «Тлумачальным слоўніку па інфарматыцы»
М. Савіцкага:
1. Пераклад тэрмінаў (і калькаванне) непасрэдна з англійскай мовы
(якая часцей за ўсё і з’яўляецца першакрыніцай), а не з рускай мовы (або
праз пасрэдніцтва рускай).
2. З аднаго боку, арыентацыя на ўнутраныя рэсурсы мовы і
лексікаграфічную дзейнасць 1920-х гг., з другога боку, выкарыстанне
інтэрнацыяналізмаў (у дадзены выпадку слоў англійскага паходжання).
3. Параўнальна шырокая варыятыўнасць тэрмінаў, што ў
прынцыпе характэрна для ўсіх тэрміналагічных сістэм на пачатковых
этапах іх фарміравання.
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Беларускага дзяржаўнага аграрна-тэхнічнага ўніверсітэта

Беларуская лінгвістыка аб аўтарскіх неалагізмах
Пачынаючы з 1920-х гг. у лінгвістыцы значную ўвагу даследчыкаў
прыцягваюць пытанні тэорыі індывідуальна-аўтарскай неалагізацыі. Пры
гэтым вывучэнне аўтарскіх неалагізмаў адбываецца ў розных напрамках:
словаўтваральным, лексікалагічным, лексікаграфічным, стылістычным
і інш. (Р. В. Вінакур, А. А. Земская, У. У. Лапацін, Н. І. Фельдман,
Э. І. Ханпіра і інш. – у рускім мовазнаўстве; Г. І. Басава, У. А. Бобрык,
М. С. Васілеўскі, В. А. Зразікава, І. П. Казейка, М. Р. Прыгодзіч і інш. – у
беларускім мовазнаўстве). Вучонымі даследуюцца праблемы азначэння
аказіянальнага новаўтварэння, акрэсліваюцца крытэрыі індывідуальнааўтарскай неалагізацыі, аналізуюцца словаўтваральныя тыпы, згодна з
якімі былі ўтвораны аказіянальныя словы.
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Аказіянальнымі словамі ў сучасным мовазнаўстве лічацца такія
словы, якія не адпавядаюць моўным нормам; іх ствараюць для таго, каб
перадаць пэўныя стылістычна-экспрэсіўныя адценні, выявіць праз іх
уласнае светабачанне.
Аўтарскія неалагізмы – з’ява старажытная. Яны былі заўважаны
яшчэ ў выданнях Ф. Скарыны, П. Бярынды, Л. Зізанія, А. Філіповіча,
М. Сматрыцкага і інш. Аднак найбольшага росквіту індывідуальнааўтарская словатворчасць дасягнула ў 20–30-я гады XX ст. Вялікімі
майстрамі індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў (аказіяналізмаў) былі
класікі беларускай літаратуры: Янка Купала (квольнік, скурганіў,
грызапёр) і Якуб Колас (цемнакрыліць, санцавей, іскраззяны). Шмат
аўтарскіх неалагізмаў сустракаецца і ў творах сучасных беларускіх
пісьменнікаў.
Шырокае
выкарыстанне
індывідуальна-аўтарскіх
неалагізмаў характэрна для творчасці Рыгора Барадуліна, Ніла Гілевіча,
Леаніда Дранько-Майсюка, Васіля Зуёнка, Уладзіміра Караткевіча,
Максіма Танка і інш.: глінамесы лепяць гаршкі (Р. Барадулін); меў дар
маўлення смехатворац (Н. Гілевіч); якія там зданіліся караблі
(Л. Дранько-Майсюк).
Большасць з іх утворана згодна з правіламі беларускага
словаўтварэння. Значэнне іх можна зразумець і без кантэксту: абнядоліцца
(Я. Купала), галініцца (Р. Барадулін), прысуседзіцца (Н. Гілевіч) і інш.
У мове твораў мастацкай літаратуры шырока асвоены працэс утварэння
прыслоўяў ад назоўнікаў: азёрна, борна, гойна, вучона (Р. Барадулін),
хваліста, думна, крынічна (Я. Купала), партрэтна, мройліва, крылата
(В. Зуёнак) і інш. Актыўна папаўняецца клас дзеясловаў: нядзеліцца,
начэць, наземіць, паплячэць, ружыць, славяніцца і інш. Гэтыя і іншыя
ўзоры аўтарскіх неалагізмаў сур’ёзна ўскладняюць пытанне аб
аказіянальным і ўзуальным статусе лексем у беларускай мове.
Аказіянальныя словы па розных прычынах да 80-х гадоў мала
даследаваліся ў беларусістыцы. Спынімся на некаторых працах, у якіх
закраналася гэтае пытанне, прааналізуем адносіны даследчыкаў да
аўтарскіх неалагізмаў.
Заўважым, што ў 20-я гады XX ст. пісьменнік і даследчык
У. Дубоўка вызначае шляхі стварэння новых слоў на аснове народнай
мовы, прыводзіць прыклады аказіяналізмаў, што ўжо прыжыліся ў
літаратурнай мове, вызначае ступень вартасці індывідуальна-аўтарскіх
слоў: «Зразумела, што наватворы павінны быць лёгкімі для ўспрымання,
мілагучнымі, знітаванымі з асноўнай слоўнікавай масай і павінны
выклікаць жыццё арганічнай патрэбнасцю» [10].
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У працы Т. Глыбоцкага адзначаліся станоўчыя тэндэнцыі
літаратурнага жыцця 20-х гадоў, аднак нямала нараканняў прагучала ў
адрас тых паэтаў, якія ўводзілі ў свае творы новыя словы. Ён пісаў:
«Выкапваць такія словы, якія нідзе ўжо не ўжываюцца, мёртвыя словы,
альбо выдумляць новыя, якіх ніхто ніколі не зразумее, – у гэтым з
Дубоўкам мала хто можа спрачацца» [8].
Адзначым, што асцярога Т. Глыбоцкага была небеспадстаўная, бо
яшчэ інтэнсіўна ішоў працэс уніфікацыі форм сучаснай беларускай
мовы, а яе лексіка, як было заўважана І. К. Германовічам, «прадстаўляла
сабой вельмі стракаты кангламерат, у якім паралельна суіснавалі і
ўжываліся без пэўных правіл з агульнавядомымі словамі і іншыя
слоўныя стыхіі: дыялектызмы, розныя запазычванні, шматлікія
наватворы. Злоўжыванне іх прыводзіла да незразумеласці» [8].
Па-іншаму ацэньваў словатворчасць У. Дубоўкі С. Дробуш:
«Дубоўка ўдала ўводзіць новыя словы, якімі ўзбагачае беларускую мову.
Некаторыя з іх ужывуцца, некаторыя адпадуць – такі лёс усякіх
неалагізмаў» [9].
Моўным набыткам маладых паэтаў прысвячае артыкул прафесар
П. А. Бузук. Вучоны зазначае, што «маладнякоўцы з рэвалюцыйнай
смеласцю ўтвараюць новыя словы і звароты». Даследчык прыводзіць
найбольш удалыя прыклады, на яго думку, аўтарскіх лексем
(навальнічыць, крынічыць, саймаваць), лепшымі словатворцамі
П. А. Бузук называе А. Дудара, А. Александровіча, М. Зарэцкага,
М. Чарота [3].
Пытанням культуры мовы, у прыватнасці аўтарскай неалагізацыі,
былі прысвечаны такія артыкулы К. Чорнага, як «Публіцыстычныя
нататкі», «Небеларуская мова ў беларускай літаратуры», «Змест
паштовай скрынкі».
У артыкуле «Праца над словам» П. Глебка пісаў: «Пачынаючы
пісьменнік павінен падыходзіць да стварэння новых слоў вельмі, вельмі
асцярожна, бо, каб ствараць новыя словы, трэба надзвычайна ведаць і
саму жывую літаратурную мову, і яе законы развіцця і змен» [7].
Насцярожана адносіўся да новых слоў К. Крапіва. У прыватнасці,
спыняючыся на лексічных новаўтварэннях Ц. Гартнага, ён адзначаў, што
«гэта словы, якія ўтвораны самім аўтарам ад самых звычайных, вядомых
усім слоў, нягледзячы ні на якія моўныя законы. Такое слова заўсёды
выпірае рубам са сказу і, чытаючы, на яго заўсёды спатыкнешся» [14].
Неадназначныя адносіны да індывідуальна-аўтарскіх слоў былі ў
Якуба Коласа. З аднаго боку ён сам рэдка звяртаўся да стварэння такіх
слоў, а з другога – ён падтрымліваў тых аўтараў, што ўводзяць у свае
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творы «добрае, трапнае слова». «Жыццё мовы і працэс словатворчасці
ідуць несупынна», – пісаў Я. Колас [13].
У 60-я гады ў даследчыкаў павышаецца цікавасць да аўтарскіх
новаўтварэнняў. Гэта звязана з тым, што да наватвораў усё часцей і
часцей пачынае звяртацца маладая літаратурная змена – Р. Барадулін,
В. Зуёнак і інш. Праўда, увага вучоных па-ранейшаму была скіравана ў
20-я гады. Сярод найбольш значных прац – кандыдацкія дысертацыі
І. К. Германовіча «Нармалізацыя лексікі беларускай літаратурнай мовы ў
20–30-я гг. XX ст». і Н. С. Гілевіча «Паэзія “Маладняка”» – асноўныя
палажэнні апошняй выкладзены ў кнізе «Акрыленыя рэвалюцыяй».
Н. Гілевіч
прыводзіць
некаторыя
прыклады
словатворчасці
маладнякоўцаў і робіць вывад, што «штучныя, часцей за ўсё няўдалыя
наватворы (назоўнікі, прыметнікі, дзеясловы, прыслоўі) з’яўляюцца
характэрнай асаблівасцю паэтычнай стылістыкі “Маладняка”» [6].
Фарміраванне беларускай літаратурнай мовы, сцвярджае
А. Яскевіч, яшчэ не закончана, і перад пісьменнікамі па-ранейшаму
стаяць вялікія задачы ў папаўненні мовы лексічнымі інавацыямі.
Прызнаючы, што большасць аўтарскіх «новых» значэнняў застаецца ў
дадзеным кантэксце, даследчык лічыць, што «з гэтага жывога бруення,
паўторнага стылёвага скарыстання нараджаюцца новыя адценні і
замацоўваюцца як нормы» [18].
У беларускім мовазнаўстве вывучэнне індывідуальна-аўтарскай
моватворчасці прыкметна актывізуецца з 80-х гадоў XX ст. Цэнтральнае
месца займае словаўтваральны аспект (Г. І. Басава, І. П Казейка,
М. В. Шабовіч і інш.). Аказіяналізмы як адметныя і ўнікальныя адзінкі
маўленчай дзейнасці адкрываюць перад даследчыкамі новыя гарызонты і
перспектывы.
Аўтарскія неалагізмы даследуюцца таксама ў кнізе В. П. Краснея
«Грані слова. Факультатыўны курс. Лексіка і фразеалогія беларускай
мовы» (1994). Паасобныя заўвагі аб індывідуальна-аўтарскай
неалагізацыі сустракаюцца ў работах Л. І. Бурака, Л. М. Шакуна,
Ф. М. Янкоўскага. Аказіянальныя адзінкі разглядаюцца ў працах
агульнага характару, адрасаваных настаўнікам, студэнтам і выкладчыкам
УВА Беларусі. У канцы 1980-х – пачатку 1990-х гадоў аказіянальныя
ўтварэнні ў складзе неалагізмаў пачынаюць выдзяляць у граматыках і
вучэбных дапаможніках па мове для вышэйшых навучальных устаноў і
школьных падручніках.
Асобна трэба адзначыць кандыдацкую дысертацыю Г. І. Басавай,
першую у беларускім мовазнаўстве спецыяльную працу аб
аказіянальных словах, у якой разглядаюцца асаблівасці ўжывання больш
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за 800 аўтарскіх неалагізмаў і іх структура на матэрыяле беларускіх
вершаваных твораў 60–70-х гадоў XX ст. Даследчыцай былі выяўлены ў
беларускіх мастацкіх тэкстах аўтарскія неалагізмы, адзначаны асноўныя
словаўтваральныя мадэлі ўтварэння аказіянальных адзінак, дадзена
ўсебаковая словаўтваральная характарыстыка новаўтварэнняў, былі
ахарактарызаваны іх экспрэсіўна-мастацкія функцыі. У якасці дадатка да
дысертацыі падаецца слоўнік аналізуемых аказіяналізмаў.
Г. І. Басава адзначае, што самыя прадуктыўныя спосабы ўтварэння
аўтарскіх неалагізмаў – афіксацыя і складанне [1]. Аўтар гаворыць аб
тым, што суфіксацыя займае асноўнае месца ў сістэме беларускага
словаўтварэння: аблачынка, вераснёва, глыбасць, купаланяты, заўсёднік і
інш. Прэфіксальнае словаўтварэнне найбольш прадуктыўна ў
аказіянальных дзеясловах: адмужацца, замемуарыць, ухмарыць і інш.
Складанне, на думку даследчыцы, з’яўляецца самым актыўным спосабам
утварэння аказіянальных адзінак у сучаснай беларускай мове. Усе
складаныя аказіянальныя новаўтварэнні ў навуковай працы былі
падзелены на два асноўныя лексіка-граматычныя разрады – назоўнікі
(загадаманія, крэслацёр, турыстаманія), і прыметнікі (летаархіўны,
крыгаломісты, тленна-вечны). Складаныя аказіянальныя дзеясловы
прадстаўлены нешматлікай колькасцю (снежнагорыцца, сталяварыць,
шумнагалосіць). Акрамя вышэй адзначаных спосабаў утварэння
наватвораў, Г. І. Басава вылучае і зрашчэнне (варголы, нібы-інтэлігент
і інш.). Складаныя словы, на думку даследчыцы, маюць празрыстую
семантыку.
Г. І. Басавай выяўлены аказіяналізмы, якія былі ўтвораны ўласна
аказіянальнымі спосабамі: кантамінацыяй (аб’яднанне двух узуальных
слоў у трэцяе – аказіянальнае (барадзед = бара/да + дзед; гушча =
гус/ты + чай і інш.), міжслоўным накладаннем (характарызуецца тым,
што на канец асновы аднаго слова накладаецца аманімічны пачатак
другога слова, у выніку ўтвараецца складанае слова, якое ўключае
асновы двух слоў: залівень (заліваць + лівень), муркаты (мурка + каты)
і інш.). Аказіянальныя словы, якія створаныя спецыфічнымі спосабамі,
выкарыстоўваюцца ў тэкстах сатырычнай накіраванасці, валодаюць
большай экспрэсіяй.
Даследчыца сцвярджае, што аказіянальныя словы з’яўляюцца
неабходнымі кампанентамі вобразна-мастацкай структуры твора, яны
надаюць яму сэнсавую і экспрэсіўную насычанасць, і большасць з іх
сталі змястоўнай і эмацыянальнай дамінантай твора.
Аб’ектам навуковага аналізу дысертацыі У. А. Бобрыка з’яўляюцца
аўтарскія неалагізмы ў мове твораў Я. Купалы. І. П. Казейка ў сваёй
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навуковай рабоце дае комплексны аналіз беларускамоўных наватвораў.
Аўтар прапаноўвае і абгрунтоўвае практычна новую ў беларускім
мовазнаўстве класіфікацыю беларускіх новаўтварэнняў (сацыяльныя
неалагізмы, патэнцыяльныя словы, аказіяналізмы), пераканаўча даказвае
перавагу паўкалькавання над калькаваннем у 1960–70-х гадоў [2].
Кандыдацкая дысертацыя Н. У. Чарнаброўкінай прысвечана
аналізу асобных лексіка-семантычных груп (напрыклад, аказіянальныя
назвы асоб, назвы адцягненых паняццяў) і тэматычныя мікрагрупы
аказіянальных слоў (назвы асоб паводле дзейнасці, духоўных якасцей,
знешніх прымет і інш.) у сучаснай беларускай паэзіі. У рабоце
праведзены паралелі паміж характарам лексічнага значэння наватвораў і
тыпамі іх лексічных першаасноў. Акрамя таго, выяўлены і
прааналізаваны сінанімічныя рады і антанімічныя пары аказіянальных
слоў. Уведзены і абгрунтаваны тэрміны сінанімічныя аказіяналізмы і
антанімічныя аказіяналізмы [16].
Дзеяслоўныя аказіянальныя лексемы прааналізаваны ў манаграфіі
М. С. Васілеўскага. Аўтар дае параўнальна-тыпалагічную характарыстыку
суфіксальнага дзеяслоўнага словаўтварэння. Даследуецца сістэма
семантыка-словаўтваральных тыпаў адыменных беларускіх дзеясловаў,
вызначаецца іх прадуктыўнасць у беларускай літаратурнай мове. У сваёй
рабоце М. С. Васілеўскі робіць вывад: у многіх групах і падгрупах больш
прыкладаў канфіксальнага ўтварэння, чым суфіксальнага, асабліва гэта
адносіцца да дзеясловаў-аказіяналізмаў [4].
Даследаванню семантычных і дэрывацыйных асаблівасцей,
стылістычнай характарыстыцы індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў
прысвечана дысертацыя В. А. Зразікавай. На аснове семантычнай
класіфікацыі ўстанаўліваюцца тыпы сэнсавай сувязі аказіяналізмаў з
першаасновамі, у межах гэтых тыпаў вызначаецца роля дэрывацыйных
сродкаў у працэсе актуалізацыі семантыкі неўзуальных неалагізмаў,
паказваецца ўзаемаўплыў і ўзаемаабумоўленасць лексічнага і
словаўтваральнага значэнняў. Звяртаецца ўвага на ўмовы метафарызацыі
новаўтварэнняў, што ў значнай ступені растлумачвае неабходнасць
ужывання такіх адзінак у канкрэтным мастацкім тэксце, даследчыца
падкрэслівае адметнасць іх функцыянальна-стылістычнага выкарыстання.
Упершыню ў беларускім мовазнаўстве даказваецца пераважна
семасіялагічны характар аказіянальнасці аўтарскіх лексем [11].
Асобныя артыкулы, прысвечаныя лексікалагічнаму аналізу
аказіянальных слоў, належаць А. Я. Баханькову, М. Г. Булахаву,
М. Р. Прыгодзічу і інш.
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М. Р. Прыгодзіч у манаграфіі «Шчодрасць слова» (1990) разглядае
складанне як адзін з найбольш старажытных спосабаў індывідуальнага
словаўтварэння, у дадатку падаецца кароткі слоўнік аўтарскіх
неалагізмаў [15].
У дысертацыі М. В. Шабовіча на матэрыяле беларускіх мастацкіх
тэкстаў 1920-х гадоў разглядаецца структура аказіяналізмаў,
высвятляюцца прычыны іх узнікнення, асаблівасці ўжывання і далейшы
лёс новаўтвораных слоў.
Даследчыкам былі вызначыны дэрывацыйныя тыпы наватвораў, па
якіх яны былі ўтвораны; іх прадуктыўнасць. Звернута ўвага на
аказіянальныя лексемы, створаныя з адхіленнем ад моўных тыпаў або
аказіянальна. Аўтарам разгледжана 1515 наватвораў [17]. Самую
шматлікую групу склалі аказіянальныя прыметнікі: грайкі, захмарны,
лістападны і інш. Значны пласт аказіянальнай лексікі ўтвараюць
дзеясловы-наватворы: люстрыць, цымбаліць і інш., аказіянальныя
назоўнікі: арфазвоннасць, веснавейнасць і інш., прыслоўі: арлінагорба,
ціхазвонна і інш. Большасць аказіяналізмаў, на думку аўтара, было
ўтворана шляхам складання (дзіўна-прыгожы, шматмілы) і згодна з
дэрывацыйнымі тыпамі літаратурнай мовы (адлюстроўка, пяснярства).
Меншую колькасць складаюць новаўтварэнні, утвораныя аказіянальным
спосабам (глыбінь, цішынь).
Такім чынам, нягледзячы на даволі значную ўвагу лінгвістаў да
аказіянальных новаўтварэнняў, у даследчыкаў застаецца шмат
нявырашаных пытанняў: крытэрыі вылучэння аказіянальных слоў ад
узуальных, праблема перакладу аўтарскіх неалагізмаў на іншыя мовы і інш.
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І. А. Мінюк,
студэнтка філалагічнага факультэта БДУ

Дзеясловы старабеларускай кухарскай лексікі:
словаўтваральны аспект
Беларуская нацыянальная ежа – адзін з асноўных складнікаў
матэрыяльнай культуры, які цалкам звязаны з гісторыяй этнічнага
развіцця народа. Беларуская кухня – гэта спадчына, якую пакінулі нам
нашы продкі. Гэта такая ж неад’емная прыналежнасць культуры кожнай
краіны, адметнасць народа, як мова, як фальклор.
Кухня кожнага народа вызначаецца пэўным наборам прадуктаў і
страў, спосабамі іх прыгатавання і ўжывання. Што тычыцца беларусаў,
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то: «захавалася мноства інвентароў (падрабязных апісанняў маёмасці
землеўладальнікаў), дзе пералічваюцца і запасы прадуктаў. Мяркуючы
па ix, у кладоўках захоўваліся мяса, сала, кумпякі, кілбасы, скабкі
(рэбры), вяленыя гусі, лой, языкі, грудзінка, карэйкі, вантробы свіней,
сыры, масла. Дзеля посных дзён трымалі рыбу: свежых асятроў, вяленых
шчупакоў, ляшчоў. У свірнах былі ссыпаны жыта, пшаніца, каноплі,
гарох, ільняное семя, авёс, пшанічны і ячменны солад для прыгатавання
піва. З гародніны лічылі патрэбным мець буракі, капусту, цыбулю,
часнок, хрэн, салёныя агуркі, рэпу, а таксама “мак белы” і “мак шэры”.
У якасці прыпраў ужывалі перац, цынамон (карыцу), гваздзіку, кардамон,
імбір, шафран, гарчыцу, лаўровы ліст, міндаль, кмен, аніс» [3, с. 14–15].
Цікавасць да кулінарнай лексікі ў беларускай навуцы праяўлялася,
аднак спецыяльнага даследавання, прысвечанага поўнаму аналізу
названага тэматычнага аб’яднання яшчэ не праводзілася. Не вырашаліся
пытанні вытокаў і станаўлення беларускай кулінарнай тэрміналогіі, не
ахоплівалася цалкам сукупнасць найменняў, звязаных з кулінарным
майстэрствам.
Асноўнай крыніцай для вывучэння кулінарнай лексікі сталі помнікі
старабеларускай пісьменнасці. Як вядома, помнікі пісьменнасці «з даўніх
часоў найбольш паслядоўна адлюстроўвалі асаблівасці жывой мовы – яе
багатую лексіку, фанетычныя і граматычныя з’явы» [4, с. 94]. У сувязі з
гэтым крыніцай фактычнага матэрыялу даследавання стаў «Гістарычны
слоўнік беларускай мовы» (ГСБМ) [2] Матэрыял збіраўся шляхам
суцэльнай выбаркі з 37 тамоў слоўніка. Прапанаваныя дзеясловы і іх
формы складаюць значную па колькаснаму складу лексічную групу
(у працы разгледжана 108 лексем (з улікам фанетычных варыянтаў)), што
сведчыць пра дастатковае развіццё аднаго з найважнейшых бакоў побыту.
Прадметам данага даследавання з’яўляюцца дзеясловы з кухарскай
лексікі старабеларускай мовы, а менавіта іх семантычнае апісанне і
аналіз мадэлей словаўтварэння.
Традыцыйна ўсе дзеясловы можна падзяліць на некалькі груп у
залежнасці ад іх значэння:
1) дзеясловы, якія абазначаюць фізічнае дзеянне;
2) дзеясловы, якія абазначаюць рух;
3) дзеясловы са значэннем маўлення і думкі;
4) дзеясловы стану;
5) пераход стану з аднаго ў другі;
6) стаўленне асобы да каго-небудзь (чаго-небудзь).
Адпаведна і ў старабеларускай мове ўсе дзеясловы падзяляюцца на
тэматычныя групы. Дзеясловы са значэннем фізічнага дзеяння
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характарызуюцца шырокім колам тэматычных падгруп. У нашым
даследаванні будуць прадстаўлены дзеясловы, якія абазначаюць працэсы
прыгатавання і спажывання страў. Вылучаюцца наступныя тэматычныя
групы дзеясловаў (і іх формаў):
1) з семай ‘есці’:
вкусити (укусити І), вкушати (укушати);
ести (есть, есьти, ети), выести, исти ІІ, выедати (выядати),
едати (едать, идати, ядати, ядать), едывати, естися (есться),
едаючий, еденый, едомый, едучий II, едший;
жвати, жевати;
заживати (заживать, зажывати);
жерти, жрати (жряти), жрущый;
згризти;
истребити;
коштовати II;
кушати;
тучити (тучыти);
2) з семай ‘піць’:
вспити (упити) І, выпивати, выпити, выпитый, выпияти,
выпоити, допити, испити, испитый, упити (упить);
дзюбади;
локтати;
3) са значэннем ‘даваць ежу’:
годовати;
кормити, кормитися, кормливати (кормлювати), кормленый,
кормячий, кормящий (кормящый);
4) са значэннямі працэсаў прыгатавання стравы:
высмажоный, смажыць;
варити (варыти), вареный (вароный), варитися (варытися),
звареный, зварити (зварыти), изварити (изворити), увареный
(уваренный), уварити (уварыти), узварити (узварыти);
зготовати,
зготовити,
уготованный
(вготованный),
уготовати (вготовати), уготовити (вготовити);
иссеяти;
квасити, кваснити, квашеный (квашоный);
заправный, зправовати, заправоватися;
замесити;
выкислый;
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выпеклый, упечи, упечоный (упеченый);
зачиненный (зачиненый).
1. Дзеясловы з семай ‘есці’.
Дзеяслоў ести (есть, есьти, ети) ужываецца ў значэнні ‘прымаць
ежу, перажоўваючы яе і глытаючы’: искал есми коупити штобы есмо
заоутра мели ести (Пак. Хр., 8б)1.
Графічныя варыянты hсти, "сті. Як фанетычны варыянт
мэтазгодна разглядаць лексему исти ІІ: алканіе – исти хотеніе (Зіз.,
10) – гук [i] на месцы спрадвечнага [ě] (h), верагодна, сведчанне ўплыву
кіеўска-палескіх гаворак [1, с. 161].
Па асаблівасцях спражэння гэты дзеяслоў адносіцца да
нетэматычных: кто щепитъ винницu, а зs овоцu еи не "сть (Апакр.,
201б); hла и насытилас# (Зб. 262, 32); не еж того хлhба (Бава, 134).
Менавіта ад праславянскай асновы інфінітыва *ědti ўтварыліся
дзеепрыметнікі прошлага часу залежнага стану еденый: дозрели винные
грознове и едены могли быти (Скар. ЛК, 31); может ли hдена быти
прhсность безs соли естли вкuшеніе в слюне жолтковои (Зб. 262, 14) і
незалежнага стану едший: было едшихъ хлебы, п#ть тисечей мужовъ
(Цяп., 51б).
Ад асновы цяперашняга часу ўтвараецца адпаведна дзеепрыметнік
цяперашняга часу едучий: uчинили uченики, #къ велелъ имъ исусъ, и
зготовили пасху: А вечеру будuчи, селъ зs дванадцатьма uчениками. И
едuчімъ имъ, рекъ. правдиве мовлю вамъ, ижъ одинъ з васъ выдаст ме
(Цяп., 37б).
У значэнні, аналагічным дзеяслову ести, зафіксаваны ў ГСБМ
лексемы едати (едать, идати и г. д.). Тут варта ўдакладніць, што маецца
на ўвазе не аднаразовы прыём ежы, а рэгулярны, перыядычны. На гэту
перыядычнаць паказвае больш складаная структура слова: суфікс -анадае значэнне шматкратнасці: wт молодости своее. м#съ и вина не
вкuшалъ. wт соуботы до соуботы. только хлhба вкuшалъ. а коли с#
празникъ великъ пригажал и wнъ тогды овощь едалъ wт дрhва (Чэцця,
100б); ты есь мене слугу своего посадил межи едаючими u столу твоего
(Біблія, 392).
Прыставачным спосабам увараюцца дзеясловы выести, выедати,
якія складаюць трывальную пару. Прэфікс вы- надае значэнне
закончанага накіраванага працэсу: тую гретчину статки наы выели

1

Пашпартызацыя прыкладаў прыводзіцца адпаведна ГСБМ.
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(АВК, ХVIII, 103, 1592); звыклъ волъ травu ажъ до корен" вы"дать
(Біблія, 201); Мыши выедали внuтрности (Бельск., 92б).
Трывальная пара: вкусити (укусити) і вкушати (укушати)
семантычна мае дадатковую канатацыю ‘каштаваць, спрабаваць смак’ і
адценне высокага стылю: бãъ … одно дерево сред ра# поставилъ wт
того не велhлъ имъ вкоушати (Чэцця, 17б). Закончанае трыванне тут
паказвае на аднакратнасць дзеяння: wна вкuсила wт того древа овощю. и
дала моужеви своемu адамоу (Чэцця, 18).
Дзеясловы жерти; жрати (жряти) мае дадатковую канатацыю
‘есці з прагнасцю; часта пра жывёл’ і стылістычна зніжаную афарбоўку:
так жадного не толко человhка але ни звhр"те немашь на свhте
wкрuтног, которыs бы свою кров жерлъ (Бельск., 151б).
Дзеяслоў гризти акрамя асноўнага значэння (‘кусаць нешта
цвёрдае’) мае дадатковае – ‘знішчаць’: не скрабъте собе скарбовъ на
земли, где червъв#къ и иржа грізеть (Цяп., 8). Далучэннем прэфікса зутвараецца форма закончанага трывання: гриз-ти → з-гриз-ти.
2. Дзеясловы з семай ‘піць’.
Дзеяслоў пити, пить, акрамя асноўнага значэння ‘глытаць якую-н.
вадкасць’: б@дет пити молоко гор#чее (Арыст., 211); не хотелъ пить
(Цяп., 41), маюць дадатковае – ‘ужываць спіртныя напоі’: всю ноч пил со
дроужиною своею (Чэцця, 247б).
Выпити (закончанае трыванне) – ‘выпіць, праглынуць якую-н.
вадкасць’: они же uпиваютс" всегда виномъ, и пооучаютс" кто лепей
свою чашу выпиеть (Скар. ПС, 36).
Вытворная форма: вы-пи-т-ый – дзеепрыметнік залежнага стану
прошлага часу: егда была выпита вода зs лагвице. поверже wтроча подs
древомъ единымъ иже бh тu и wтиде и с"де пр"мо (Скар. КБ, 37).
Новыя значэнні дзеясловы набываюць пры далучэнні прыставак.
Вспити (успити) у значэнні ‘выпіць’: я его не била и очей ему не
заливала и въ куфель есми не плевала, нижли дей онъ, якомъ до него
вспила, принявши отъ мене съ пивомъ куфель и очи ми самъ залилъ и
збилъ мя безвинне (АВК, XVII, 321, 1541). Верагодна прыстаўка вспаходзіць ад кіжна-славянскай въс-/вос-.
Допити – ‘дапіць’: скоро с" напили того пива, и еще не допившы
кубъков впали межы собою у великую милость (Трыст., 67).
Испити – ‘выпіць’: има чашu юже азъ пью. и вы испьете
(Чэцця, 34). Вытворная форма – дзеепрыметнік залежнага стану
прошлага часу: Веселие души и срдца естъ вино подs меру испитое
(Скар. ІС, 51б).
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Упити – ‘выпіць’: Ияковъ … жадного вина ито што бы uпить
моглъ нhкгды не пил (Зб. 81, 49).
Суфіксальнае ўтварэнне – дзеяслоў выпивати мае занчэнне
шматкратнасці, звычайнасці: купцы … тотъ медъ сытятъ и по три дни
сходячися медъ выпиваютъ (АЗР, ІІІ, 269, 1582). Тое ж значэнне мае і
дзеяслоў выпияти: морские люде … листе рвали а выпи"ли з них водu
(Бельск., 402). Магчыма, іх варта разглядаць як словаўтваральныя
варыянты: з суфіксам -іва- і з суфіксам -ій-.
Лексема выпоити адрозніваецца сваім лексічным значэннем –
‘даць выпіць’ утворана па схеме: пои-ти → вы-пои-ти: которий если
выпоит однымs зs малых тыхs чашу стuденое воды, только во им#
uченика, правдиве мовлю вамъ, не потер#ет заплаты своее (Цяп., 14).
Інфінітывы дзюбади і локтати проціпастаўляюцца ў семантычным
плане. Локтати – ‘прагна піць’: wрелъ … wттuль выкопает hствu wчи
его на далеко смотр#т: и писклата его локчuт кров (Зб. 262, 29 – 29б).
Дзюбади – ‘піць, выпіваць’, тут неабходна ўдакладніць: ‘піць паціху,
маленькімі глыткамі’: Вина венгерского не зажывали передъ тымъ, –
малмазыю скромно піяли, медокъ и горhлочку дзюбали (Мял., 318).
3. Асобная падгрупа – дзеясловы са значэннем ‘даваць ежу’.
Ад асновы дзеяслова кормити – ‘карміць, харчаваць, даваць ежу,
корм’ у ГСБМ зафіксаваны два дзеясловы і тры дзеепрыметнікі
цяперашняга і прошлага часу: на поустыни кормил вас мамною сорокъ
лhтъ (Пак. Хр., 21); хорътей и выжъловъ въ домехъ ихъ не мають
ховати и ихъ коръмити (КПД, 72, 1529).
Ад гэтага дзеяслова ўтвораны дзеепрыметнікі назалежнага стану
цяперашняга часу: кормящий: презъ корм"щых тылко слабых и wз"блых
на тых всех мовит збавитель беда и тым; і залежнага стану прошлага
часу: кормленый: приноси потребы и живность сыну господина своего
Мифивозеfа да будеть кормленs (Скар. ДЦ ,82).
Зваротная форма кормитися: милостныи мои пошолъ къ wгородu
своемu къ гр#дh зелеинои кормитис# въ wгородhхъ и збирати рожи
(Зб. 262, 58).
Значэнне шматкратнасці надае суфікс -ива- – кормл-ива-ти: всю
тую шесть недель кони бы есте нашы кормили такъ, какъ і передъ
тымъ кормливали (КЗ, 523, 1494). Зычны [л] з’явіўся ў выніку
гістарычнага чаргавання *mj>*ml. Дзеяслоў кормливати мае фанетычны
варыянт кормлювати.
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4. Дзеясловы з агульным значэннем ‘гатаваць ежу, быць
прыгатаваным’.
Дзеясловы дадзенай тэматычнай групы, як і папярэдніх,
утвараюцца па трох асноўных мадэлях: прыставачнае словаўтварэнне,
суфіксальнае словаўтварэнне, прыставачна-суфіксальнае словаўтварэнне.
1. Прыставачнае словаўтварэнне: зварити, зготовати, зготовити,
изварити, иссеяти, замесити, выкислый, уварити, уготовати,
уготовити, узварити, упечи.
Варити (‘варыць, гатаваць гарачую страву’) → з-варити
(‘прыгатаваць пры дапамозе варкі’): людие избираху манsну… и зваривши
во гарsнеци чин#хu с не# покарsмы "кобы оладьи (Скар. ЛК, 27б).
Готовати (готовити) (‘гатаваць’) → з-готовати (зготовити)
(‘прыгатаваць, зварыць (ежу)): ото обедъ мой зготоваломъ, быки мои и
uкормленое побито, и все готово (Цяп., 30б).
Варити (‘варыць, гатаваць гарачую страву’) → из-варити
(‘зварыць): приход#ше слуга жерцевs г»л# къ принос#щему даи ми м#са
да изварю жерцу (Скар. ПЦ, 8).
Сеяти → ис-сеяти (‘прасеяць’): wрехи лесковыи … стерти и
иссh#ти и замhсити в широпh "блочном и ести (Арыст., 214).
Месити → за-месити (‘замясіць’): стерти и иссh"ти и замhсити
s
в широпh "блочном, и ести (Арыст., 214).
Кислый → вы-кислый (‘заквашаны, уквашаны’): елъ бы еси хлебъ.
выкислый выпеклый ествою пор#дною подобъе сего (Арыст., 230–231).
Варити (‘варыць, гатаваць гарачую страву’) → у-варити(узварити) (‘зварыць’): wна же взsемsши муки смеси с водою, и
роспустивши вделала ему кашsку, и uваривши выложила предъ него
(Скар. ДЗ, 88б); возмет воды железныя. и оузварить всих языка волового
(Арыст., 216).
Готовати (‘гатаваць’) → уготовати (‘згатаваць’): изsчерsпа вs
чаши вино, и оуготова трапhзу свою (Скар. ПС, 16б); купили рыбы ему
на обедъ у дворника Φедоровича и уготовали (ИЮМ, VIII, 137, 1691).
Печи (‘пячы, выпякаць’) → у-печи (‘спячы, выпечы’): wферuете …
хлhбы квашеныи которих uпечете на первотины гсдu (Біблія, 172).
2. Суфіксальнае словаўтварэнне: вареный, заправный.
Варити (‘варыць, гатаваць гарачую страву’) → варе-н-ый
(‘вараны’): прынесла имъ ести двh птицы, wдну печоную, а другую
вароную, вина и хлhбец (Трыст., 120).
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Заправовати (‘запраўляць, прыпраўляць’) → заправ-н-ый
(‘запраўлены, прыпраўлены’): тые потравы свhтские бывают
заправные гор"чие (Зб. 261, 147б)
3. Прэфіксальна-суфіксальнае
словаўтварэнне:
высмажоный,
звареный, увареный, уготованный, упечоный.
Смажити (‘смажыць’) →вы-смажо-н-ый (‘высмажаны’): кости
мои "ко реч высмажона" высхлы (Зб. 82, 265б).
Варити (‘варыць, гатаваць гарачую страву’) → з-варе-н-ый, у-варен-ый (‘звараны’): драчіе, естъ хоина, котора# в винh зварена (Зіз., 31);
Драчіе, естъ хоина, котора# вs винh узварена, злhчuет uха ропы полны
(Бяр., 38).
Печи (‘пячы’) → у-печо-н-ый (‘спечаны’): Виделъ есми во сне и се
печень хлеба uпеченыи изъ ечменя валящеся (Скар. КС, 17017б).
На аснове дадзенага даследавання можна зрабіць вывад аб
дастаткова вялікай словаўтваральнай прадуктыўнасці дзеяслова, які
шырока прадстаўлены разгалінаванай сістэмай розных форм.
Высновай дадзенага даследавання можна лічыцт тое, што лексіка,
якая выкарыстоўваецца ў старабеларускай мове для называння дзеясловаў,
што абазначаюць працэсы прыгатавання і спажывання страў, стала асновай
для ўтварэння шэрагу новых слоў і форм. Пры гэтым новыя словы часцей
за ўсё ўтвараліся пры дапамозе суфіксацыі ці прэфіксацыі.
Семантычная структура даследуемых дэрыватаў у большасці
выпадкаў складалася з некалькіх значэнняў.
Большасць намінацый, якія выкарыстоўваліся для абазначэння
дзеянняў, звязаных з працэсам гатавання і спажывання, з некаторымі
фанетычнымі зменамі захаваліся і ў сучаснай беларускай мове, паколькі
рэаліі, якія яны называюць, з’яўляюцца распаўсюджанымі і ў наш час.
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Асаблівасці семантыкі некаторых крыптаграфічных тэрмінаў
Інтэнсіўнае развіццё тэлекамунікацыйных і інфармацыйных сістэм
і пашырэнне кола іх карыстальнікаў абвастрылі праблему абароны
інфармацыі ў падобных сістэмах. Важнымі карыстальнікамі сістэм
абароны інфармацыі сталі не толькі дзяржаўныя арганізацыі, але і
камерцыйныя структуры, прыватныя асобы. Гэтыя ж працэсы значна
паўплывалі на далейшае развіццё як крыптаграфічных сістэм –
найважнейшага складніка любой надзейнай сістэмы абароны
інфармацыі, так і ў цэлым на развіццё крыптаграфіі. Камп’ютарызацыя
размеркаваных інфармацыйных сістэм, сістэм кіравання і фінансавых
разлікаў паставіла шэраг новых праблем у сферы абароны інфармацыі з
улікам множнасці доступу да сродкаў захоўвання, апрацоўкі і перадачы
інфармацыі па каналах сувязі.
Для вырашэння гэтых праблем (акрамя выкарыстання
традыцыйных метадаў крыптаграфічнай абароны інфармацыі і
прадухілення несанкцыянаванага доступу да сродкаў яе апрацоўкі)
запатрабавалася распрацоўка метадаў забеспячэння цэласнасці
інфармацыі, аўтэнтыфікацыі паведамленняў і абанентаў, кантролю
доступу да праграмнага забеспячэння і тэхнічнага абсталявання сродкаў
сувязі і захоўвання інфармацыйных рэсурсаў.
Аўтаматызацыя спосабаў апрацоўкі інфармацыі і яе перадачы па
высакахуткасных каналах сувязі прывяла да неабходнасці выкарыстання
разнастайных
пратаколаў,
што
з’яўляюцца
размеркаванымі
алгарытмамі, рэалізацыя якіх ажыццяўляецца некалькімі ўдзельнікамі.
Прыкладамі з’яўляюцца пратаколы аўтэнтыфікацыі паведамленняў,
пратаколы аўтэнтыфікацыі абанентаў, схема лічбавага подпісу,
пратакол размеркавання ключоў і інш. Распрацоўка падобных
пратаколаў і аналіз іх уразлівасці – адзін з напрамкаў крыптаграфіі, які
зараз актыўна развіваецца [1].
Істотнае пашырэнне прадмета крыптаграфіі і кола даследчыкаў і
карыстальнікаў прывяло да з’яўлення вялікай колькасці новых паняццяў
і тэрмінаў, што выкарыстоўваюцца ў навуковых публікацыях і
нарматыўных прававых дакументах. У выніку некаторыя тэрміны ў
розных крыніцах сталі трактавацца па-рознаму. Сустракаецца шмат
варыянтаў пры перакладзе з англійскай мовы аднаго і таго ж тэрміна.
Разгледзім семантыку асноўных паняццяў і тэрмінаў. Найперш пра
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тэрмін крыптаграфія, тлумачэнне якога ёсць у шэрагу выданняў, у тым
ліку энцыклапедычных. У тэрміналагічных слоўніках крыптаграфія
вызначаецца як вобласць навуковых, інжынерна-тэхнічных, прыкладных
даследаванняў і практычнай дзейнасці, якая звязана з распрацоўкай,
аналізам і абгрунтаваннем крыптаграфічнай стойкасці сродкаў абароны
інфармацыі ад пагроз з боку праціўніка і/або парушальніка [2]. З
некаторай доляй умоўнасці крыптаграфія падзяляецца на дзве часткі:
крыптасінтэз і крыптааналіз. Крыптаграфія ўключае ў сябе
крыпталогію. Адначасова з гэтым крыпталогія разглядаецца як галіна
матэматыкі і матэматычнай кібернетыкі, якая вывучае розныя
матэматычныя мадэлі крыптаграфічных сістэм. Падобная трактоўка, якая
ўстанаўлівае адпаведнасць паміж тэрмінамі крыптаграфія і крыпталогія,
адлюстроўвае сувязь паміж тэарэтычнай і прыкладной крыптаграфіяй і
ролю ў гэтым узаемадзеянні матэматыкі, матэматычнай кібернетыкі,
фізікі, тэорыі сувязі і інш.
Адным з асноўных паняццяў крыптаграфіі з’яўляецца паняцце
крыптаграфічнай сістэмы (крыптасістэмы). Пад крыптасістэмай
разумеецца сістэма забеспячэння бяспекі інфармацыі крыптаграфічнымі
метадамі ў частцы канфідэнцыяльнасці, цэласнасці, аўтэнтыфікацыі,
немагчымасці адмовы і г.д.. У якасці падсістэм крыптасістэма можа
ўключаць сістэмы шыфравання, сістэмы ідэнтыфікацыі, сістэмы
імітаабароны, сістэмы лічбавага подпісу і інш., а таксама сістэму
ключавую, якая забяспечвае працу астатніх сістэм. Асноўным
патрабаваннем да крыптасістэмы і разам з тым адным з
фундаментальных паняццяў крыптаграфіі з’яўляецца стойкасць.
Крыптаграфічная
стойкасць
(крыптасістэмы,
крыптапратакола)
вызначаецца як здольнасць супрацьстаяць атакам праціўніка або
парушальніка, якія імкнуцца атрымаць сакрэтны ключ або адкрытае
паведамленне. Існуюць два падыходы да вызначэння і ацэнкі стойкасці –
тэарэтычная стойкасць і практычная стойкасць. Ацэньваецца стойкасць у
працэсе правядзення крыптаграфічнага аналізу.
Вялікае значэнне ў крыптаграфіі мае і паняцце алгарытму. Так,
фармальнае апісанне функцый, што рэалізуюцца шыфрсістэмай,
вызначаецца адпаведнымі алгарытмамі зашыфроўвання і алгарытмамі
расшыфроўвання. Для іншых тыпаў крыптасістэм прыняты алгарытмы
фарміравання лічбавага подпісу, алгарытмы імітаабараняльнага
кадзіравання і інш.
Функцыі і адлюстроўванні, неабходныя для рэалізацыі
крыптаграфічных сістэм, называюцца крыптаграфічнымі функцыямі.
Такія функцыі выкарыстоўваюцца пры выпрацоўцы ключоў,
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псеўдавыпадковых паслядоўнасцей, зашыфроўвання, расшыфроўвання і
іншых працэсаў, якія забяспечваюць імітастойкасць і выпрацоўку
лічбавага подпісу. Крыптаграфічнымі алгарытмамі называюцца
алгарытмы, што рэалізуюць вылічэнне крыптаграфічных функцый.
Паняцце крыптаграфічны аналіз звязана з асноўнымі тэрмінамі:
метад крыптаграфічнага аналізу, атака на крыптасістэму,
меркаванні крыптааналізу. Пад метадам крыптаграфічнага аналізу
разумеецца сукупнасць прыёмаў і спосабаў, накіраваных на
даследаванне крыптаграфічнай стойкасці і крыптасістэмы, аб’яднаных
адной або некалькімі ідэямі (матэматычнымі, тэхнічнымі або іншымі).
Пад атакай на крыптасістэму разумеецца спроба парушэння
праціўнікам і/або парушальнікам бяспекі канкрэтнай рэалізацыі
крыптасістэмы. Пры гэтым атакі на крыптасістэму грунтуюцца на
вызначаных метадах крыптааналізу і праводзяцца з улікам выканання
некаторых меркаванняў крыптааналізу. Варта адзначыць асноўныя
метады крыптааналізу: метад поўнага (татальнага) апрабоўвання
ключоў, метад ‹‹сустрэчы пасярэдзіне››, метад на аснове эквівалентных
ключоў, дыферэнцыяльны метад, лінейны метад, карэляцыйны метад. У
адпаведнасці з гэтымі метадамі крыптааналізу разглядаюцца і асноўныя
віды атак на крыптасістэмы.
У апошнія гады адным з асноўных паняццяў крыптаграфіі стала
паняцце крыптаграфічнага пратакола, г.зн. пратакола, прызначанага
для выканання функцый крыптаграфічнай сістэмы, падчас выканання
якога ўдзельнікі выкарыстоўваюць крыптаграфічныя алгарытмы. У
сучасных размеркаваных сістэмах істотна пашыралася кола задач, якія
адносяцца да захавання бяспекі як самой сістэмы, так і цыркулюючай у
ёй інфармацыі, прычым у многіх выпадках гэтыя задачы вырашаюцца
менавіта крыптаграфічнымі метадамі. Таму ў сучасную крыптаграфію
ўвайшлі, па сутнасці, інтэрактыўныя пратаколы, у якіх можа быць
некалькі ўдзельнікаў, якія выконваюць свае асаблівыя функцыі.
Крыптаграфічныя пратаколы разглядаюцца як самі па сабе, так і як
частка канкрэтнай крыптаграфічнай сістэмы. Яны могуць мець як
агульны, так і чыста прыкладны характар, напрыклад, сістэмы
электроннага дакументаабароту, сістэмы электронных плацяжоў,
пратаколы галасавання і г. д. Зараз існуе не менш за два дзясяткі розных
тыпаў крыптаграфічных пратаколаў, многія з іх падзяляюцца на
падтыпы. Прыкладам можа служыць пратакол лічбавага подпісу, які мае
шматлікія падтыпы: групавы подпіс, парогавы подпіс, подпіс ‹‹усляпую››,
канфідэнцыяльны подпіс і г.д. Паняцце стойкасці крыптаграфічнага
пратаколу дапускае шмат розных тлумачэнняў, якія залежаць ад мэты,
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для якой прызначаны пратакол, і меркаванняў, на падставе якіх
адбываецца яго аналіз.
Шэраг тэрмінаў групуецца вакол іншага асноўнага паняцця
крыптаграфіі – ключа – зменлівага элемента (параметра), кожнаму
значэнню якога адпавядае толькі адно з адлюстраванняў, што
рэалізуецца крыптасістэмай. Значэнне гэтага паняцця падкрэсліваецца
агульнапрынятым правілам Керкгофса, згодна з якім пры
крыптаграфічным аналізе лічаць, што апісанне крыптасістэмы цалкам
вядома праціўніку, а крыптаграфічная стойкасць заснавана толькі на
тым, што праціўніку невядомы (сакрэтны) ключ.
Важнай часткай любой крыптасістэмы з’яўляецца ключавая
сістэма, якая складаецца з ключавога мноства і дзвюх падсістэм:
сістэмы ўстаноўкі ключоў (вызначае парадак рэгістрацыі ключоў, іх
выкарыстоўвання, змены, захоўвання і архівавання, рэзервовага
капіравання і аднаўлення, замены або знішчэння ключоў) і сістэмы
кіравання ключамі. Такім чынам, вызначаецца ўвесь жыццёвы цыкл
ключоў, г.зн. паслядоўнасць стадый, якія праходзяць ключы ад моманту
генерацыі да моманту знішчэння. Шматлікія функцыі, якія выконваюцца
ключамі, уласцівасці ключоў і іх пераўтварэнні, раскрываюцца ў шэрагу
больш прыватных тэрмінаў, напрыклад, галоўны ключ, даўгачасны ключ,
разавы ключ, ключ шыфравання дадзеных, сакрэтны ключ, адкрыты
ключ, ключ зашыфроўвання, ключ расшыфроўвання, сеансавы ключ,
разгортванне ключа і інш.
Сучасная крыптаграфія актыўна пранікае ў сумежныя вобласці
інфармацыйнай бяспекі камп’ютарных сістэм. Менавіта дзякуючы
такому пранікненню з’явіліся многія новыя крыптаграфічныя ідэі і
паняцці, якія паступова ўваходзяць ва ўжытак. У цяперашні час у гэтых
сумежных галінах выкарыстоўваюцца пераважна англійскія тэрміны.
Але часам узнікае шмат пытанняў пры перакладзе такіх тэрмінаў, даволі
часта адзін і той жа аб’ект мае шмат розных назваў, напрыклад, сістэма
падзелу доступу, сістэма кіравання доступам, сістэма кантролю
доступу. Акрамя таго, нярэдка тэрміны ў розных крыніцах вызначаюцца
па-рознаму, а тэрміны з падобнымі назвамі маюць розную семантыку.
Напрыклад, электронны подпіс, у залежнасці ад сітуацый, можа
абазначаць лічбавы подпіс, код аўтэнтыфікацыі паведамлення або
пэўную аўтэнтыфікацыйную біяметрычную інфармацыю і г.д. [1, с. 3–12].
Такім чынам, пытанні, звязаныя з семантыкай крыптаграфічных
тэрмінаў, патрабуюць уважлівага падыходу і разгляду, што, безумоўна,
натуральна, бо крыптаграфічная тэрмінасістэма яшчэ працягвае
фарміравацца і ўдасканальвацца.
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Лексічныя асновы вытворча-гаспадарчых тапонімаў
У даследаванні праблем тапаніміі важным і неабходным
з’яўляецца аналіз словаўтваральных сродкаў. На сінхронным і
дыяхронным зрэзах структурна-словаўтваральная характарыстыка
дазваляе вызначыць час і грамадска-гістарычныя ўмовы ўзнікнення
ўласных геаграфічных назваў, дае магчымасць «прасачыць працэс
тапанімізацыі і храналогію ўзнікнення асобных тапанімічных
фармантаў» [6, с. 20], даследаваць тапонімы ў сукупнасці, выявіць
словаўтваральныя кампаненты. «Апрача таго, пры такім падыходзе
з’яўляецца магчымасць вылучыць апазіцыі і дыферэнцыйныя прыметы
ўнутры тапанімічных класаў, якія з’яўляюцца арганізуючым цэнтрам
тапанімічнай словаўтваральнай сістэмы» [7, с. 8].
Узаемадзеянне агульнай і тапанімічнай лексікі мае складаны
характар. Уласным імёнам уласціва свая спецыфіка словаўтварэння.
Тапонімы як другасныя ўтварэнні ад агульнай лексікі звычайна
матываваныя ў сваім паходжанні пазамоўнымі сувязямі аб’ектаў, назвы
якіх уступілі ў пэўныя адносіны словаўтваральнага тыпу [4, с. 26].
Адсюль
структурна-словаўтваральная
характарыстыка
ўласных
геаграфічных назваў павінна праводзіцца на тапанімічным узроўні, калі
ў назве ўлічваюцца не ўсе афіксы, а толькі тыя, якія з’яўляюцца іх
дэрывацыйнымі сродкамі [2, с. 10].
Да семантычных ці бязафіксных утварэнняў адносяцца тапонімы,
якія аформіліся без якіх-небудзь дадатковых тапонімаўтваральных
сродкаў – у выніку тапанімізацыі агульных (метанімія) ці ўласных
(аманімія) субстантываў без змянення іх фанетычнай і граматычнай
структуры [3, с. 9]. Бязафіксным або семантычным спосабам, у выніку
тапанімізацыі апелятываў ці онімаў, аформлена больш за 300 адзінак.
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Пры гэтым страчваецца датапанімічны змест лексемы і адбываецца яе
пераасэнсаванне [1, с. 8; 7, с. 8].
На тэрыторыі Беларусі зафіксавана каля 300 бязафіксных
вытворча-гаспадарчых тапанімічных адзінак: Буда, Будоўля, Гута,
Дзвігацель, Дзягцярня, Завод, Індустрыя, Керамік, Луб, Тартак,
Трактар, Труд, Пахар, Праца, Руда, Смалярня, Смольня, Ферма,
Цагельня, Энергія і інш.
З пункту гледжання сінхраніі бязафіксныя ўтварэнні па
граматычнай структуры могуць быць роўныя апелятывам як з
невытворнай (Буда < буда, Гута < гута, Індустрыя < індустрыя,
Мельніца < мельніца, Млын < млын, Праца < праца, Руда < руда,
Тартак < тартак, Трактар < трактар, Энергія < энергія), так і з
вытворнай
асновамі
(Будоўля < будоўля,
Рудня < рудня,
Смалярня < смалярня), якія могуць мець свае дэрывацыйныя элементы.
130 адзінак супадаюць па структуры з апелятывамі, якія маюць
невытворную аснову, да вытворных узыходзяць 170 найменняў.
«У адрозненне ад айконімаў суфіксальнага і суфіксальнапрэфіксальнага ўтварэння словаўтваральныя сродкі айконімаў, якія
ўзніклі на базе вытворных назоўнікаў і прыметнікаў, не нясуць ніякай
тапанімічнай нагрузкі, г. зн. не маюць прымет тапанімічнай функцыі. У
айканімію яны трапілі ў складзе апелятыўных утвараючых асноў і не
вылучыліся ў якасці тапанімічных фармантаў» [8, с. 47].
У якасці матываваных лексем названых вытворча-гаспадарчых
тапонімаў выступаюць субстантывы як мужчынскага (Завод, Керамік,
Луб, Млын, Пахар, Тартак, Трактар, Труд), так і жаночага (Буда, Гута,
Лубня, Паташня, Руда, Індустрыя, Ферма, Цагельня, Энергія) родаў.
Тапонімы семантычнага ўтварэння сфарміраваліся як на базе
агульнавядомай лексікі беларускай мовы, так і запазычанняў. Так,
некаторыя тапонімы (Тартак, Гута) узніклі на аснове запазычання з
польскай мовы (а праз яе і з іншых моў).
Неаднароднасць лексічных асноў адзначаных вытворчагаспадарчых тапонімаў дае магчымасць вылучыць сярод іх дзве групы
найменняў:
– традыцыйныя (Буда, Гута, Дзягцярня, Луб, Млын, Паташня,
Руда, Тартак, Цагельня);
– тыя, што ўзніклі ў савецкі час (Дзвігацель, Індустрыя, Керамік,
Пяцігодка, Трактар, Труд, Энергія).
Пераўтварэнні
ў
грамадскім,
культурным,
палітычным,
эканамічным жыцці абумовілі пашырэнне ў тапаніміцы пэўнай
тэматычнай групы, якая адлюстроўвала новыя ўмовы жыцця і працы,
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тагачасныя рэвалюцыйныя ідэалы. Часам узнікае цяжкасць пры
ўжыванні наватвораў у кантэксце, калі асацыяцыя з апелятывам
выразная (жыву ў Трактары, у Кераміку, у Дзвігацелі). У такім выпадку
патрабуецца пашырэнне кантэксту (жыву ў вёсцы Ферма, Шпалзавод, у
пасёлку Трактар, Дзвігацель, Торфазавод) [5, с. 79].
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доктар філалагічных навук,
прафесар кафедры тэорыі літаратуры БДУ

Вершавая структура Псалтыра
Завяршаючы сваё «Предъсловие в Псалтирь», Францыск Скарына
напісаў: «Теже розделил есми вси псалмы на стихи [тут і далей
выдзяленні курсівам наша. – В. Р.] по тому, яко ся в ыных языцех
делить» [2, с. 24]. Пазней у «Предъсловии доктора Франъциска Скорины
с Полоцька во всю Бивлию рускаго языка» ён назваў нават колькасць
гэтых «стихов»: «За ними [за кнігамі «Юдифи-вдовици» и «Есфирицарице». – В. Р.] суть песни царя Давыдовы, книги рекомые по-гречески
Псалтирион, а по-еврейски – Тилим, еже имають в собе кафизм
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двадесеть, псалмов полтораста, стишков или припелов две тысещи и
шестьсот» [2, с. 14]. Увогуле, гаворачы пра Біблію, Ф. Скарына ў той жа
прадмове да яе заўважае: «Восхощеш ли пак учитится музики, то ест
певници, премножество стихов и песней светых по всей книзе сей
знайдеши» [2, с. 10].
Такім чынам, не толькі ў Псалтыры мы сустракаемся са сціхамі (ад
грэч. stichos – рад, радок); іх, паводле Скарыны, «премножество» ва ўсёй
Бібліі. Прычым, Скарына не першы выкарыстаў гэты тэрмін у
старабеларускім пісьменстве. Яшчэ ў ХІІ ст. былі вядомыя «Кирилла
епископа Туровского стиси…» [гл. 1, с. 65]. Аднак што ж у часы Кірылы
Тураўскага і Францыска Скарыны абазначала паняцце «сціх»?
Выдатны рускі вершазнавец М. Гаспараў, гаворачы, што верш як
маўленчая з’ява – гэта тэкст «павышанай важнасці, разлічаны на
запамінанне і паўтарэнне», адначасова падкрэсліваў: «Само слова “стих”
па-грэчаску значыць “рад”, яго лацінскі сінонім versus (адсюль
“версіфікацыя”) значыць “паварот”, “вяртанне да пачатку рада”; а
“проза” па-латыні азначае маўленне, “якое вядзецца проста ўперад”, без
усялякіх паваротаў. Межы гэтых адрэзкаў агульнаабавязкова зададзены
для ўсіх чытачоў (слухачоў) па-за моўнымі сродкамі: у пісьмовай паэзіі –
звычайна графікай (разбіўкай на радкі), у вуснай – звычайна напевам ці
блізкай да напеву аднастайнай інтанацыяй. Пры ўспрыманні тэксту
свядомасць улічвае аб’ём адрэзкаў і прадчувае іх межы. Пацвярджэнне ці
непацвярджэнне гэтага прадчування адчуваецца як мастацкі эффект»
[4, с. 8].
У гэтым значэнні – як «рад» – слова «стих» прыйшло з грэчаскай у
стараславянскую мову, а праз яе – і ў старажытнарускую
(агульнаўсходнеславянскую), затым старабеларускую. Яно замацавалася
найперш у сакральных тэкстах і там таксама стала азначаць «рад»,
«закончаная фраза». Так сціх найперш разумеў і Францыск Скарына.
Рады, закончаныя фразы, часам суплёт гэтых фраз у невялікія фразавыя
перыяды ў розных літургічных тэкстах (малітвах, гімнаграфіі і інш.) на
пісьме нярэдка выдзяляліся абзацамі, а ў вусным маўленні – паўзамі або
«напевам ці блізкай да напеву аднастайнай інтанацыяй» (М. Гаспараў). У
тэксце Бібліі кожны такі сціх пачаў з часам нават нумаравацца. Ад сціха
ў літургічнай паэзіі, заснаванай на напеве (псалом, акафіст, канон, ікас,
кандак, трапар і інш.), яшчэ ў Сярэднявеччы ўзнік цэлы шэраг вытворных
слоў: «Стихера – название пяти учительных книг ветхого завета; название
православного
богослужебного
песнопения»;
«Стихираръ
–
богослужебная книга, сборник стихиръ»; «Стиховня – название стихиры
с запевом из псалмов Давыдовых» і інш. [гл.: 7, с. 514–515].
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Падзел сакральнага тэксту на сціхі як асобныя кароткія выказванні
з іх аднолькавым мелодыка-інтанацыйным малюнкам, падмацаваным
сінтаксічным паралелізмам і аднолькавымі пачаткамі/заканчэннямі
суседніх фраз, рэгулярны паўтор гэтых сціхоў запачаткавалі своеасаблівы
рытм гэтак званага малітваслоўнага (біблейскага) верша. Узнік ён, па
сведчанні М. Гаспарава, у часы Кірыла і Мяфодзія (ІХ ст.) як перайманне
антыфонных сілабічных строфаў візантыйскага літургічнага верша, дзе
кожнаму сілабічнаму радку адной страфы адпавядаў роўнаскладовы
радок наступнага радка. Потым з Маравіі ён перайшоў у Балгарыю, з
Балгарыі на Русь (Х–ХІ ст.). Вось такім шляхам разам з хрысціянствам
усходняга абраду, з Бібліяй, іншай богаслужбовай літаратурай
малітваслоўны верш трапіў да ўсходніх славян, у тым ліку да беларусаў.
Аднак са знікненнем у старажытнарускай мове (Х–ХІІ ст.) ераў (кароткіх
галосных ъ і ь) «роўнаскладовасць гэтых антыфонаў разбурылася і
малітваслоўны верш ператварыўся ў падабенства чыста танічнага
свабоднага верша без рытму і рыфмы, стаў абапірацца на сінтаксічны
паралелізм і традыцыйныя анафары» [3, с. 24]. Праўда, нават у «чыста
танічным свабодным вершы», як мы ведаем, рытм ёсць. Не кажучы пра
малітваслоўны. Без рытму верша ўвогуле не бывае. І ў прозе ён
прысутнічае ў выглядзе чаргаванне коланаў. Што да рытму
малітваслоўнага верша, то, апрача чыста моўных рытмастваральных
кампанентаў (паўтор аднолькавых ці аднародных лексем, граматычных
форм, сінтаксічных канструкцый і інш.), у ім абавязкова ў наяўнасці і
маўленчы, мелодыка-інтанацыйны, паколькі літургічны тэкст разлічаны
найперш на вуснае выкананне.
Пацвярджэннем такога разумення сціха як асобнага вянца ў цэлым
паэтычным зрубе можа быць і выказванне Скарыны з яго прадмовы да
перакладу кнігі «Іоў»: «Делится же сия книга на главы, а главы ся делять
на стихи, по тому ж, яко и Псалтирь ся делить. Поченши от третия главы
даже до остаточное вся сия книга стихами розделена ест, яко же чтучи
поразумееш» [8, с. 9]. Гаворачы, што вернікі «чтучи поразумеють» сціхі,
Скарына, несумненна, меў на ўвазе традыцыі літургічнай літаратуры,
якая была даволі распаўсюджанай на ўсходнеславянскіх землях. Сціх для
тагачаснага верніка, чытача гэтай літаратуры, у тым ліку Бібліі, тым
больш святара, быў не ў навіну. Як мы згадвалі, да сціха звяртаўся яшчэ
Кірыла Тураўскі (ХІІ ст.).
Вершаваны рытм увогуле мы разумеем як раўнамернае чаргаванне
ў вершаваных радках (радах, абзацах) якіх-небудзь аднолькавых ці
падобных моўных з’яў. Якія ж рытмастваральныя з’явы ў сакральным
малітваслоўным вершы можна вылучыць? Найперш трэба яшчэ раз
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падкрэсліць, што ў біблейскай паэзіі, у адрозненне ад свецкай чытаемай
вершатворчасці, гаворка можа ісці найперш пра тэкст, які гучыць. Па
слушным назіранні М. Грынчыка (які, зрэшты, малітваслоўны верш
лічыў «непаўнацэнным» вершам), «вызначальнай тут з’яўлялася
суадпаведнасць паміж зместам тэксту і яго музычным афармленнем або
распевам» [6, с. 144]. На гэта звяртаў увагу і сам Скарына ў сваёй
«Малой падарожнай кніжцы»: «Стихеры на господи возвах покаялные –
глас 6 и на стиховни писаны суть на вечерни... Канон гробу господьню
гласа 1, певаемы со акафистом и в неделю на заутрени... Канон
Предтечи, глас 2, творение Иосифа, певаемый со акафистом и на
утрени...» [9, с. 101]. Разам з тым, разважаючы над асаблівасцямі
біблейскай паэзіі, якія мяняліся з часам, прафесар П. Беркаў слушна
звярнуў увагу на адну яе нязменную канстанту – «так званы parallelismus
membrorum (“паралелізм членаў”), гэта значыць паралельнае развіццё
ідэі ў паэтычнай “адзінцы” – вершы. Кожны біблейскі сціх звычайна
складаецца з двух падзеленых цэзурай паўрадкоўяў, радзей – з трох
частак. У першым выпадку паэтычная думка ці паэтычны вобраз,
выражаны ў першым паўрадкоўі, атрымліваюць далейшае развіццё ў
другім паўрадкоўі <...> Значна радзейшыя выпадкі паралелізму членаў,
калі сціх складаецца з трох частак. У гэтым выпадку паралелізм
абавязковы для першай і другой або для другой і трэцяй частак...»
[10, с. 254–255].
Вось як гучыць Псалом 1 у перакладзе Францыска Скарыны:
Блажен муж, / иже не иде на совет нечестивых, / и на пути
грешных не ста, / и на седалищи губитель не седе.
Но в законе господни воля его, / и в законе его поучится день и нощь.
И будеть яко древо / сажденно при исходищих вод, / иже плод свой
дасть во время свое.
И лист его не отпадет, / и вся елика аще творить успеет.
Не тако нечестивый, не тако, / но яко прах, / его же взметает
ветр от лица земли.
С его ранев скреснуть нечестивіи на суд, / ни грешници в совет
праведных.
Яко свесть господь путь праведных, / и путь нечестивых
погыбнеть [2, с. 13–14].
Літаральна ўсе вышэй прыведзеныя намі сціхі выяўляюць гэтую
асаблівасць малітваслоўнага верша – паралелізм членаў. Нахіленымі
рыскамі мы ўказалі на паўзы, што звычайна дзеляць сціхі на дзве часткі
паводле вобразна выказаных у іх думак (праўда, тут у першым сціху – на
чатыры, у трэцім і пятым – на тры). Перыядычны паўтор гэтых паўз, што
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акрэсліваюць аднатыпныя мелодыка-інтанацыйныя комплексы, моцна
ўплывае на стварэнне рытму малітваслоўнага верша, як і паўтор
падобных сінтаксічных канструкцый (сказаў – складаназлучаных, з
далучальнай сувяззю), асобных лексем (займеннікаў «его», злучнікаў «и»
і інш.), анафарычных зачынаў.
Біблейскі тэкст у скарынаўскім Псалтыры надрукаваны так, як
друкуюцца празаічныя тэксты – паводле шырыні кніжнай старонкі. Сціхі
ж аддзяляюцца адзін ад аднаго «тлустымі» кропкамі, размешчанымі не
ўнізе, а пасярэдзіне радкоў. Вядомы даследчык творчасці беларускага
першадрукара П. Уладзіміраў лічыў, што падзел Псалтыра на сціхі пры
дапамозе кропак мог быць запазычаны Скарынам з рукапісных
царкоўнаславянскіх тэкстаў ХІ–ХVІ стст. Як бы там ні было,
успрымальнікі Бібліі добра разумелі сціхоўную матэрыю біблейскіх
тэкстаў. Прыгадаем яшчэ раз заўвагу перакладчыка, выказаную ім у
прадмове да кнігі «Іоў»: «Вся сия книга стихами розделена ест, – яко же,
чтучи, поразумееш». Тое ж – і ў прадмове да ўсёй «Бібліі»: «Кождая
глава делится на притчи, якобы на неякие стихи или розделения, яже
чтучи поразумееш». Сапраўды, чытачы Бібліі, «разумелі» добра, дзе ў
тэксце сціхі і як іх трэба выконваць.
П. Беркаў, спыніўшыся на канкрэтных выказваннях Скарыны, дзе
фігуруюць паняцці «стих» і «песня», прыйшоў два высновы:
«У разуменні Скарыны прыкметай паэтычнага стылю Бібліі з’яўляюцца
вершы (“стихи”) і песні. Гэта, відаць, не супрацьпастаўленне, а
адрозненне па характару выканання: песні, якія таксама складаюцца з
вершаў (“стихов”), спяваюцца; проста вершы (“стихи”) – чытаюцца»
[10, с. 254]. На жаль, у сённяшняй практыцы перакладу Псалтыра на
беларускую мову звычайна не улічваецца сціхоўнасць псалмоў цара
Давіда, якія то спяваюцца, то выконваюцца рэчытатывам, што адрознівае
сціхі (і па назве, і па сутнасці) ад вершаў (у цяперашнім разуменні).
Першым выданнем Псалтыра, у якім улічана сціхоўнасць псалмаспеву і
дзе асобныя сціхі надрукаваны не ў выглядзе празаічнага тэксту, а
вершаванага (радкамі, раздзеленымі міжрадковымі паўзамі), з’явілася
выданне, падрыхтаванае У. М. Завальнюком, М. Р. Прыгодзічам і
В. К. Раманцэвіч [5]. Як нам падаецца, гэтае выданне можа стаць
узорным не толькі адэкватнасцю перакладу першакрыніц, сваёй
выдатнай беларускай літаратурнай мовай, але і перадачай вершавай
(сціхоўнай) структуры асобных псалмоў. Пра што, дарэчы, сведчыць і
пераклад Псалма 1, які мы прыводзілі ў інтэрпрэтацыі Францыска
Скарыны і якім закончым нашы развагі:
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Два шляхі чалавека
1. Шчаслівы чалавек,
які не ходзіць на нараду да бязбожных
і не ўзыходзіць на шлях грэшных,
і між насмешнікаў не засядае;
2. але ў законе Госпада асалода яго,
над законам разважае ўдзень і ўночы.
3. Ён будзе як дрэва,
пасаджанае каля воднага патоку,
якое плод прыносіць у свой час,
і лісце якога не вяне,
а ўсё, што ён робіць, яму ўдаецца.
4. Не такі лёс бязбожных:
яны як мякіна,
што разносіцца ветрам.
5. Таму бязбожныя не выстаяць на судзе,
а грэшнікі – на сходах Святых.
6. Бо ведае Гасподзь шлях справядлівых,
а дарога бязбожных загіне. [5, с. 40]
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Каларонімы ў фразеалагічным кантэксце
Праблема колераабазначэння ў лінгвістыцы стала ў апошнія
дзесяцігоддзі дастаткова актуальнай. Замежныя і айчынныя моваведы
пачалі актыўна вывучаць камунікатыўны, семантычны, сінтагматычны і
выяўленчы патэнцыял колеравай лексікі, адзначаючы яе вялікую ролю ў
плане адлюстравання пэўных фрагментаў моўнай карціны свету. Колер
разглядаецца таксама і як своеасаблівы феномен асэнсавання і разумення
чалавекам агульнай карціны навакольнага свету і важны элемент
традыцыйных этнічных культур, які адносіцца да атрыбутыўнага кода і
надзяляецца разнастайнымі сімвалічнымі, а падчас і сакральнымі сэнсамі
і канатацыямі. У сувязі са сказаным, нам падалося цікавым разгледзець
спецыфіку функцыянавання каларонімаў у фразеалагічным кантэксце,
паколькі ўжо агульнапрынятым стаў факт, што многія фразеалагічныя
адзінкі напрамую звязаны з культурай, насычаны мноствам культурных
кодаў і адлюстроўваюць звесткі пра нацыянальны светапогляд,
псіхалогію, паводзіны і інш.
Нечаканым адкрыццём падчас даследавання стаў факт, што
фразеалагізмы з каларыстычным кампанентам складаюць колькасна
невялікую групу ўстойлівых адзінак у складзе фразеалагічных слоўнікаў
І. Я. Лепешава – не больш за 50. Пэўным чынам дапаўняюць картатэку
ўстойлівыя народныя параўнанні (у тым выпадку, калі разглядаць іх як
асобы тып фразеалагічных канструкцый (паводле В. У. Вінаградава), што
з’яўляецца на сёння спрэчным), пададзеныя ў «Слоўніку беларускіх
народных параўнанняў» Т. В. Валодзінай і Л. М. Салавей (2011) і ў томе
«Выслоўі» з серыі «Беларуская народная творчасць» (1979), у якіх намі
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вылучана каля 100 выпадкаў ужывання каларонімаў як кампанентаў
устойлівых параўнанняў.
Найбольш прадуктыўнымі кампанентамі ў складзе беларускай
фразеалогіі з’яўляюцца каларонімы белы і чорны, якія маюць
антанімічныя намінатыўныя значэнні і абазначаюць палярныя кропкі
колеравага спектра: белы – ‘які мае колер снегу, малака’ і чорны – ‘які
мае колер сажы, вугалю, самы цёмны з усіх колераў’. На антанімічным
супастаўленні каларонімаў пабудаваны фразеалагізмы чорным па белым
‘вельмі дакладна, выразна, зусім пэўна, недвухсэнсава (напісана, сказана,
надрукавана і пад.)’, рабіць з белага чорнае (белае чорным) ‘падаваць
што-небудзь у іншым выглядзе, беспадстаўна перайначваць’.
У сімвалічнай сферы карэляцыя ‘белы – чорны’ можа ўваходзіць у
эквівалентны рад з парамі ‘добры – дрэнны’, ‘мужчынскі – жаночы’,
‘жывы – памерлы’, ‘дзень – ноч’ і пад.
Белы колер у этнакультуры беларусаў асацыюецца найперш з
жыццёвай сілай, здароўем і вытворчым патэнцыялам, сімвалізуе
чысціню, святасць, прыгажосць і зямное жыццё. Семантыку жыцця
побач з прасторавай семантыкай утрымлівае каларонім і ў фразеалагізме
белы свет ‘навакольная рэчаіснасць – сусвет, зямля, з усім, што на ёй
існуе, жыццё ва ўсіх яго праявах’, які ўваходзіць таксама ў склад выразаў
з разнастайнымі значэннямі: не бачыць белага свету, выводзіць на белы
свет, у белы (божы) свет, у белы свет як у капейку, не жылец на белым
свеце і інш. Цікавым падаецца, што сінонімам да калароніма белы ў
пэўных выразах выступае прыметнік божы: белы свет / божы свет;
у белы (божы) свет, а сінонімам фраземы ў белы свет як у капейку ў
значэнні ‘не цэлячыся, спадзеючыся на шчаслівы выпадак (страляць
і пад.)’ з’яўляецца словазлучэнне богу ў вокны.
Каларонім белы ў спалучэнні з заонімамі актуалізуе пэўным чынам
сему адметнасці, як са станоўчай, так і з адмоўнай канатацыяй:
фразеалагізм на белым кані гаворыць пра знаходжанне асобы ў
выгадным становішчы або ў якасці пераможцы, а выраз белая варона
ўжываецца ў дачыненні да чалавека, рэзка непадобнага да іншых людзей
сваімі паводзінамі ці знешнім выглядам. Гэтыя звесткі падмацоўваюцца
міфічнымі ўяўленнямі пра жывёл з белай афарбоўкай, якія лічыліся
свяшчэннымі: паводле міфалагічнага слоўніка беларусаў, «прыкмета
белы далучае прадстаўнікоў жывёльнага свету да асаблівага
міфалагічнага класа, дыстанцуе іх ад жывёл “звычайнай” афарбоўкі,
указвае на адхіленне ад нормы, ператвараецца ў своеасаблівы ярлык
жывёл – цароў над сваімі родзічамі» [6, с. 45]. Існавала, напрыклад,
павер’е, што сустрэча ў падарожжы з белым канём – да ўдалай дарогі.
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А калі прысніцца белы конь – будзе хораша на дварэ або выпадзе снег.
«Чэхі лічылі, што сустрэча вясельнай дружыны з белай кабылай
(каровай) – да дзетанараджэння, а з чорнай – да бясплоддзя» [9, с. 352].
Асобым статусам надзяляе прыметнік белы і чалавека: так, фразеалагізм
белая костка называе ‘чалавека знатнага (часцей дваранскага)
паходжання’ ў процілегласць чалавеку простаму, нязнатнага
паходжання, якога абазначае фразеалагізм чорная костка.
Такім чынам, у фразеалагічным кантэксце каларонім белы
найчасцей рэалізуе станоўчыя канатацыі, за выключэннем адзінкавых
выразаў, напрыклад: фразеалагізм (даводзіць, распякаць) да белага
калення абазначае ‘сітуацыю давядзення чалавека да поўнага адчаю, да
поўнай страты самавалодання’ (сін. да вар’яцтва). Амбівалентнае
асэнсаванне белага сустракаем, аднак, у народных параўнаннях.
Цікавымі з гэтай пазіцыі ўяўляюцца выслоўі белая як сонца і белы як
смерць, якія адначасова суадносяць белы колер як з верхнім, так і з
ніжнім локусам светабудовы. Так, сонца ў народнай культуры
трактуецца як твар або вока Бога, якое з вышынi глядзiць на свет, а
таксама жыццё, дабро, дасканаласць i iнш. Другі ж выраз актуалізуе
міфічныя ўяўленні пра сувязь белага колеру з іншасветам і адыходам.
Народнымі эталонамі белага колеру ва ўстойлівых кампаратывах
выступаюць адпаведныя прадметы хатняга ўжытку (белы як засланка,
белы як сцяна, белы як печ, белы як палатно, белы як папера), расліны
(белая што яблына, белы (гэтат) свет як макаў (макавы) цвет, бела як
ліпіначка), жывёлы і птушкі (бела як свіное цела, белы як лебедзь),
прадукты харчавання (белы як малако, белы як сыр, белы як яйцо, белы
як смятана, белы як мука), з’явы прыроды (белы як снег, белая як сонца).
З чорным колерам у беларусаў традыцыйна суадносяцца адмоўныя
з’явы. Паводле міфічных уяўленняў, ён «сімвалічна асацыюецца з
зямлёй, адыходам у іншасвет, небыццём, хаосам, разбурэннем,
небяспекай, чужым, нечалавечым, няправедным, дэманічным» [6, с. 518].
Негатыўнымі канатацыямі суправаджаюцца і пераносныя значэнні
прыметніка-калароніма, зафіксаваныя ў тлумачальных слоўніках: ‘цяжкі,
змрочны, беспрасветны’, ‘нізкі, каварны, подлы’, ‘дрэнны, адмоўны’,
‘вядзьмарскі, чарадзейскі, звязаны з нячыстай сілай’ (уст.) [11, с. 748].
Пазнавальна, што «прыметнік чорны ў старажытнарускіх пісьмовых
помніках XI–XII cтагоддзяў, агульнай спадчыне ўсходніх славян,
выкарыстоўваецца ў хрысціянскай сімволіцы, дзе азначае ‘які належыць
цёмным сілам, мае дачыненне да зборышча чарцей’, у процівагу
прыметніку белы ў значэнні ‘бязгрэшны’» [1, c. 32].
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Пацвярджае вызначаны аксіялагічны вектар асэнсавання чорнага і
фразеалагічны матэрыял: чорны дзень – ‘цяжкі, змрочны час для кагонебудзь’, як чорны вол – ‘крайняе напружанне сіл’, у чорным святле –
‘уяўляць што-небудзь змрочна, непрыглядна, горш, чым на самай
справе’, маляваць (мазаць) чорнай фарбай (чорнымі фарбамі, у чорных
фарбах) – ‘падаваць, характарызаваць каго- ці што-небудзь у
негатыўным плане’, у чорным целе – ‘надгаладзь, без дастатковага
харчавання’, ‘вельмі строга, сурова, абмяжоўваючы свабоду дзеянняў’,
глядзець праз чорныя акуляры – ‘не заўважаючы нічога добрага ў кімнебудзь, чым-небудзь, чарніць, ганьбаваць каго-небудзь, што-небудзь’ і
інш. Фразеалагізм чорна ў роце характарызуе ‘каго-небудзь вельмі злога і
лютагa’. Згодна з «Этымалагічным слоўнікам фразеалагізмаў», выток
выразу – «народная прымета: калі ў шчаняці паднябенне і верхняя частка
языка чорныя, то будзе, як падрасце, злы сабака» [5, с. 36]. Гэтыя ж
звесткі актуалізуе народнае параўнанне чорны рот як у ліхога сабакі.
Асобна згадаем шырока ўжывальныя ў маўленчай практыцы
беларусаў фразеалагізмы чорная кошка прабегла і чорны кот прабег ‘пра
сапсаваныя адносіны або сварку паміж кім-небудзь’, якія, відавочна,
сталі вербальнай праекцыяй шматлікіх міфічных уяўленняў пра гэтых
жывёл, што надзяляліся дэманічнай сутнасцю: у іх маглі ўвасабляцца
чорт, ведзьма або нават смерць, таму сустрэча з імі ўспрымалася знакам
бяды. Напрыклад, лічылася, што «ведзьмары могуць ператварацца ў
любых жывёл чорнай масці, часцей за ўсё чорных катоў, якія “вінаватыя”
перад чортам; такім катам адсякалі хвасты, бо ў іх нібыта захоўваецца
нячыстая сіла, а ў кожнай шарсцінцы сядзіць па хваробе» або «ў
выглядзе чорных сабакі, кошкі, парася ці курыцы нячыстая сіла пакідае
цела паміраючага чараўніка» [6, с. 518] і інш.
Народнымі эталонамі чорнага ва ўстойлівых кампаратывах
выступаюць рэчывы і рэчы чорнага колеру (чорны як смала, чорны як
смоль, чорны як дзёгаць, чорны як сажа, чорны як вугаль, чорны як
галавешка, чорны як падмазка, чорны як бізун, чорны як комін, чорны як
засланка), жывёлы і птушкі (чорны як вуж, чорны як жук, чорны як смоў,
чорны як крук, чорны як галка, чорны як грак), цёмныя гадзіны сутак
(чорны як ноч, чорны як асенняя ноч), аб’екты прыроды (чорны як зямля)
і інш. Эталонам у параўнаннях становяцца таксама найменні
цёмнавалосых або цемнаскурых людзей (чорны як цыган, чорны як арап,
чорны як мурын), людзей адпаведных прафесій (чорны як камінар, чорны
як катляр) або назвы міфічных дэманічных істот (чорны як чорт).
Колер, што ўзнікае пры змяшэнні белага і чорнага, колер попелу,
называецца шэрым. У «Фразеалагічным слоўніку беларускай мовы»
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І. Я. Лепешава зафіксавана ўсяго адна ўстойлівая адзінка з каларонімам
шэры: шэрая (шарая) гадзіна, якая абазначае ‘час, калі пачынае цямнець,
на стыку дня і ночы; прыцемак’.
Нязначнай колькасцю адзінак у слоўніку прадстаўлена і
фразеалогія з каларонімамі сіні і блакітны: пяць і два выразы адпаведна.
Сіні як адзін з элементаў колеравага кода, які абагульнена прадстаўляе
рад колераў цёмных тонаў, уступае ў эквівалентныя адносіны з чорным
як у міфалагічным кантэксце, становячыся атрыбутам хтанічнага і
дэманічнага свету і прыкметай падземнага агню [6, с. 442], так і ў
фразеалагічным. Мове вядомы выразы на сіні пазногаць і на чорны
пазногаць са значэннем ‘трошачкі, ледзь-ледзь’, першапачатковы сэнс
якіх – ‘на чорную палоску пад ногцем’.
Старажытнае агульнаславянскае значэнне ‘чорны, цёмны’
каларонім рэалізуе і ў фраземе ні сінь-пораху ‘зусім нічога (няма, не
засталося і пад.)’. Кампанент порах тут таксама заховаўвае
агульнаславянскае значэнне ‘пыл, дробная сухая зямля’. Відавочна,
фразеалагізм шчыльна звязаны з рускім выразам синь порох, які шырока
выкарыстоўваўся ў ХІХ ст. і азначаў ‘самая крыха, парашынка, пылінка,
вельмі дробная часцінка’ [2, с. 464].
Адмоўнае, насцярожанае асэнсаванне калароніма сіні ў спалучэнні
з назоўнікам полымя ў кантэксце выразу гарэць сінім полымем са
значэннямі ‘знаходзіцца пад пагрозай невыканання, зрыву’ і ‘псавацца,
станавіцца непрыгодным’ выводзіць нас да вытокаў фразеалагізма.
Справа ў тым, што сіні газавы агонь, які сёння гарыць на многіх кухнях,
нашым продкам быў вядомы толькі ў крытычных сітуацыях, паколькі ў
прыродзе метан утвараецца пры гніенні арганічных рэшткаў без доступу
кіслароду. Звычайна гэту з’яву можна было назіраць на балотах або
побач са свежымі магіламі. Удзень разгледзець падпалены метан
практычна немагчыма, а вось уначы балотныя і магільныя агеньчыкі
добра прыкметныя. Павер’е звязвае з’яўленне сініх агеньчыкаў з
пакутамі непрыкаяных душ: грэшнікаў, якія памерлі без пакаяння,
самагубцаў і проста людзей, што патанулі у багне. Мяркуюць, што гэта
гараць душы, якія пачалі пакутаваць яшчэ да страшнага суда. Сінім
агнём свецяцца таксама зачараваныя скарбы [6, с. 442].
Яшчэ дзве фраземы з’яўляюцца калькамі з англійскай і
французскай моў: сіняя панчоха і сіняя птушка. Сіняй панчохай
называюць непрывабную жанчыну, якую больш за ўсё цікавяць кніжныя,
вучоныя заняткі. Этымалогія фразеалагізма тлумачыцца наступным
чынам: «у Англіі ў другой палове XVIII стагоддзя спачатку гэтым
выразам называлі, а дакладней, празывалі адну асобу, прычым не
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жанчыну, а мужчыну – вучонага Б. Стэлінгфліта, які, насуперак модзе,
апранаўся ў цёмнае, а панчохі насіў сінія. У такой форме ён прыходзіў у
свой гурток, які аб’ядноўваў жанчын і мужчын і на пасяджэннях якога
вяліся гутаркі на літаратурныя і навуковыя тэмы. Назва сіняя панчоха
была перанесена на ўвесь гэты гурток і яго ўдзельнікаў. У далейшым
выраз замацаваўся толькі за такімі жанчынамі, якія больш цікавяцца
навукай, чым гаспадарчымі жаночымі справамі» [5, с. 345].
Фразеалагізм сіняя птушка абазначае тое, што ўвасабляе для кагонебудзь найвышэйшае шчасце і паходзіць першапачаткова з
аднайменнай п’есы бельгійскага паэта і драматурга М. Метэрлінка з
прыгодніцка-казачным сюжэтам, дзе дзеці дрывасека шукаюць сінюю
птушку – таямніцу рэчаў і шчасця, але не знаходзяць яе [5, с. 345].
Фразеалагізм блакітная кроў са значэннем ‘чалавек дваранскага
паходжання’ кваліфікуецца як калька з іспанскай мовы. Мяркуюць, што
«ўпершыню ён пачаў ужывацца ў іспанскай правінцыі Кастыліі, дзе
гэтым выразам называлі сябе людзі знатнага паходжання. Яны
ганарыліся тым, што ніхто з іх продкаў ніколі не браў шлюб з маўрамі ці
іншымі цемнаскурымі людзьмі і што іх вены (як і ва ўсіх светласкурых
людзей) маюць блакітны колер» [5, с. 53]. У эзатэрычнай філасофіі
блакітны колер з’яўляецца ісцінным і свяшчэнным колерам сонца. Па
меркаванні доктара філасофіі А. Пятрова, «менавіта з гэтых уяўленняў
пайшло вызначэнне блакітнай крыві блакітных князёў. Гэта колер, які
сведчыць пра боскае паходжанне чалавека» [7, с. 342]. Сучасны фразеалагізм
блакітныя берэты ў значэнні ‘дэсантнікі, воіны мабільных сіл у
савецкім і ў сучасным беларускім войску’ ўзнік у выніку метанімізацыі.
Устойлівыя народныя параўнанні з каларонімам сіні прадстаўлены
наступнымі адзінкамі: сіні як неба і сіні як пуп гусіны. Асноўным
эталонам пры вызначэнні сіняга і блакітнага, бясспрэчна, з’яўляецца
неба, нездарма, сінанімічным каларонімам да іх выступае нябесны.
Асацыяцыі сіняга колеру з небам далучае яго да сфераў містычнага і
нематэрыяльнага, духоўнага і боскага. Суаднесены з небам, у розныя
часы ён станавіўся сімвалам рэлігійных пачуццяў адданасці і чысціні і
адвечнай боскай ісціны.
Другі ж прыведзены выраз ужываецца з гумарыстычным адценнем
і не мае ў сабе сімвалічнага зместу. Разам з тым, выраз сіняя бы пуп
нашы продкі ўжывалі пры апісанні дэманічных істот, напрыклад:
«…халеру ўяўлялі ў выглядзе высокай, худой, страшэннай жанчыны ў
чорным, а сама яна сіняя бы пуп» [6, с. 442].
Зялёны колер традыцыйна суадносіцца ў нас з расліннасцю і складае
асноўныя тоны колеравай гамы прыроднага наваколля. Міфалагічны
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слоўнік беларусаў сведчыць, што «зялёны выступае амбівалентным
сімвалам: з аднаго боку, галоўны тон лета, колер поўны жыццёвых сіл
расліннасці, прыроды ў яе зменлівасці, няспеласці, маладосці, які выяўляе
актыўнасць, стварэнне, жыццястойкасць, сімвалічна звязваецца з
пераходнасцю; з іншага боку, асацыюецца з пасіўнасцю, нерухомасцю,
сімвалізуе безжыццёвасць, іншасвет і яго прадстаўнікоў» [6, с. 197].
Пэўнай супярэчлівасцю характарызуецца семантыка зялёнага і ў складзе
фразеалагізмаў. З аднаго боку, зялёнае святло і зялёная вуліца
абазначаюць ‘свабодны шлях, без перашкод і затрымак’, што звязана са
святлафорнай і семафорнай сігналізацыяй, згодна з якой зялёнае святло
з’яўляецца знакам свабоднага праезду або праходу.
У другім жа сваім значэнні агульны для ўсходніх славян
фразеалагізм зялёная вуліца стаў гістарызмам і ўжываецца з семантыкай
‘строй салдат са шпіцрутэнамі’ толькі ў тэкстах і вуснай мове, калі
гаворка ідзе пра з’явы мінулага. У царскай Расіі было і такое пакаранне:
абвінавачанага праводзілі праз строй салдат, кожны з якіх павінен быў
выцяць асуджанага па голай спіне шпіцрутэнам – двухметровай гнуткай
палкай. Праход паміж дзвюма шарэнгамі ўяўляўся як «вуліца», а
«зялёнай» яна называлася таму, што ў руках салдат былі звычайна
зялёныя, з лазняку, пруты [5, с. 172]. У такой кансітуацыі колер
расліннасці звязваецца з пакараннем і набывае адмоўную канатацыю.
Негатыўную афарбоўку набывае прыметнік зялёны ў сукупнасці з
азначаемым назоўнікам і ў фраземе зялёны змей для намінацыі гарэлкі.
Згодна з Ю. А. Гвоздаравым, зварот узнік на падставе народнапаэтычнага выразу зелено вино, дзе віно названа па колеры прадукта
(вінаграду), з якога яно робіцца. Асэнсаваўшы шкоднасць алкаголю, яго
сталі называць зялёным змеем (зміем) [2, с. 215]. Існуюць таксама
меркаванні, што слова зялёны ў выразе зялёнае віно выступае не ў
значэнні колеру, а звязанае з зеллем (утворанае ад кораня *zel-): «зелено»
не значыць зялёнае, а зельено, гэта значыць, гарэлка, настоеная на
зёлках – вострых, араматычных і горкіх травах, найчасцей хмелі, палыне,
анісе, перцы або іх сукупнасці, ці, дакладней, перагнаная з травамі.
Падчас такая гарэлка магла мець зеленаватае адценне, але ў добрай
якасці яна не павінна была мець колеру [8, c. 75].
Да таго ж, само слова зелле прайшло немалы шлях ў мове: спачатку
так называліся травяністыя расліны, затым лекавыя расліны, затым атрута і,
урэшце, чароўныя травы для магічных маніпуляцый. Затым зеллем сталі
называць водку, віно і тытунь. Лексема змей у звароце ўзыходзіць да
міфічнага біблейскага змея-спакушальніка. Такім чынам, фразеалагізм
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зялёны змей як бы спалучае семантыку і зелля, і зялёнага віна, і змеяспакушальніка, становячыся вельмі ёмістай назвай для алкаголю [2, с. 216].
Амбівалентную семантыку мае і выклічнікавы фразеалагізм ёлкі
зялёныя, які ўжываецца як вокліч захаплення, здзіўлення, прыкрасці і
пад. Ёсць меркаванне, што ўзнікненне выразу звязана з тым, што даўней
на карчомных шыльдах малявалі яловыя галінкі.
Сімвалічнае значэнне маладосці, няспеласці, нявопытнасці перадае
фразеалагізм молада-зелена з семантыкай ‘нявопытны, наіўны па
маладосці гадоў’, сінонімам да якога выступае выраз жаўтаротае
птушаня. Яшчэ адна ўстойлівая адзінка са слоўніка І. Я. Лепешава – гэта
выраз зялёнае поле, які ўжываўся для намінацыі стала для гульні ў карты.
Народныя параўнанні суадносяць зялёны колер з раслінным (зялёны як
мурава, зялёны як рута) і з жывёльным (зялёны як жаба, зялёны як
зеляпуха) светам.
З устойлівых выразаў з кампанентам жоўты слоўнік
І. Я. Лепешава падае толькі названы вышэй фразеалагізм жаўтаротае
птушаня, дзе колеравы кампанент уваходзіць у састаў складанага слова.
Параўнанні з кампанентам жоўты прадстаўлены наступнымі адзінкамі:
жоўты як бурштын, жоўты як воск, жоўты як свечка перад
Вялікаднем, жоўты як жаўток, жоўты як лаццё, жоўты як рамонак.
Асноўнымі эталонамі жоўтага ў свядомасці беларусаў такім чынам
становяцца яечны жаўток, воск (васковыя вырабы) і бурштын.
Чырвоны колер у беларусаў стала асацыюецца з жыццёвай сілай,
здароўем, прыгажосцю і стыхіяй агню. Апошняе выразна выяўляецца і ў
фразеалогіі: чырвоны певень абазначае ‘пажар’, пускаць (падпускаць)
чырвонага пеўня (певуна) – ‘што-небудзь зламысна падпальваць’. Да
таго ж, сімвалам агню ў славян быў і сам певень (існаваў, напрыклад,
звычай ахвяравання пеўня дзеля залагоджання бога агню).
Фразеалагізм праходзіць чырвонай ніткай ‘вельмі выразна, ярка
(праходзіць)’ кваліфікуецца як калька з нямецкай мовы. «Этымалагічны
слоўнік фразеалагізмаў» сцвярджае, што ў сучасным, пераносным значэнні
гэты выраз упершыню выкарыстаў І. Гётэ ў рамане «Роднасныя натуры»,
адначасова паказаўшы яго паходжанне: «Нам давялося чуць, што ў
англійскім марскім ведамстве існуе такое правіла: усе снасці каралеўскага
флоту, ад самага тоўстага каната да найтанчэйшай вяроўкі, сукаюцца так,
каб праз іх, на ўсю даўжыню, праходзіла чырвоная нітка, якую нельга
выцягнуць іначай, як распусціўшы ўсё астатняе; так што нават па самым
маленькім абрыўку вяроўкі можна пазнаць, што яна належыць
англійскай кароне. Якраз гэтак жа і праз увесь дзённік Атыліі цягнецца
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чырвоная нітка сімпатыі і прыхільнасці, якая ўсё спалучае ў адно і
знамянальна для цэлага» [5, с. 412].
Такім чынам, чырвоны ў сукупнасці з назоўнікам нітка асэнсоўваецца
станоўча як штосьці важнае, абавязковае і выразнае, адметнае. У той час
як можа быць і наадварот: так, выраз абкласці чырвонымі сцяжкамі
абазначае ‘стварыць крайне неспрыяльныя ўмовы для чыёй-небудзь
жыццядзейнасці’ і склаўся ў выніку пераасэнсавання свабоднага
словазлучэння, звязанага з аблавай на ваўкоў. Фразеалагізм чырвоны
памешчык са значэннем ‘старшыня калгаса як гаспадар з неабмежаванай
уладай’ мае трывалую сувязь з адным са значэнняў прыметніка
чырвоны – ‘звязаны з савецкай дзяржавай, сацыялістычным ладам’.
Чырвоны колер у народных параўнаннях – гэта найперш колер
крыві і агню: чырвоны як агонь, чырвоны як жар, чырвоны як іскра,
чырвоны як кроў, што цалкам адпавядае асэнсаванню сімволікі згаданага
колеру ў міфалагічных традыцыях. Іншымі эталонамі чырвонага
выступаюць расліны, іх часткі і вырабы з іх, ягады, грыбы адпаведнага
колеру (чырвона як каліна, чырвона як ягада, чырвоны як ружа, чырвоны
(красен) як мак, чырвоны як памідор, чырвоны (красны) як бурак,
чырвоны як пень (коўш) альховы, чырвоны як рыжок), жывёлы і птушкі і
чырвоныя часткі іх цела (чырвоны як гіль, чырвоны як індык, чырвоны
(счырванеў) як рак [вараны, печаны], чырвоныя рукі як [гусіныя] лапы),
рэаліі прыроды (чырвоненькі як месяц).
Як адценне чырвонага колеру (светла-чырвоны) разглядаецца
намінатыўнае значэнне калароніма ружовы; этымалогія прыметніка
звязваецца з кветкай ружай. Фразеалагізмы ружовыя акуляры, глядзець
праз ружовыя акуляры, у ружовым колеры (святле), маляваць ружовымі
фарбамі (у ружовых колерах) абазначаюць ідэалізаванае (падчас лепш,
чым ёсць на самай справе), нічым не азмрочанае бачанне, успрыманне
чаго-небудзь або прываблівую характарыстыку чаго- ці каго-небудзь.
Такія фразеалагізмы пэўным чынам падмацоўваюць пераноснае значэнне
прыметніка, пададзенае ў тлумачальным слоўніку: ‘нічым не азмрочаны,
радасны, светлы’ [11, с. 566].
Фразеалагізм ружовы туман ‘стан ілюзорнага, таталітарнасавецкага ўспрымання рэчаіснасці’ кваліфікуецца І. Я. Лепешавым як
уласна беларускі. Паходжанне яго звязваецца з аднайменнай назвай
апавядання В. Быкава (1995) [5, с. 330]. Народных параўнанняў з
кампанентам ружовы ў аналізуемых крыніцах намі не выяўлена.
Такім чынам, у складзе беларускіх фразеалагізмаў каларонімы
рэалізуюць як станоўчыя, так і адмоўныя сэнсы і канатацыі, падчас
набываючы амбівалентную семантыку. Народнымі эталонамі колераў ва
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ўстойлівых параўнаннях становяцца разнастайныя рэчы і рэчывы,
прадукты харчавання, прадстаўнікі жывёльнага і расліннага свету,
аб’екты і з’явы прыроды, цёмныя і светлыя інтэрвалы сутак, міфічныя
істоты і нават людзі пэўных прафесій.
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Г. Д. Садоўская,
студэнтка філалагічнага факультэта БДУ

Аксіялагічны статус сям’і і шлюбу
ў італьянскай і беларускай парэміялогіі
Парэміялагічныя выразы па сваёй прыродзе з’яўляюцца
своеасаблівымі адзінствамі моўнай формы і заключанага ў ёй маральнаутылітарнага зместу. Маральныя і ўтылітарныя нормы і ацэнкі пэўнай
з’явы або сферы адносінаў, рэпрэзентаваныя ў парэміях, могуць як
супадаць, так і дыяметральна адрознівацца як унутры адной культурна-
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моўнай традыцыі, так і ў розных культурных локусах. У сваёй рабоце мы
зрабілі спробу прасачыць аксіялагічны статус сям’і і шлюбу ў
італьянскай і беларускай этнакультурах праз аналіз меркаванняў,
заключаных у прыказках абедзвюх моў.
Пры класіфікацыі парэмій заяўленай праблематыкі ўслед за
многімі даследчыкамі мы выкарыстоўваем паняцце лагемы (тэрмін
П. В. Часнакова) як логіка-семантычнай адзінкі абагульненага характару,
пад якую могуць быць падведзены асобныя групы прыказак. Лагема
выступае ў якасці абагульненай зыходнай думкі, якая аб’ядноўвае групы
канкрэтных характарыстык і ацэнак асобных культурна значных сэнсаў,
выяўленых у парэміялагічным фондзе [Савенкова, цыт па: 8, с. 84].
Так, асноўныя сентэнцыі аб сям’і і шлюбе, прадстаўленыя ў
прыказках італьянскай і беларускай моў, мы сфармулявалі ў некалькі
асноўных лагем: «лепш быць халастым/незамужняй, чым жанатым/
замужняй», «жанатым/замужняй быць лепш, чым халастым/
незамужняй», «жанатым/замужняй быць і добра, і дрэнна».
1. Лепш быць халастым/незамужняй, чым жанатым/замужняй
У італьянскім парэмійным фондзе парады такога кшталту
адрасаваны найперш мужчынам. Прыярытэт халастога статусу ў такіх
адзінках грунтуецца на суаднесенасці сямейнага жыцця для мужчыны з
пакутамі і няшчасцем, прычым крыніцай бедаў і зла ў такім выпадку,
натуральна, выступае найперш жанчына, жонка, радзей – дзеці: Chi non
sa quel che sia malanno e doglie, se non è maritato, prenda moglie – ‘Хто не
ведае, што такое пакуты і няшчасце, калі ён халасты, бярэ сабе жонку’;
Chi ha moglie allato, sta sempre travagliato – ‘У каго побач жонка, той
заўжды змучаны’; È meglio abitare con le fiere nelle spelonche, che avere in
casa una femmina litigiosa – ‘Лепш жыць з дзікімі звярамі ў пячоры, чым
мець сварлівую жонку ў доме’; Il piacere non ha famiglia, il dolore ha
moglie e figlioli – ‘Адсутнасць сям’і прыносіць задавальненне, наяўнасць
жонкі і дзяцей – пакуты’; Moglie e guai, non mancan mai – ‘Жонка і бяда,
у іх ніколі няма недахопу’; Chi dice donna, dice danno – ‘Хто кажа
жанчына, кажа ліха’; La сattiva moglie è una febbre quotidiana – ‘Дрэнная
жонка – штодзённая ліхаманка’; Non c’è guaio peggiore che avere una
cattiva moglie – ‘Няма большага гора, чым мець дрэнную жонку’.
Да таго ж, жаніцьба звязваецца са стратай свабоды і зняволеннем, а
таксама маральна-псіхалагічным ціскам на мужчыну з боку жонкі, што
часта перадаецца пераканаўчымі гіпербалізаванымі метафарамі: Uomo
ammogliato, uccello ingabbiato – ‘Жанаты мужчына, як птушка ў клетцы’;
Uomo sposato, uomo accalappiato – ‘Мужчына жаніўся – у сілках
апынуўся’; Uomo sposato è uomo imprigionato (‘Жанаты мужчына –
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вязень’); Moglie è giogo del tuo paese – ‘Жонка – ярмо твайго краю’;
Moglie maglio – ‘Жонка – молат’ і інш.
Зыходзячы з такога ракурсу ўспрымання жонкі і шлюбу, стварэнне
сям’і для мужчыны разглядаецца як найгоршая доля і страта розуму: La
maggior doglia di tutte è avere moglie – ‘Найгоршая доля – мець жонку’;
Chi donna pratica, giudizio perde – ‘Хто жыве з жанчынай, страчвае
розум’. Наступствам такіх стасункаў і ўступлення ў шлюб становяцца
расчараванне і раскаянне: Tutti i peccati mortali son femmine – ‘Усе
смяротныя расчараванні – жанчыны’; Chi si marita, si pone in cammino per
far penitenza – ‘Хто жэніцца, той робіць крок да раскаяння’.
Відавочна, што такое асэнсаванне жонкі і шлюбу складваецца пры
патрыярхальным поглядзе на жанчыну, а фальклорным аўтарам
прааналізаваных выразаў найхутчэй з’яўляецца мужчына. І толькі
адзінкавыя італьянскія моўныя формулы, якія прэзентуюць першую
абазначаную намі лагему, адрасаваны жанчыне: Meglio zitella che mal
maritata – ‘Лепш быць дзеўкай-векавухай, чым няўдала выйсці замуж’.
Аднак падобныя песімістычныя погляды на шлюб звязаны не
толькі з успрыманнем жонкі як крыніцы бедаў, зла і расчараванняў для
мужа або з заведама няўдалым замужжам для жанчыны, але і з тым, што
пасля жаніцьбы для сужэнцаў пачынаецца новае, больш складанае
жыццё з яго штодзённымі бытавымі абавязкамі і цяжкасцямі, а каханне з
цягам часу страчваецца і саступае месца прывычцы і ўзаемным
прэтэнзіям: Il matrimonio è la tomba dell’amore – ‘Шлюб – магіла
кахання’; Moglie e marito: amore finito = Fatti moglie e marito il bene è già
finito – ‘Жонка і муж: каханне скончылася = Пасля вяселля кахання ўжо
няма’; Prima delle nozze rose e fiori e il giorno dopo spine e dolori – ‘Да
вяселля – ружы і кветкі, а пасля вяселля – калючкі і нягоды’; Primo anno
amore e baci, il secondo musi e grugni, il terzo calci e pugni – ‘Першы год –
каханне і пацалункі, другі – крыўды і грымасы, трэці – удары і кулакі’;
Primo mese poesia e canto quel che viene prosa e pianto – ‘У першы месяц –
вершы і песні, а потым – проза і слёзы’; Le rose sfioriscono e le spine
rimangono – ‘Ружы завянуць, а калючкі застануцца’; Chi si sposa
innamorato muore arrabbiato – ‘Хто жэніцца закаханым, памірае
раззлаваным’; Il matrimonio comincia nel nome di Dio e finisce nel nome del
Diavolo – ‘Шлюб пачынаецца ў імя Госпада, а заканчваецца ў імя д’ябла’.
У сувязі з чым утварыўся і беларускі выраз: Не хваліся замужаствам
трэцяга дня, а хваліся замужаствам трэцяга года.
У беларускім парэмійным фондзе таксама вылучана нямала
выказванняў, якія сваім зместам перадаюць перакананні аб
непажаданасці шлюбу як для мужчыны, так і для жанчыны: На ліха ты
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ажаніўся, лепей бы павесіўся; На чорта ты ажаніўся, лепш бы ўжо
ўдавіўся; Лепей у дзеўках сівець, чым замужам паршывець (марнець);
Лепей дома на саломе, чым замужам на падушках.
Меркаванні такога кшталту беларусы звязваюць з тым, што
жаніцьба суправаджалася сур’ёзнымі пераменамі ў жыцці маладых і іх
бацькоў, і гэта для дзяўчыны і юнака не толькі пераход з аднаго фізічнага
і сацыяльнага статусу ў іншы, што само па сабе звязана з немалой
колькасцю перажыванняў і новых абавязкаў, але зачастую і ўнутраныя,
якасныя змены ў іх характарах і мадэлях паводзін.
Прыказкі адлюстроўваюць, што перамены гэтыя адбываліся
зачастую не ў лепшы бок як для дзяўчат (Замуж выйдзеш – бабай
будзеш, усе прыпевачкі забудзеш; Замуж пайсці – трэба знаць: позна
легчы, рана ўстаць; Як я была ў баценька, то я была чубаценька,
дасталася да свякрухi, то аб’елi чубок мухi; Пела, як бацькаў хлеб ела, а
як мужыкоў, то і голас не такоў), так і для хлопцаў (Як не жаніўся, то і
не журыўся; Ажаніўся – зажурыўся; Ажаніўся і як за хмару закаціўся;
Знаці, ой, знаці, што ён жанаты: скурчыўся, згорбіўся, як пёс кудлаты;
Мужчына жанаты ўсё роўна, як гладыш шчарбаты).
Сямейнае жыццё ў адзінках такога парадку асацыюецца з
дадатковымі турботамі (Не меў Саўка клопату, дык жонку ўзяў),
душэўнымі пакутамі (Жаніцеся, панічы, ды знайце скутку: тры дні
вяселля, а цэлы век смутку; На дзень вяселле, а навек мучэнне; Жаніўся
на скорую руку – на доўгую муку; Замуж пайсці скора на доўгае гора;
Жаніцца – не мёду напіцца; Нежанаты свішча, скача, а жанаты ў кулак
плача; Замуж ідзе – песні пяе, а выйшла – слёзкі лле), непаразуменнямі і
сваркамі (Страчалiся – цалавалiся, а як у адну хату сышлiся, дык за
чубы ўзялiся), несвабодай (Не многа напета, да навек ярмо надзета).
Натуральна, што і для беларускага мужчыны крыніцай пакутаў
выступае злая і сварлівая жонка, баба (Сварлівая жонка горш, чым каню
хамут; Узяў пілку на сваю шыйку; Тфу нежанатаму, бо жанатаму і
жонка наплюе, то будзе даволі; Бог стварыў два зла: бабу і казла; Баба з
пекла родам; У бабы душы няма), а для жанчыны – ліхі муж (Ліхога
любіць – сябе губіць; Мужык не мядзведзь, а мяса аб’есць; Сам мужычок
з кулачок, а зла як у казла).
Да таго ж, у халастога мужчыны, натуральна, менш адказнасці, яму
не трэба непакоіцца аб матэрыяльным забеспячэнні сям’і: Адзін Сцяпан –
заўсёды пан, а калі і нястача – дзіця не плача; Адна галава не бядна, а
калі й бядна, то адна.
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2. Жанатым/замужняй быць лепш, чым халастым/незамужняй
У італьянскіх парэміях, якія рэпрэзентуюць сваім зместам гэтую
лагему, мужчына і жанчына, муж і жонка разглядаюцца як пэўнае
біпалярнае цэласнае адзінства, складнікі якога паасобку выступаюць як
штосьці непаўнавартаснае, што можа перадавацца ў тым ліку і
метафарычна: Tra moglie e marito non mettere il dito – ‘Паміж жонкай і
мужам пальца не кладзі’; Senza moglie a lato l’uom non è beato – ‘Без
жонкі пад бокам мужчына не можа быць шчаслівым’; Uomo senza moglie,
è mosca senzа capo – ‘Мужчына без жонкі – муха без галавы’; Un uomo
senza un pezzetto di moglie è come un moscone senza testa e senza piedi –
‘Мужчына без жонкі, як муха без галавы і без ног’; Senza pastore non va
la pecora – ‘Без пастуха авечка не ходзіць’).
У выразах гэтага семантычна-дыдактычнага кірунку дом і жонка
для мужчыны асэнсоўваюцца натуральнай асновай яго дабрабыту (Uomo
sposato è uomo sistemato – ‘Мужчына пры жонцы ў парадку’), крыніцай
найбольшай радасці і асалоды (La casa e la moglie si godono più d’ogni
altra cosa – ‘Дом і жонка радуюць больш, чым любая іншая рэч’; La casa
e la moglie sono le cose che più si godono – ‘Дом і жонка – рэчы, ад якіх
атрымліваеш найбольшую асалоду’), прыярытэтнымі складнікамі жыцця
(Casa mia, donna mia, pane e aglio vita mia – ‘Дом мой, жанчына мая, хлеб
і часнок мой – маё жыццё’), высокай каштоўнасцю (Donna buona vale una
corona – ‘Добрая жонка каштуе кароны’).
Як непарыўнае адзінства муж і жонка прадстаўлены і ў беларускіх
парэміях: Гаспадар i баба – адна рада; Гаспадар i жонка – адна кiшонка;
Мужык (гаспадар) i жонка – найлепшая сполка; Куды жонка, туды і
Хомка; Муж i жана – адна сатана; Без мужа жана ўсягда сірата; Баба
без мужыка, як калёсы без каня.
Пара, сям’я ў выразах гэтай семантычнай групы прызнаецца
асновай фізічнага, маральнага і матэрыяльнага дабрабыту чалавека: Дзякуй
за пару: няхай будзе целу паправа; Што два, то не адзін; Адзін і ў кашы
няспорны; Адна рука і вузла не завяжа; І воўк дружыны кліча; Што
чатыры рукі, то не дзве; Адзін дасуж, да не дуж. Для мужчыны наяўнасць
сям’і з’яўляецца паказчыкам яго сталасці: Жанаты – чалавек сталы.
Добры муж для жанчыны – гарант яе фізічнага росквіту і бяспекі,
надзейнае апірышча і абаронца: Тагды дзеўка стала пышна, як замуж
выйшла; Пад добрым кустом трава зелянее, за добрым мужам жонка
маладзее; За мужыковай спіной, як за сцяной; Як за мужа завалюся, то
нічога не баюся; Хоць худ мужычок, да затулле маё: завалюся за яго, не
баюся нікаго.
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Добрая жонка для мужчыны – крыніца дабра, натхнення і цеплыні:
Калі баба добра, то ўсё будзе добра; Хто жонку добру мае, той гора не
знае; Там і Бог раюе, дзе жонка мужыка шануе; Жончына дабро, што
ўзімку цяпло; Добрая жонка цяплей за валёнкі; Не піў бы, не еў бы, да на
жонку глядзеў бы; Мая жоначка божая пчолачка.
Такім чынам, жаніцьба ў абедзвюх культурах разглядаецца як
жаданая падзея, асабліва для дзяўчат: іт. Ogni fidanzata studia per
sposata – ‘Кожная нявеста вучыцца на замужнюю’, гэта значыць, кожная
дзяўчына марыць аб замужжы і робіць усё магчымае, каб тое адбылося
як мага раней; Piuttosto che restare una zitella, sposa un vecchietto – ‘Чым
застацца ў векавухах, лепш выйсці замуж за старога’; бел. Хужа няма
кары, як жыць без пары; У дзеўках сівеючы, не будзеш радавацца; Хоць
за старца, абы ў дзеўках не астацца; Гора маё чубатае! Ніхто мяне не
сватае; Не век дзеўкай дзеваваць, трэба шчасця паспытаць.
3. Жанатым/замужняй быць і добра, і дрэнна
Цэлы комплекс выразаў народнай ідыяматыкі абедзвюх аналізуемых
моў утрымлівае неадназначную інтэрпрэтацыю і ацэнку жаніцьбы і
шлюбу, напрыклад: іт. Chi si mаrita fa bene, e chi no meglio – ‘Хто
жэніцца, робіць добра, а хто не, яшчэ лепш’; Il matrimonio è un porto di
mare: chi è dentro vuole uscire e chi è fuori vuole entrare – ‘Шлюб – гэта
марскі порт: хто знаходзіцца ўнутры, хоча выйсці, а хто звонку, хоча
ўвайсці’; Le consolazioni di un uomo sono due: quando porta a casa la sposa
e quando la portano al cimitero – ‘У мужчыны дзве радасці: калі ён
прыводзіць жонку ў дом і калі яе выносяць на могілкі’; бел. Ажаніся –
кепска, не жаніся – кепска (яшчэ горш); Ох, лепш удвох, а яшчэ лепш
таму, хто па аднаму; Каб ажаніцца, даў бы вала, каб разжаніцца, даў
бы два; Не пайдзі – людска абгаворанка, а пайдзі – бедна галованька; З ім
гора, а без яго ўдвое; З ім гора, а без яго яшчэ горш; Бабы каюцца, а
дзеўкі замуж збіраюцца.
Такое амбівалентнае стаўленне да сітуацыі жаніцьбы цалкам
зразумелае, паколькі шлюб нясе з сабой не толькі шчаслівыя і радасныя
моманты жыцця, напоўненыя задавальненнем і асалодай, але і моманты
непрыемныя, цяжкія і нават пакутлівыя, пра што метафарычна
папярэджвае маладых італьянская прыказка: Il matrimonio è una cesta
dove ci son cinquanta vipere e cinquanta anguille – ‘Шлюб – гэта кош з
пяццюдзесяццю гадзюкамі і пяццюдзесяццю вуграмі’. Хоць, верагодна,
выраз усё ж раіць таму, хто аказаўся ў шлюбе ў супярэчлівай або складанай
сітуацыі, заўважаць і выбіраць лепшае, а не засяроджвацца на дрэнным,
падобна да таго, што не трэба валодаць вялікім майстэрствам, каб адрозніць
вугра ад гадзюкі, хоць яны і падобныя формай і знешні выглядам. Такім
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чынам, парэмія ўсё ж арыентуе маладых на пазітыўныя спадзяванні ад
шлюбу, нягледзячы на магчымыя цяжкасці ў сямейным жыцці.
Супярэчлівае стаўленне да шлюбу абумоўлена і амбівалентнай
ацэнкай італьянскім мужчынам жанчыны ўвогуле: Donne e cavalli, nulla
di migliore, nulla di peggiore – ‘Жанчыны і коні: няма нічога лепш і нічога
горш’; Donne e motori gioie e dolori – ‘Жанчыны і машыны – радасці і
засмучэнні’. Шчасціць жа таму, хто знаходзіць сабе добрую жонку: Chi
incontra buona moglie ha gran fortuna – ‘Хто сустракае добрую жонку,
таму вельмі пашанцавала’. І кожны мужчына верыць у сваю ўдачу: Se v’è
in paese una buona moglie, ciascuno crede che sia la sua – ‘Калі ў
паселішчы ёсць хоць адна добрая жонка, кожны верыць, што гэта яго’.
Беларускія выразы таксама сцвярджаюць, што наколькі добра або
дрэнна быць жанатым ці замужняй залежыць ад таго, як табе пашанцуе з
абраннікам / абранніцай: Калі гора, нагаруецца, калі добра, накрасуецца;
Як добры замуж, дык нажывешся, а як плахі, дык наплачашся; За
добрым мужыком чулiнда жонка, а за дурным i папоўна раба; За
добрым мужам і варона жонка, а за дурным і княгіня загіне; Добрая
жонка – вянец, а ліхая – канец; Добрая жонка – дома рай, благая – хоць
ты цягу дай; Добрая жонка – вяселле, а ліхая – паганае зелле.
Прычым з прычыны таго, што жанчыне ў сiтуацыi шлюбнага
выбару адводзiлася ўсяго пасiўная роля чакання сватоў, удача ў шлюбе
непрадказальнай была найперш для яе: Жаніцца не страшна, страшней
замуж ісці. Мужчыну ж народная афарыстыка перасцерагае ад магчымай
памылкi і паспешлівасці ў выбары суджанай: Ажанiцца – не ўпасцi: не
ўстанеш, не атрасешся; Ажанiцца, як i памiраць, не спяшайся;
Жаніцца – не ляніцца; жаніўшыся – не каяцца.
Носьбітамі абедзвюх культур станоўча ацэньваецца першая
шлюбная партыя, кожная наступная – горш: іт. Primo partito di nozze è
ottimo, il secondo mediocre, il terzo cattivo – ‘Першая партыя замужжа –
выдатная, другая – пасрэдная, трэцяя – дрэнная’; Chi prenda una moglie,
merita una corona di pazienza; chi ne prende due, merita una corona di
pazzia – ‘Хто бярэ адну жонку – заслугоўвае вянец цярплівасці; хто бярэ
дзвюх жонак – заслугоўвае вянец вар’яцтва’; бел. Першая жонка ад
Бога, другая ад людзей, а трэцця ад чорта; Першую жонку Бог даў,
другую сам знайшоў, а трэцюю – чорт прынёс; Першая жонка суджана,
другая раджана, а трэцця ад чорта прынесена; Першая жоначка, як на
небе зорачка, а другая жоначка, як у садзе пчолачка, а трэцяя жанішча,
як у лесе савішча.
І ўрэшце, нягледзячы на ўсе магчымыя цяжкасці ў шлюбе, беларусы
ацэньваюць яго як неабходнае зло: Горка рэдзька, ды ядуць, ліха (дрэнна,
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кепска, плоха) замужам, ды ідуць; Цыбулька горка – людзі ядуць, ліхі
замуж, дзеўкі йдуць; Водка горка – хлопцы п’юць, замуж кепска – дзеўкі
йдуць; Гарэлка горка, ды яе п’юць, замужам нядобра, ды ідуць.
Такім чынам, як у італьянскай, так і ў беларускай парэміялогіі
неабходнасць уступлення ў шлюб і стварэння сям’і ацэньваецца вельмі
неадназначна. З аднаго боку, жаніцьба – гэта неабходная, а таму жаданая
падзея ў жыцці кожнага чалавека, паколькі сям’я ў грамадстве прызнаецца
натуральнай асновай фізічнага, маральнага і матэрыяльнага дабрабыту
чалавека, а муж і жонка разглядаюцца як непарыўнае адзінства.
У іншых парэміях гучаць перакананні, што варта пазбягаць
стварэння сям’і, паколькі шлюб абмяжоўвае асабістую свабоду чалавека,
часта прыносіць з сабой нядобрыя перамены ў характарах і мадэлях
паводзін сужэнцаў, выступае крыніцай праблем, цяжкасцей і
расчараванняў. У шлюбе знікае каханне і рамантызм адносін.
Трэці комплекс прыказак утрымлівае амбівалентную ацэнку
шлюбу як складанага і неадназначнага феномена рэчаіснасці, які можа
прыносіць як шчасце і асалоду, так і беды і пакуты. І залежыць гэта ад
таго, як каму пашанцуе з абраннікам/абранніцай.
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Некаторыя праблемы сучаснай беларускамоўнай ІТ-тэрміналогіі
Ад перыяду ўзнікнення ў 1960-х гадах і бурнага пашырэння у 1990-х
інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі сталі неад’емнай часткай жыцця
людзей. Пад інфармацыйнымі тэхналогіямі, або ІТ (ад англ. information
technology), у шырокім значэнні разумеецца сукупнасць розных галін
збору, стварэння, захоўвання, апрацоўкі, абароны, перадачы, успрыняцця
і выкарыстання інфармацыі. Інфармацыйныя тэхналогіі як частка сферы
кіравання, вытворчасці і паслуг абапіраюцца на цыкл разнастайных
дысцыплін, што забяспечваюць навучанне адпаведным ІТ, а таксама іх
далейшае развіццё і ўдасканальванне. Больш вузкае разуменне ІТ звязвае
іх з вылічальнай тэхнікай, і ў такім разе пад ІТ разумеюцца прыёмы,
спосабы і метады выкарыстання сродкаў вылічальнай тэхнікі,
задзейнічаныя для збору, стварэння, захоўвання, апрацоўкі, абароны,
перадачы, успрыняцця і выкарыстання даных, а таксама тэхнічныя
рэсурсы, неабходныя для ажыццяўлення гэтых задач. Надзвычай важная
роля ў інфармацыйных сістэмах належыць камп’ютарнай тэхніцы,
розным электронным прыладам, праграмнаму забеспячэнню, сеткам, якія
выкарыстоўваюцца для стварэння, пошуку, захоўвання, перадачы і
кіравання інфармацыяй у выглядзе адпаведных даных. Таму
невыпадкова, што слова ІТ асацыіруецца найперш з камп’ютарамі і
іншымі электроннымі прыладамі.
Гаворачы далей пра ІТ-тэрміналогію, будзем мець на ўвазе другое,
больш вузкае, азначэнне інфармацыйных тэхналогій, і ў такім разе пад
ІТ-тэрміналогіяй трэба разумець сукупнасць спецыяльных лексічных
сродкаў, што выкарыстоўваюцца для працы з рознымі відамі
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вылічальнай тэхнікі, задзейнічанай для збору, стварэння, захоўвання,
апрацоўкі, абароны, перадачы, успрыняцця і выкарыстання інфармацыі.
ІТ-тэрміналогія, наменклатурныя назвы і прафесіяналізмы з’яўляюцца
складнікамі спецыяльнай ІТ-лексікі, аднак аб’ектам разгляду ў гэтым
артыкуле наменклатурныя назвы і прафесіяналізмы выступаць не
будуць. Заўважым таксама, што ІТ-лексіка як родавае ўтварэнне
складаецца з цэлага шэрагу асобных, відавых, падсістэм, поўны пералік
якіх, здаецца, яшчэ нават і не вызначаны, да таго ж вельмі хутка
папаўняецца новымі элементамі і падсістэмамі, якія ўзнікаюць разам з
новымі тэхнічнымі сродкамі, распрацоўкамі, тэхналогіямі і да т. п. Так,
можна гаварыць, пра лексіку праграмавання, інфарматыкі, камп’ютарную,
сістэмнага адміністравання, карыстальніцкую, інтэрнэт-камунікацыі і інш.
Найбольш актыўная дзейнасць па фарміраванні беларускамоўнай
ІТ-лексікі разгарнулася ў другой палове 1990-х гадоў, калі ўзнікла
вострая неабходнасць у стварэнні і развіцці такога віду спецыяльнай
лексікі, выкліканая зацікаўленасцю тагачаснага грамадства ў пашырэнні
сфер выкарыстання беларускай мовы. Менавіта ў 1990-я гады
пачынаюць выходзіць дапаможнікі для школ і ўстаноў вышэйшай
адукацыі, метадычныя распрацоўкі і слоўнікі па інфарматыцы і
праграмаванню. Так, па нашых звестках, на працягу 1990–1999 гадоў
выйшлі з друку 8 перакладных галіновых слоўнікаў, у якіх былі
прадстаўлены беларускія, рускія, англійскія тэрміны з галіны
інфарматыкі і праграмавання; 13 галіновых дапаможнікаў для устаноў
вышэйшай адукацыі, а таксама 2 дапаможнікі па інфарматыцы для
агульнаадукацыйных школ, напісаных па-беларуску. Беларускамоўныя
слоўнікі і дапаможнікі па інфарматыцы і вылічальнай матэматыцы
працягваюць выходзіць і ў новым стагоддзі. Так, ад 2000 г. па сённяшні
дзень былі надрукаваны 3 слоўнікі па інфарматыцы і 1 матэматычная
энцыклапедыя, у якой ёсць і тэрміны, звязаныя з ІТ-лексікай; пабачылі
свет 19 дапаможнікаў па інфарматыцы і 2 па камп’ютарнай граматнасці,
2 выданні з дыдактычнымі матэрыяламі для школ, а таксама 15
дапаможнікаў і метадычных распрацовак для ўстаноў вышэйшай адукацыі.
Беларускамоўная ІТ-лексіка знаходзіцца ў досыць няпэўным стане.
Гэта бачна па тым, напрыклад, што фактычна адсутнічаюць сучасныя
нарматыўныя даведнікі: тыя слоўнікі, што выйшлі, – невялікія па аб’ёме і
не падаюць назвы шматлікіх новых паняццяў, што ўзніклі цягам апошніх
дзесяці гадоў; вучэбныя дапаможнікі ролю нарматыўных даведнікаў
таксама адыгрываюць вельмі ўмоўна, да таго ж у дапаможніках розных
аўтараў часам выкарыстоўваюцца полінайменныя або варыянтныя тэрміны
для абазначэння аднаго і таго ж паняцця. Няпэўны стан абумоўлены ў
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першую чаргу тым, што досыць вузкай з’яўляецца беларускамоўная
маўленчая практыка ў гэтай сферы, а менавіта яна выступае своеасаблівым
«катлом», дзе павінна адбывацца апрабацыя, адбор, развіццё і
ўдасканаленне ІТ-лексікі. Адпаведна, сціпла прадстаўлена і лінгвістычная
рэфлексія на тэму ІТ-лексікі ў беларускім навуковым дыскурсе.
Стан беларускамоўнай ІТ-лексікі сёння ва многім нагадвае стан
шматлікіх тэрміналагічных сістэм 1920-х гадоў, калі адбывалася
актыўнае фарміраванне нацыянальнай навуковай тэрміналогіі. Праблемы
перад сучаснай даволі маладой тэрмінасістэмай стаяць па сутнасці тыя ж:
якім чынам запаўняць лакуны – ствараць новыя тэрміны ці запазычваць?
ствараць на ўласнай моўнай аснове або на аснове англійскай ці рускай
мовы? як пазбегнуць ужо існуючай полінайменнасці і варыянтнасці?
У адрозненні ад сітуацыі амаль стогадовай даўніны ў сучаснасці паўстае
яшчэ адно пытанне: ствараць такую тэрміналогію, арыентуючыся на
традыцыйную форму літаратурнай мовы ці на альтэрнатыўную?
Прывядзём некалькі ўласных назіранняў адносна некаторых
цяжкасцей, з якімі даводзіцца мець справу беларускамоўнай ІТтэрміналогіі. У якасці паказальнай часткі абяром адну з найбольш
распрацаваных у сучаснасці лексіка-семантычных груп ІТ-тэрміналогіі –
лексіку, арыентаваную на карыстальнікаў, якую можна назваць
карыстальніцкай лексікай. Менавіта з такой разнавіднасцю ІТтэрміналогіі часцей за ўсё даводзіцца мець справу людзям, якія
працуюць з рознымі электроннымі прыладамі (напрыклад, камп’ютар,
ноўтбук, смартфон, планшэт, а таксама інфакіёск, тэрмінал, банкамат
і пад.) і рознымі электроннымі рэсурсамі (напрыклад, сайт, платформа,
сетка, сеткавы ці асобны электронны рэсурс і інш.).
1. Альтэрнатыўная форма
Частка ІТ-тэрмінаў сустракаецца ў асноўным у прыхільнікаў
альтэрнатыўнай формы беларускай літаратурнай мовы і часцей за ўсё ў
інтэрнэце і/або ў прыватнай практыцы. Сярод такіх найменняў пары
слоў: браўзер – праглядач, камп’ютар – кампутар, карыстальнік –
карыстач, кнопка – гузік, папка – тэчка, (праграма) перакладчык –
перакладнік, прынтар – друкарка, скачаць – спампаваць і інш.
Выкарыстанне альтэрнатыўных форм заклікана, як нам бачыцца,
падкрэсліць самабытнасць беларускамоўнай тэрміналогіі гэтай галіны, яе
незалежны характар і адрозненне ад руска- і/ці англамоўных
адпаведнікаў. У той жа час – гэта своеасаблівае сведчанне існавання
такога шляху развіцця сучаснай беларускамоўнай ІТ-тэрміналогіі, які
арыентуецца найперш на ўласныя моўныя рэсурсы. Адным з яскравых
прыкладаў гэтага можна лічыць «Тлумачальны слоўнік па інфарматыцы»
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Міколы Савіцкага, які ў 2014 г. быў перавыдадзены «беларускім
клясічным правапісам».
У наступных пунктах артыкула (2 і 3) альтэрнатыўныя тэрміны ў
якасці ілюстрацый прыводзіцца не будуць. Напрыклад, можна весці
гаворку пра полінайменныя назвы браўзер – праглядач, або пра
варыянты камп’ютар – кампутар і інш. (пра ўзнікненне і ўжыванне
слова кампутар гл.: [19, с. 63–66]).
2. Варыянтнасць
Варыянтнасцю ў тэрміналогіі прынята называць «такую з’яву, калі
для абазначэння аднаго і таго ж паняцця выкарыстоўваюцца розныя
варыянты аднаго і таго ж тэрміна. Варыянтамі з’яўляюцца разнавіднасці
таго самага тэрміна, якія адрозніваюцца паміж сабой фанетычнымі і
словаўтваральнымі элементамі ці сродкамі выражэння граматычных
значэнняў, але не маюць ніякіх семантычных адценняў і поўнасцю
супадаюць сваім значэннем» [6, с. 129].
Так, у галіне беларускамоўнай ІТ-тэрміналогіі часта адзначаюцца
словаўтваральныя варыянты назоўнікаў, дзеясловаў і дзеепрыметнікаў з
суфіксам -ір-/-ыр- або без яго: індэксіраванне, індэксіраваць,
індэксіраваны – індэксаванне, індэксаваць, індэксаваны; інсталіраваць,
інсталіраванне,
інсталіраваны –
інсталяваць,
інсталяванне,
інсталяваны; кадзіраванне, кадзіраваць, кадзіраваны – кадаванне,
кадаваць, кадаваны; капіяванне, капіяваць, капіяваны – капіраванне,
капіраваць, капіраваны; мадэліраванне, мадэліраваць – мадэляванне,
мадэляваць; праграміраванне, праграміраваць – праграмаванне,
праграмаваць; тэсціраваць, тэсціраваны – тэставаць, тэставанне;
хэшыраванне, хэшыраваць, хэшыраваны – хэшаванне, хэшаваць,
хэшаваны; фармаціраванне, фармаціраваць, фармаціраваны –
фарматаваць, фарматаванне, фарматаваны і інш. Такога кшталту
варыянты адзначаюцца не толькі сярод тэрмінаў ІТ-сферы, але і сярод
агульнанавуковай лексікі, што ў сваю чаргу з’яўляецца адбіткам
існавання варыянтнасці ў літаратурнай мове наогул. Дапушчальнымі,
напрыклад, з’яўляюцца абодва варыянты: капіраваць і капіяваць [20,
с. 346], мадэляваць і мадэліраваць [20, с. 410] і інш. (найбольш
пашыраны варыянт падаецца ў слоўніку на першым месцы). Зразумела,
што ўсталяванне адзінай нормы ў літаратурнай мове стабілізуе сітуацыю
з раней варыянтнымі тэрмінамі і ў ІТ-сферы, напрыклад: мадыфікаваць
[20, с. 410], праграмаваць [20, с. 613], тэсціраваць [20, с. 840],
фармаціраваць [20, с. 879], фарміраваць [20, с. 879] і інш.
Паказальным прыкладам існавання варыянтных тэрмінаў з
суфіксам -ір-/-ыр- або без яго можна лічыць сітуацыю з выкарыстаннем
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варыянтаў праграміраванне – праграмаванне, якія з’яўляюцца назвай
адгалінавання прыкладной матэматыкі, вучэбнай дысцыпліны,
кваліфікацыі спецыяльнасці – і ўвогуле – адным з найбольш вядомых
тэрмінаў ІТ-лексікі.
Так, дапаможнікі, што выходзяць у БДУ з 2000-га года,
утрымліваюць
назву
дысцыпліны
праграміраванне:
«Метады
праграміравання. Паскаль. Аб’ектна арыентаванае праграміраванне»
(2007) [17], «Метады праграміравання. Алгарытмы апрацоўкі даных»
(2008) [16], «Метады праграміравання і інфарматыка: канспект
лекцый» (2013) [15] і інш. Названыя тут выданні падрыхтаваны
калектывам выкладчыкаў з кафедры вэб-дызайна і камп’ютарнага
мадэлявання (не мадэліравання!).
У адпаведных дапаможніках, напісаных рознымі складальнікамі і
выдадзеных у Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя
Максіма Танка, выкарыстоўваюцца абодва тэрміны: (а) праграмаванне і
(б) праграміраванне, прычым часам нават на адной і той жа старонцы (в):
а) Вабішчэвіч С. В. Уводзіны ў праграмаванне на мове Паскаль:
лабараторны практыкум (2000) [1]; б) Як і ўсе мовы, мовы
праграмавання маюць свой алфавіт і свае законы пабудовы слоў і сказаў
з сімвалаў алфавіта [14, с. 3]; в) З мэтай павышэння эфектыўнасці
заняткаў па фарміраванні, развіцці і замацаванні навыкаў работы з
мовай праграміравання Turbo Pascal распрацавана сістэма заданняў,
арганізаваных у форме лабараторных работ [8, с. 3]; Пры выкананні
лабараторнай работы «Графіка ў сістэме праграмавання Turbo Pascal»
фарміруюцца навыкі арганізацыі акон, вываду тэкставай інфармацыі на
графічны экран, выраўноўвання і ўстанаўленне шрыфту тэксту <…>
[8, с. 3].
Дарэчы, у назвах дапаможнікаў, што выйшлі на працягу 1990–
1999 гадоў, тэрмін праграміраванне сустрэўся толькі аднойчы,
праграмаванне – 6 разоў, прычым тройчы – у назвах дапаможнікаў,
выпушчаных у БДУ.
Аналагічную сітуацыю назіраем і ў падручніках для
сярэднеадукацыйных школ. Напрыклад, раздзел 1 у выданні
«Інфарматыка: вучэбны дапаможнік для 8-га класа» (2010) мае назву
«Асновы алгарытмізацыі і праграмавання» [10], глава 3 у выданні
«Інфарматыка: вучэбны дапаможнік для 10 класа» (2011) называецца
«Асновы алгарытмізацыі і праграмавання» [3]. Ранейшы падручнік
2006 г. таксама для 10-га класа (праўда, для школ з 12-гадовым тэрмінам
навучання) выкарыстоўвае тэрмін праграміраванне: «У канцы 50-х гг.
ХХ ст. пачалі ўдзяляць увагу стварэнню сістэмнага праграмнага
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забеспячэння. Былі створаны першыя мовы праграміравання» [2, с. 184];
«У гэты час былі закладзены асновы многіх сучасных моў
праграміравання, створана першая СКБД, зацверджаны амерыканскі
стандартны код для абмену інфармацыяй – ASCII» [2, с. 184].
У пошуках адказу на пытанне: як жа правільна па-беларуску –
праграмаванне ці праграміраванне? – можна было б звярнуцца да
нарматыўных дакументаў, у адпаведнасці з якімі павінны складацца
вучэбна-метадычныя выданні для ўстаноў сярэдняй і вышэйшай
адукацыі. Аднак, напрыклад, адукацыйны стандарт вышэйшай адукацый
(АСВА) для спецыяльнасці 1-31 03 08-2014 «Матэматыка і
інфармацыйныя тэхналогіі (па напрамках)» [12], як і Агульнадзяржаўны
класіфікатар Рэспублікі Беларусь АКРБ 011-2009 «Спецыяльнасці і
кваліфікацыі» [13], да якога апелююць усе АСВА, складзены па-руску.
На жаль, патрэбнай нам беларускамоўнай назвы спецыяльнасці,
кваліфікацыі ці дысцыпліны гэтыя дакументы не падаюць. У АСВА для
спецыяльнасці
1-31 03 07-3013
«Прыкладная інфарматыка
(па
напрамках)» у беларускамоўным пераліку спецыяльнасцей і напрамкаў
спецыяльнасцей запісана так: «Напрамак спецыяльнасці 1-31 03 07-03
“Прыкладная інфарматыка (вэб-праграмаванне і камп’ютарны
дызайн)”» [11, с. 4]. І такім чынам, пры выбары з двух варыянтаў:
праграміраванне ці праграмаванне, дакументы, на якія трэба было б
абапірацца, дапамагчы фактычна не могуць, паколькі яны рускамоўныя.
Калі арыентавацца на спецыяльныя слоўнікі, выпушчаныя ўжо ў
новым стагоддзі, то сітуацыя з гэтым тэрмінам выглядае адназначнай і
ніякай варыянтнасці не дапускае. Так, у «Матэматычнай энцыклапедыі»
(2001) змешчаны слоўнікавыя артыкулы толькі з варыянтам
праграмаванне:
праграмаванне,
праграмаванне
паралельнае,
праграмаванне сістэмнае, праграмавання сістэма [9, с. 289–290]. У
«Англа-беларускім слоўніку па інфарматыцы» (2008), складальнікі
Кабайла А. С., Савіцкая Н. Я., як і ў «Англа-руска-беларускім слоўніку
асноўных скарачэнняў у галіне інфарматыкі» (2009) з тым жа аўтарствам,
выкарыстоўваецца тэрмін праграмаванне [4, с. 32 ; 5, с. 3]. У
«Тлумачальным слоўніку па інфарматыцы» (2009) Міколы Савіцкага
знаходзім: мова праграмавання высокага ўзроўню, прынцыпы
праграмавання [18, с. 17], праграмаванне вываду, метад праграмавання
[18, с. 213]. (Праўда, гэты слоўнік рыхтаваўся яшчэ ў канцы 1990-х
гадоў, як бачна, з арыентацыяй на альтэрнатыўны правапіс і таму часам
змяшчае словы і формы, якія не пашыраны ў сучаснасці, напрыклад,
інтэрфэйс, кампутар, актыўнае вакно, прамавуглавік, тэставанне і інш.
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Яшчэ больш такіх слоў і формаў у другім выданні слоўніка, здзейсненым
у 2014 г.)
Застаецца толькі шкадаваць, што складальнікі дапаможнікаў для
ўстаноў сярэдняй і вышэйшай адукацыі, відаць, не ўлічвалі прапановы
вышэйназваных галіновых слоўнікаў, а арыентаваліся на ўласны
маўленчы густ.
Само праграмаванне настолькі трывала ўвайшло ў жыццё
грамадства, што гэта знайшло адлюстраванне ў найноўшым
нарматыўным «Тлумачальным слоўніку беларускай літаратурнай мовы»
(2016), а таму праблема выбару паміж варыянтамі праграмаванне –
праграміраванне ўжо перастала існаваць як такая:
П
, -я, н. (спец.). 1. гл. праграмаваць. 2. Частка прыкладной
матэматыкі і вылічальнай тэхнікі, якая распрацоўвае метады складання праграм»
[20, с. 613].
незак., што (спец.). Складаць
і запісваць спецыяльным кодам праграму для ЭВМ. || зак.
|| наз.
, -я, н. [20, с. 613].

Безумоўна, існуюць у галіне ІТ-лексікі і іншыя прыклады
варыянтаў тэрмінаў, і не толькі словаўтваральных. Усе яны патрабуюць
навуковага асэнсавання, у выніку якога павінна быць сфармулявана
абгрунтаванне выбару аднаго з варыянтаў.
Паводле назіранняў прафесара В. П. Краснея, які працяглы час
займаўся вывучэннем беларускай тэрміналогіі, «самай істотнай
асаблівасцю тэрміналагічнай лексікі пачатку ХХ стагоддзя з’яўляецца
шматлікая варыянтнасць у абазначэнні аднаго і таго ж паняцця» [7,
с. 86]. Варыянтнасць як асаблівасць любой маладой тэрмінасістэмы
з’яўляецца адной з характэрных рыс і досыць маладой беларускамоўнай
ІТ-лексікі пачатку ХХІ ст. Аднак, сітуацыя тут ускладняецца тым, што, у
адрозненне ад тэрмінасістэм ХХ ст., якія набылі стабільны выгляд і ў
далейшым развіваліся павольна, ІТ-лексіка папаўняецца новымі
лексічнымі сродкамі вельмі імкліва і актыўна, але развівацца
адпаведнымі тэмпамі і ў патрэбным аб’ёме ёй, пазбаўленай шырокай
маўленчай практыкі ў беларускамоўным сегменце, вельмі складана.
3. Полінайменнасць
Паводле азначэння, дадзенага прафесарам В. П. Краснеем,
полінайменнасць – «з’ява, калі для абазначэння аднаго і таго ж паняцця
выкарыстоўваецца некалькі тэрмінаў. <…> Члены полінайменных радоў
функцыянальна тоесныя ў тым плане, што арыентуюцца на адзін і той жа
рэферэнт, а з гэтага вынікае, што паміж імі існуюць семантычна блізкія
ці раўназначныя адносіны, г. зн. адносіны сінанімічнасці або
дублетнасці» [6, с. 127].
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Сярод полінайменных ІТ-тэрмінаў шмат такіх, што ўзніклі як
розныя пераклады непасрэдна англамоўнага тэрміна, або рускамоўнага
тэрміна (які, як правіла, сам з’яўляецца перакладам у адносінах да
першаснага англамоўнага): выдзеліць – вылучыць (select, выделить) і
выдзяленне – вылучэнне (selection, выделение); выява – відарыс (image,
изображение); дадатак – дастасаванне – дастасоўная праграма,
прыкладанне, прыкладная праграма (application, приложение);
далучэнне, далучыць, далучаны – прымацаванне, прымацаваць,
прымацаваны (attachment, attached, присоединение, присоеденить,
присоединенный); наладкі, наладзіць, наладжаны – настройкі,
настроіць, настроены (customize, tune-up, настройки, настроить,
настроенный); уладкаваны – убудаваны (embedded, встроенный) і інш.
Часам у такія рады назваў уваходзяць англамоўныя запазычанні
і/або дэрываты на іх аснове, напрыклад: устанавіць, устаноўка –
усталяваць, усталяванне – інсталіраваць, інсталіраванне і інсталяваць,
інсталяванне (install); пракрутка – скролінг (scrolling); прылада –
прыстасаванне – укладанне – устройства – дэвайс (device), шчоўкнуць,
шчаўчок – пстрыкнуць, пстрычка – клікнуць, клік (click) і інш.
Выкарыстанне і варыянтных, і полінайменных назваў у галіне
тэрміналогіі павінна рэгулявацца найперш маўленчай практыкай, што
кіруецца прынцыпамі, адпаведна якім развіваецца тэрмінасістэма ў
цэлым, – гэта можа быць арыентацыя на ўласныя моўныя сродкі, прамое
запазычванне, калькаванне, або іх камбінаванне. Абмежаванасць такой
практыкі ў галіне беларускамоўнай ІТ-лексікі тармозіць эвалюцыю як
саміх лексічных сродкаў, так і іх дэрывацыйных магчымасцей.
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Пытанні тэрміналагічнай лексікі ў працах В. П. Краснея
Своеасаблівым стартам у навукова-даследчыцкай дзейнасці
прафесара-тэрмінолага Віктара Пятровіча Краснея можна лічыць яго
кандыдацкую дысертацыю «Беларуская філалагічная тэрміналогія
пачатку XX ст.», паспяхова абароненую ў 1969 г. Пры гэтым трэба
заўважыць, што падрыхтоўцы і абароне дысертацыі папярэднічалі
навуковыя артыкулы, прысвечаныя разгляду пытанняў спецыяльнай
лексікі. У адным з іх «Беларуская спецыяльная тэрміналогія на старонках
“Нашай нівы”» даследчык адзначае, што «сістэма беларускай
нацыянальнай тэрміналогіі склалася толькі пасля Вялікай Кастрычніцкай
сацыялістычнай рэвалюцыі, аднак ужо ў пачатку XX ст. распачалася, па
сутнасці, падрыхтоўчая работа ў напрамку фарміравання беларускай
спецыяльнай лексікі» [1, с. 9].
У артыкуле «Некаторыя асаблівасці беларускай літаратуразнаўчай
тэрміналогіі пачатку XX ст.» аўтар падкрэслівае, што «імкненне
гаварыць проста і ясна прыводзіла да таго, што ў якасці тэрмінаў
ужываліся словы агульнанароднай мовы. У сферы спецыяльнай
камунікацыі яны набывалі больш або менш строга акрэсленае
тэрміналагічнае значэнне і паспяхова выконвалі свае функцыі» [1, с. 3].
У гэтай жа працы адзначаецца, што лексічныя рэсурсы роднай
мовы не заўсёды давалі магчымасць стварыць адпаведны тэрмін, таму
аўтары запазычалі спецыяльныя моўныя сродкі, «донарамі», калі можна
так сказаць, выступалі руская і польская мовы.
Аналізуючы спецыяльную лексіку ў мовазнаўстве, В. П. Красней у
навуковай працы «Беларускія лінгвістычныя тэрміны пачатку XX ст.»
канстатуе, што запазычванне адбывалася рознымі шляхамі: непасрэдна з
іншых моў у беларускую мову і праз пасрэдніцтва трэцяй мовы,
называючы іх адпаведна прамымі і ўскоснымі. «Запазычваліся, як
правіла, лексемы, якія ўжо мелі багатую традыцыю металінгвістычнага
словаўжывання ў іншых мовах, у выніку чаго беларуская мова
збліжалася з гэтымі мовамі, а ў лексічнай сістэме яе складваўся пласт так
званых інтэрнацыяналізмаў» [1, с. 21].
У
дакладзе
«Аб
параўнальна-тыпалагічным
вывучэнні
тэрміналагічнай лексікі», прачытаным на навуковай канферэнцыі
«Тыпалогія славянскіх моў і ўзаемадзеянне славянскіх літаратур»
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(1977г.), В. П. Красней адзначыў, што «адной з характэрных
асаблівасцей развіцця лексіка-семантычнай сістэмы сучаснай беларускай
літаратурнай мовы з’яўляецца тэрміналагізацыя яе слоўнікавага складу…
Гэта патрабуе глыбокага і ўсебаковага вывучэння тэрміналагічнай
лексікі, у тым ліку і параўнальна-тыпалагічнага яе аналізу». [1, с. 62–63].
У 1993 г. у дакладзе «Некаторыя праблемы сучаснага беларускага
тэрміназнаўства
і
тэрмінаграфіі»,
прачытаным
у
Горацкай
сельскагаспадарчай акадэміі на канферэнцыі па праблемах методыкі
выкладання беларускай мовы ў нефілалагічных вышэйшых навучальных
установах, прафесар-тэрмінолаг дае шэраг слушных парад тым, хто
сур’ёзна заклапочаны станам беларускай мовы, шукае шляхі яе развіцця і
ўзвышэння. Найперш, на думку аўтара, неабходна паскораная распрацоўка
навуковай і тэхнічнай тэрміналогіі па ўсіх галінах навукі і тэхнікі.
Адначасова даюцца парады мовазнаўцам-тэрмінолагам, як трэба
дзейнічаць у рэчышчы засваення тэрміналагічнай лексікі спецыялістамі
нефілалагічнага профілю. Абавязкова знаёміць іх з гісторыяй развіцця
беларускай тэрміналогіі, метадалагічнымі прынцыпамі і агульнымі
заканамернасцямі
тэрмінатворчасці.
Спецыялісты-філолагі,
па
меркаваннях аўтара, павінны распрацоўваць узоры канструявання
тэрмінаў для розных галін навукі і тэхнікі, улічваючы пры гэтым
асаблівасці беларускай мовы і тэндэнцыі яе развіцця.
У тэзісах даклада «Тэрмін як мастацкае слова» навукоўца
прыводзіць дакладнае вызначэнне паняцця тэрмін, робячы пры гэтым
цікавую выснову, што «любое слова, у тым ліку і тэрмін, у мастацкім
творы можа выконваць эстэтычна значымую мастацка-выяўленчую
функцыю, калі яго ўжыванне абумоўлена мастацкай мэтазгоднасцю.
Значыць, шлях тэрміна з мовы навукі ў мову мастацкай літаратуры
ляжыць праз яго эстэтызацыю.
Эстэтызацыю тэрмін набывае праз спалучэнне з іншымі словамі,
якія парушаюць аўтаматызм навуковага маўлення, “уцягваюць” тэрмін у
матэрыю мастацкага твора, дзе ён набывае экспрэсіўнае, эмацыянальнае
адценне».[1, с. 130].
Свае тэарэтычныя вывады аўтар пацвярджае прыкладамі з мастацкіх
твораў, узяўшы для аналізу вершы Н. Гілевіча, Г. Бураўкіна, А. Грачанікава.
Не сам па сабе, а менавіта на фоне іншых слоў у моўнай тканіне твора тэрмін
атрымлівае сваю адметную мастацка-выяўленчую вобразнасць.
У матэрыяле да навуковай канферэнцыі па культуры мовы ў 2002 г.
«Да пытання тэрміналагічнай нормы» Віктар Пятровіч выкрышталізоўвае
два асноўныя падыходы пры працы над тэрмінаўтварэннем. З аднаго
боку, лінгвістычную правільнасць тэрміна павінна прадвызначаць
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агульналітаратурная норма, якая адпавядае асаблівасцям нацыянальнай
літаратурнай мовы, а з другога: тэрміналагічная норма патрабуе
адпаведнасці тэрмінаў тым прыкметам, якія абумоўлены асаблівасцямі
тэрмінасістэмы. Пры вызначэнні нарматыўнасці тэрмінаў, падсумоўвае
аўтар, «арыентацыі толькі на крытэрыі агульналітаратурнай мовы
недастаткова» [1, с. 200].
Глыбіня тэарэтычнай дасведчанасці прафесара-тэрмінолага дазволіла
Віктару Пятровічу Краснею брацца за аналіз дасканаласці тэрміналагічных
дасягненняў не толькі ў лінгвістыцы. Аб гэтым сведчаць яго працы
«Беларускія
матэматычныя
тэрміны
пачатку
ХХ ст.»
(1975),
«Астранамічныя тэрміны ў беларускіх выданнях пачатку ХХ ст.» (1976),
«Прыродазнаўчая лексіка на старонках беларускіх выданняў пачатку ХХ
ст.» (1977), а ў 1993 г. ён разам з Н. П. Краснеўскай і Б. В. Грынбергам
выдае «Русско-белорусский словарь электротехнических терминов».
Жыццёвыя рэаліі канстатуюць, што на сучасным этапе беларуская
навуковая тэрміналогія ўяўляе сабой даволі дасканалую сістэму,
здольную абслугоўваць многія сферы жыцця і дзейнасці беларускага
народа. Высокая развітасць і дастатковая арганізаванасць беларускай
тэрміналагічнай сістэмы дазваляе ёй стаяць на адным узроўні з
тэрмінасістэмамі іншых моў, а навукоўцам дае магчымасць праводзіць
супастаўляльны аналіз, напрыклад, фактаў тэрмінаўтварэння беларускай
і рускай моў. Пры гэтым можна выявіць агульныя рысы для абедзвюх
моўных сістэм, а таксама вызначыць асаблівасці і адметнасці,
характэрныя толькі для беларускай мовы. Слушную параду дае ў гэтым
плане тэрмінолаг В. П. Красней: «Пры ўпарадкаванні існуючых
тэрміналагічных сістэм неабходна найперш імкнуцца да таго, каб
выразіць класіфікацыю паняццяў той ці іншай галіны ведаў у адпаведнай
структуры і форме тэрмінаў» [1, с. 47].
Аддаючы перавагу параўнальна-тыпалагічнаму вывучэнню
тэрміналагічнай лексікі, Віктар Пятровіч Красней пераконвае нас у тым,
што «у выніку праведзенага такім чынам даследавання тэрмін як
своеасаблівая адзінка асвятляецца ў двух напрамках: ад прыметы (як
асновы матывацыі) да паняцця, з аднаго боку, а з другога, – ад паняцця
да тэрміна. Калі пры гэтым атрыманыя даныя розных моў так ці інакш
параўноўваюцца, гэта дае магчымасць з высокай ступенню надзейнасці
вылучаць семантычныя і структурныя тыпы тэрмінаў, адны з якіх
адлюстроўваюць агульныя заканамернасці развіцця тэрміналагічнай
лексікі розных моў, а другія – спецыфічныя рысы, абумоўленыя
структурнымі і лексіка-семантычнымі асаблівасцямі кожнай мовы ў
асобнасці».[1, с. 64].
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Пяру вучонага належыць шэраг артыкулаў, прысвечаных
функцыянальна-стылёвай дыферэнцыяцыі беларускай літаратурнай мовы
і пытанням аналізу стыляў: «Навуковы стыль сучаснай беларускай
літаратурнай мовы» (1998), «Функцыянальна-стылёвая дыферэнцыяцыя
беларускай літаратурнай мовы» (1998), «Да гармоніі слова і стылю»
(2002) і інш.
Аналіз асаблівасцей стыляў літаратурнай беларускай мовы
даследчык праводзіць глыбока і ўсебакова, прычым, спасылаецца ў
многіх момантах на асаблівасці таго ці іншага этапу ў гісторыі краіны і
ўплыву яго на стан беларускай мовы ў цэлым і навуковых прац на
беларускай мове, у прыватнасці. Не застаюцца пры гэтым па-за ўвагай
аўтара і пытанні тэрміналогіі. «У беларускім мовазнаўстве на пачатку
1990-х гг. былі створаны тэрміналагічныя слоўнікі па розных галінах
ведаў, таму спасылкі на адсутнасць распрацаванай нацыянальнай
беларускай тэрміналогіі беспадстаўныя. Іншая справа, што яе неабходна
асэнсаваць, засвоіць і выкарыстоўваць у моўнай практыцы. На жаль,
многія не даюць сабе такого клопату» [1, с. 155].
Аналізуючы ў аднайменным артыкуле публіцыстычны стыль,
аўтар слушна заўважае, што задача прапагандаваць дасягненні навукі і
тэхнікі, распавядаць пра новыя адкрыцці выклікала з’яўленне на
старонках газет вялікай колькасці навуковых артыкулаў, што пацягнула
за сабой шырокае выкарыстанне ў публіцыстыцы тэрміналагічнай лексікі.
«З павелічэннем у публіцыстычных тэкстах удзельнай вагі тэрміналагічнай
лексікі пашыралася магчымасць уключэння ў працэс метафарызацыі
тэрмінаў розных тэрмінілігічных палёў, што ўзбагачала эмацыянальнаэкспрэсіўна-ацэначныя сродкі выразнасці, ажыўляла мову» [1, с. 170].
Артыкул «Навуковы стыль сучаснай беларускай літаратурнай
мовы» (1998) разглядае мову названага стылю ў дынаміцы, аналізуюцца
фрагменты тэкстаў больш чым за пяцьдзесят гадоў і робіцца вывад аб
тым, што насычанасць навуковых тэкстаў тэрміналагічнай лексікай
узрастае, «даволі шырока выкарыстоўваюцца навуковыя тэрміны як
знакі спецыяльнай семіятычнай сістэмы, з якімі працуе вучоны і якія
з’яўляюцца элементамі яго навуковай праблематыкі» [1, с. 144].
Апошняя цытата можа быць з поўным правам адрасавана і Віктару
Пятровічу Краснею, таму што ўсе яго навуковыя і вучэбна-метадычныя
працы – яскравае пацверджанне таму, што тэрміналагічная сістэма
беларускай літаратурнай мовы распрацаваная, дасканалая, упарадкаваная
і запатрабаваная.
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Аднасастаўныя сказы ў Вавельскім спісе летапісу
Летапісны тэкст з сямейнага архіва Сангушкаў, які атрымаў назву
Вавельскі спіс, стаў даступны шырокаму колу навукоўцаў у 2016 г.,
дзякуючы архіўнаму адкрыццю літоўскага даследчыка Гедымінаса
Лясмайціса і публікацыі расшыфроўкі рукапіса ў «Беларускім
гістарычным зборніку» (Беласток) Ганны Міхальчук. Аналіз папяровых
знакаў дазволіў датаваць рукапіс 70–90 гадамі XVI ст. [1, с. 194].
Тэксталагічны аналіз данага фрагмента дзяржаўнага летапісання дае
падставы сцвярджаць, што Вавельскі спіс з’яўляецца копіяй з больш
ранняга кірылічнага пратографа [1, с. 197]. Даследаванне графікаарфаграфічных рыс паказала варыятыўнасць напісанняў, адпаведную
традыцыям старабеларускай арфаграфіі, а таксама адлюстраванне
фанетычных асаблівасцей беларускага маўлення. Гэта дазваляе
сцвярджаць, што тэкст пратографа не механічна капіраваўся, а
перапісваўся з улікам асаблівасцей маўлення сучаснікаў [2, с. 57].
Даследаванне тэксту Вавельскага спісу на граматычным узроўні чакае
свайго часу. Зараз абмяжуемся апісаннем відаў аднасастаўных сказаў
адпаведна выражэнню іх граматычнай асновы.
Своеасаблівы стыль летапіснага аповяду (апісаннне падзей і асабістае
ацэньванне іх то ад імя аўтара, то ад імя гістарычных персанажаў)
абумоўлівае выкарыстанне адметных сінтаксічных канструкцый. Пры
гэтым неабходна мець на ўвазе, што летапісны тэкст прадстаўлены не
толькі запісамі XVI ст., але і папярэдніх эпох, калі граматычная сістэма
ўвогуле дапускала больш шырокае ўжыванне аднасастаўных
выказнікавых сказаў, паколькі паказанне на ўтваральніка дзеяння
забяспечвалі канчаткі простых дзеяслоўных формаў часу (цяперашнебудучага, аорыста, імперфекта) і дапаможныя дзеясловы ў складаных
формах (будучага складанага І і ІІ, перфекта і плюсквамперфекта); гэта ж
слушна і для формаў умоўнага і загаднага ладоў.
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Акрамя таго значная колькасць аднасастаўных сказаў прадстаўлена
ва ўрыўках з чужой мовай, як прамой, так і ўскоснай, калі аўтар імкнецца
да дакладнай перадачы зместу з захаваннем формы.
З улікам таго, што пунктуацыйнае афармленне рукапіснага тэксту
XVI ст.1 не паказвае выразнага падзелу на сказы і не вылучае часткі
складаных сказаў, пры аналізе мы звярталі ўвагу на граматычны цэнтр
канструкцыі. У выніку пад паняцце ‘аднасастаўны сказ’ падпадаюць не
толькі самастойныя сказы, але і, як звычайна робіцца гісторыкамі мовы
[4, с. 231], часткі розных відаў складаных сказаў.
Як вядома аднасастаўныя сказы могуць быць, адпаведна галоўнаму
члену, дзейнікавымі і выказнікавымі.
Пры апісанні відаў выказнікавых сказаў у аналізуемым тэксце
асноўную увагу звернем на формы выражэння выказніка і спосабу
паказання на суб’ект дзеяння.
Так, у тэксце выяўлены наступныя выказнікавыя сказы:
1. Да пэўна-асабовых сказаў адносяцца такія сказы, у якіх
адсутнічае дзейнік, выражаны асабовым займеннікам 1-ай і 2-ой асобы,
але форма дзеяслоўнага выказніка паказвае на пэўную дзеючую асобу.
У аналізуемым тэксце выяўлены розныя віды пэўна-асабовых
сказаў з выказнікам у форме 1-ай і 2-ой асобы:
абвеснага ладу: А прислал к нему wгон а саблю, (и) даючи ему
ведати, што буду в земли твоеи по краснои весне, по тихому лету (294);
загаднага ладу: [Wлкгирдъ… рек так] Даи то г(о)с(по)д(а)рю, а
поведаи ему, што в нас в Литве wгон есть (294); ["кгоило… мовечи]
Поедмо до Вилни, там докончаем (313); И възратимс" воспак (321).
умоўнага ладу: и дали быхом ^цу своемu правду (312).
Значэнне асобы паказваецца канчаткам дзеяслова цяперашнебудучага часу: [Витолт ^поведил ^цу…] Еще тому не веру гараздъ
(305). Ачьколвек еси пан великии, а коли с" wхрыстиш в нашу веру, " ее
[дочку]2 за тебе дамъ (292). У складаных формах часу значэнне асобы
выражаецца дапаможным дзеясловам-звязкай: кгоило послал нас к тобе,
штобы еси uеднал нас со ^цом своим (311).
Дапаможны дзеяслоў з’яўляецца паказчыкам асобы і ў формах
умоўнага ладу: абыхмо держали свое, а вы свое (311). У загадным ладзе

1

У прыведзеных прыкладах знакі прыпынку і ўстаўкі літар ў круглых дужках
адпаведна выданню Ганны Міхальчук. Адпаведна асаблівасцям арыгіналу перадача ў
выданні вынасных літар праз курсіў намі заменена на надрадковыя, літара я – на ".
2
Тут і далей у квадратных дужках – нашы выняткі з папярэдніх кантэкстаў.
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асобы таксама выражаецца канчаткам: ["гкгоила переступил тые правды,
мовечи] поедмо до Вилни, там докончаем (313).
Увогуле пры спрагальных дзеяслоўных формах асабовы займеннік
ужываецца рэдка, пераважна ў выпадках, калі на яго прыпадае лагічны
націск: же бо ѡн ѿказывает до мене, хотечи в моеи земли быти по
краснои весне, а по тихому лету, а ӕ, даст Бог, в него буду на Великден. А
поцелую его красным ӕицем через щит сулицею, а з Божею помочю к
городу его Москве копе свое прислоню (294).
Часам асабовая форма дзеяслова ў даданым сказе не карэлюе з
суадноснай назвай асобы ў галоўнай частцы: И кн(ӕ)зь великии "кгоила
почне просити Витолта, штобы еси нас uеднал, а кровопролитӕ бы не
было (312) – тут у даданай дапаўняльнай частцы ўжыта форма не трэцяй,
а другой асобы (замест просити Витолта, штобы он нас uеднал напісана
штобы еси нас uеднал: еси – звязка 2-й асобы = ‘ты’) – так з мэтай
дакладнага цытавання паўтараецца выраз з вышэйпрыведзенага ў тэксце
сказа з простай мовай.
2. Абагулена-асабовыя – даволі рэдкія, бо выражаюць агульныя
высновы, падагульняюць выказванне. У аналізуемым тэксце гэта
біблейныя рэмінісцэнцыі: [поменуша слово Б(о)жие, иже рече] «в ню же
меру мерите, ^меритс" им» (327); [Бог же по пророка Давыда слову…]
«ров изри, ископа, впаде с" въ "му, юже сотвори» (328).
3. У няпэўна-асабовых сказах форма дзеяслоўнага выказніка
паказвае на няпэўную дзеючую асобу. Гэта асоба не называецца таму,
што яна вядома з сітуацыі, з кантэксту. Вельмі часта ў летапісах
паўтараюцца (і ствараюць эфект паслядоўнага аповяду) аднатыпныя
сінтаксічныя канструкцыі, што ўводзяцца злучальным злучнікам: [И…
Wлкгирдъ… приехал ко брату … Кестутю. И Кестутеи рек брату..: «…"
с тобою заwдно живу».] И посадил его на великом кн(")жени u Вилни
(285). Нягледзячы на тое, што летапіс распавядае пра мінулыя падзеі, у
адной канструкцыі можа спалучацца некалькі часавых планаў:
[Кестутеи .., Wлькгердъ] А докончают межи собою, што… А волости
межи собою розделили, и над то межи собою вмов"т, што собе
придобудут, городов или волостеи, то им делити наполи (285–286) –
дзеля жывасці ўспрыняцця канструкцыя пачынаецца формай presens
histоricum докончают, мінулае дзеянне розделили выражана перфектам, а
наступныя за ім дзеянні вмов"т, придобудут аформлены ў будучым
простым.
Пры гэтым у межах аднаго складазлучанага сказа могуць злучацца
няпэўна-асабовыя часткі з выказнікамі, выражанымі аднолькавымі
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граматычнымі формамі, аднак яны не з’яўляюцца аднароднымі, паколькі
дзеянні, абазначаныя імі, утвараюцца рознымі асобамі: […звали его
Воидиломъ.] Первое был пекар, потомъ uставил его постели слати и воду
давати собе пити, а потом и велми полюбилс" ему, а дал был ему Лиду
держати (302) – Войдзіла был пекар, полюбилс"; Альгерд уставил слати
и давати, дал был держати.
Такога тыпу канструкцыі магчымы з ускладненнем будовы
аднароднымі выказнікамі. Так звычайна апісваюцца дынамічныя
паслядоўныя падзеі. Для прыкладу апісанне рэакцыі маскоўскага князя
на з’яўленне Альгерда з войскам на Паклоннай гары: И не могучи ему
жадного ^пору вчинити, и послал до него, просечи его и великии дары ему
wбецаючи, абы з ^чизны его, з Москвы, не выган"л, а гнев свои ^пустил, а
вз"л бы в него, што хотел (295) – падкрэсленыя тут дзеясловы не
аднародныя, дакладней, яны ўтвараюць два аднародныя рады: выказнік
послал разам з другараднымі назвамі дзеяння не могучи, просечи,
wбецаючи ўспрымаецца ў сувязі з аднам суб’ектам дзеяння – маскоўскім
князем, а выказнікі не выган"л, отпустил, вз"л, хотел утвараюць другі
аднародны рад і звязаны з другім суб’ектам – літоўскім князем
Альгердам.
Аналагічная сітуацыя магчыма і ў складаназалежным сказе пры
паслядоўным падпарадкаванні дзвюх даданых выказнікавых, калі
паслядоўна ўказана на розных ўтваральнікаў дзеяння, адпаведна для
кожнай даданай часткі: для першай – у галоўнай частцы, для другой – у
першай даданай: … тогды Кгаштолтъ бил чоломъ великомu кн(")зю
Wлкгирдu, абы тых поган за таковое их wкрутенство скарати велел, што
невинных законниковъ так wкрутне и нем(и)л(о)стиве показили (298) – тут
выказнік скарати велел суадносіцца з утваральнікам Wлкгирд, а выказнік
показили – з утваральнікам поган(е).
У аналізуемым тэксце нямала канструкцый «давальны
самастойны». Часцей за ўсё яны выконваюць ролю азначэння часу або
прычыны. Выяўлены выпадак, калі менавіта ў гэтай канструкцыі
называецца суб’ект дзеяння няпэўна-асабовай часткі сказа: [Скиркгаило…
с братею] И приидоша к городу Мстиславлю, а кн(")зю Свецславу
сто"вшу u города и бивши пороки1 град Мстиславлъ, на третеи недели в
п"тницу uслышал, што идет на него… (327) – дзеяслоў-выказнік
uслышал суадносіцца з суб’ектам Свецслав (Святаслаў).
1

Тут порокъ –‘сценабітная гармата’ (гл.: Гістарычны слоўнік беларускай мовы. –
Вып. 27. – Мінск: Беларуская навука, 2007. – С. 22); у тэксце ўжыта архаічная форма
творнага склону множнага ліку: бити пороки = ‘біць парокамі’.
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Магчыма, што суб’ект дзеяння няпэўна-асабовага сказа не вядомы
ні аўтару, ні чытачу. Напрыклад, так апісваецца пацвярджэнне факта
наяўнасці змовы з немцамі: [Кестутеи … Витолту… рек] а се тые
грамоты, што записалис" были на нас (306) – даданая частка
суадносіцца са словам грамоты, аднак выказнік записалис" были
называе дзеянне, утворанае не пазначанымі тут асобамі.
Часам указанне на канкрэтнага ўтваральніка дзеяння неістотна,
таму што галоўная ўвага накіравана на само дзеянне: [в Кестут" … сынов
было шест] Первыи Витолт, а коли русиномъ wстал, дали были им" ему
Юре(и) (301); тое дер(е)во с(в")того крыжа почестне ^несли и
поставили в костеле С(в")того Крыжа (321). И тогды ж кн(")зь великии
Витолт wхрыстилс" и веру римскую прин"л, и дали им" ему Александер
(324). У аналагічных канструкцыях выказнік магчымы і ў форме
загаднага ладу: [Кестутеи … велел] да wбес"т Воидила (308).
4. Безасабовыя сказы дзейніка не маюць па самой іх прыродзе, яго
нельга ўстанавіць з кантэксту або па сувязях з іншымі членамі сказа. У
безасабовых сказах структурна-арганізуючым цэнтрам з’яўляецца
выказнік.
Структурна-семантычныя
тыпы
безасабовых
сказаў
вызначаюцца па спосабу выражэння галоўнага члена (выказніка). Так, у
аналізуемым тэксце выяўлены выказнікі, выражаныя
перфектам у форме ніякага роду: кн(")зю великому "кгоилу поити
ж было с ним (308); чого перед тымъ не бывало в Лит(о)вскои земли (329);
безасабова-прэдыкатыўным словам з інфінітывам: а великомu
кн(")зю "кгоилу и Скиркгаилу невозможно стати противу ему (316); [рек
… "кгоило] Не надоби нам того города пушками добывати (317); И
было ему [Витолту] нужно и велми бедно видети то, чого перед тымъ в
Лит(о)вскои земли (329);
адмоўным дзеясловам ў спалучэнні з родным склонам аб’екта:
[Казимир] А вмыслил собе тое со всими п(а)ны што ж в него сына не
было, толко wдна дочка (288–289); а римское веры в Литве не было (291);
[рек…"кгоило:];
спалучэннем інфітыва са зваротным дзеясловам, утвораным ад
незваротнага, у форме 3-яй асобы адзіночнага ліку: [Кестутеи рек:] Тобе
годитсӕ быти великим кн(")зем u Вилни (285); И лов"чи в ловах,
пригодилос" имъ uгонити wленеи много в томъ wстрове (288); ми с" не
годит дочки своее хрести"нки за тебе поганина дати (292);
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іменнай формай залежнага дзеепрыметніка прошлага часу:
[Вито ] коли с" wхрыстил в л"дскую веру, то(г)ды им" ему дано
Александер (301); И дл" того названо тот гербъ Дубно (321).
5. Інфінітыўныя сказы маюць галоўны член (выказнік), выражаны
незалежным інфінітывам: то им делити наполи, а быти им до живота u
великои правде и любви братскои (286); и прис"гу вчинили, што им собе на
wбе стороне лиха не мыслити (286); тут воде не быват (316).
Прысутнічаюць у тэксце і няпоўныя выказнікавыя сказы з
указаннем на дзейнік у папярэдняй частцы: абы тоть крыж почестне
^несла и поставила на том местцы, где первеи был (320) – у даданай
азначальнай частцы выказнік (был) суадносіцца з прапушчаным
дзейнікам, названым раней (крыж).
Асаблівасцю стылю летапісу з’яўляецца паслядоўнае апісанне
дзеянняў пэўнага суб’екта, таму ў тэксце сустракаюцца ўрыўкі, дзе да
аднаго дзейніка адносіцца цэлы шэраг выказнікаў у развітых даданых
частках і сказах. Напрыклад, пры апісанні намеру палякаў выдаць замуж
каралеўну Ядвігу: А потом, вид"чи wны такое wкрутенство и скажене
земли своеи ^ великог(о) кн(")з" "кгоила, и радили w том, как бы могли
землю свою ^ Литвы впокоити, бо силами своими ему спротивит ни
ко(то)рым wбычаем не могли. И вмыслили то, иж кн(")же wное
поморское выгнали зъ земли своеи вон. И вчинили съемъ въ Петрыкове, и с
тог(о) соиму вмыслили собе великого кн(")з" (")кгоила г(оспо)д(а)рем на
королевство вз"ти, тым wбычаем, естли бы wн хотел wхрыститс" u веру
хрести"нскую римского закону и королевну их Едвигу за себе вз"ти, и с
тым послали до нег(о) послов своих великих (322) – з адным утваральнікам
дзеяння, абазначаным указальным займеннікам wны суадносяцца восем
выказнікаў-назваў дзеяння. Пры пільным разглядзе гэтага ўрыўка
з’яўляецца сумненне: ці адназначны займеннік wны (‘тыя; аддаленыя ад
аўтара’) пры абазначэнні ўтваральніка дзеяння, названага кожным з
дзеясловаў. Верагодна, дзеясловы радили, вмыслили, вчинили, послали
адносяцца да канкрэтнай групы асоб – вялікіх паноў Кароны Польскай, у
той час дзеясловы бы могли, не могли, выгнали суадносяцца з усім
насельніцтвам краіны. З улікам гэтага магчыма размежаванне няпоўных і
аднасастаўных выказнікавых сказаў.
Калі гаварыць пра спосаб выражэння выказнікаў у летапісным
тэксце, то самым пашыраным з’яўляецца дзеяслоў у форме перфекта без
звязкі. Пры гэтым звернем увагу на выпадкі ўскладненасці іх
дзеяслоўнымі іменнымі формамі, якія называюць дадатковае дзеянне: и
лов"чи в ловах, пригодилос" имъ uгонити wленеи много (288); и посекши
лт
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лес, uмуровали город Каменець (288). Калі раней у гэтай ролі выступалі
дзеепрыметнікі, то ў XVI ст. функцыю другараднага выказніка
выконваюць дзеепрыслоўі.
Сінтаксічнай асаблівасцю летапісу з’яўляецца спалучэнне ў
аднародным радзе дзеясловаў у формах розных часоў, што дазваляе
канкрэтызаваць пералік розных часавых планаў: И wн подле wное рады
нарадилс" u wдное жонки плате, да з другою вышол, и спустилс" з города,
и втече до Немец и до Прусъ (315). Перфект (нарадилс", вышол,
спустилс") перадае дзеянне, якое завяршылася ў момант гутаркі, а сам
момант гутаркі – гэта таксама прошлы час, выражаны аорыстам (втече)
[3, с. 203].
Увогуле аналіз выражэння выказніка паказвае пэўны этап
эвалюцыі дзеяслоўных формаў. Так, к XVI ст. набыло значэнне нормы
ўжыванне перфекта без звязкі, утварэнне формаў будучага простага
прыставачнымі дзеясловамі закончанага трывання. Разам з тым у тэксце
выяўлены архаічныя граматычныя формы, якія ў жывым маўленні ўжо
даўно не ўжываліся: аорыст (гл. прыклады вышэй), імперфект (где ж
немало тое горы Крывое и з городн"ми ^бил, и люде на городе страхом
wдержими б"ху… (334) – формы, якія маюць выразанае кніжнае
паходжанне. Падрабязны разгляд іх можа праліць святло на сувязь з
пратографам і выявіць часткі, перапісаныя з больш ранніх тэкстаў.
Дзейнікавых аднасастаўных сказаў у аналізуемым тэксце не
выяўлена, і гэта тлумачыцца перш за ўсё зместам твора: летапіс апісвае
дынамічны ход падзей, а намінатыўныя канструкцыі статычныя па сваёй
прыродзе.
Намі адзначаны сказы з адным дзейнікам, аднак яны
кваліфікуюцца як няпоўныя двухсастаўныя сказы з прапушчаным
дзеясловам-звязкай цяперашняга часу: заложил кл"штор … u Вилни на
своемъ дворищи, где тепер б(ис)купа виленского двор (293) – дзейнік –
двор, выказнік ёсць/знаходзіцца прапушчаны, але прысутнічае група
выказніка – акалічнасці где, тепер. Менавіта наяўнасць даданых членаў,
звязаных з прапушчаным выказнікам, робіць сказ двухсастаўным
няпоўным: Тое ж зимы кн(")зь Светослав Смоленскии съвет сотворили съ
кн(")зем Андреем Полоцким: wн в Литву, кн(")зь Светославъ к Орши
(325) – прапушчаны выказнікі тыпу выехаў, адправіўся. У ролі дзейніка
можа выступаць злучальнае слова: ему с" достало и с сестрою великого
кн(")з" "гоила, што за Воидиломъ (304) – дзейнік – указальны займеннік
што, выказнік адсутнічае (ёсць замужам), але прысутнічае звязанае з ім
дапаўненне – за Воидиломъ.
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Так дэталёвы аналіз сінтаксічных асаблівасцей тэксту летапісу
спрыяе дакладнаму разуменню яго сэнсу.
Высновы
1. У старажытных тэкстах з-за адсутнасці выразнага пунктуацыйнага
афармлення немагчыма адмежаваць аднасастаўныя сказы ад частак
складаных сказаў з адным галоўным членам.
2. Паколькі адной з асаблівасцей летапіснага стылю з’яўляецца
паслядоўнае ўжыванне аднатыпных канструкцый, неабходна аналізаваць
дастаткова вялікія кантэксты, каб дакладна адрозніваць аднасастаўныя і
няпоўныя сказы.
3. У аналізаваным тэксце выяўлены розныя віды аднасастаўных
выказнікавых сказаў; пры гэтым колькасна пераважаюць няпэўнаасабовыя з указаннем на ўтваральніка дзеяння ў папярэднім кантэксце.
4. Колькасная перавага няпэўна-асабовых сказаў абумоўлена
пашырэннем ужывання перфекта без звязкі, што прывяло да знікнення
паказання на асобу дзеяслоўнымі формамі розных прошлых часоў.
Адначасова страта паказання на асобу дзеяслоўнай формай спрыяе
пашырэнню двухсастаўных сказаў.
5. Адсутнасць намінатыўных сказаў у аналізаваным тэксце
тлумачыцца жанравымі асаблівасцямі твора.
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Полілексемныя намінацыі ў тэрміналогіі мытнай справы
Мова для спецыяльных мэт мае пэўныя характарыстыкі,
адметнасць
якіх
прадвызначаецца
не
толькі
традыцыйнай
прыналежнасцю да лексікі абмежаванага ўжытку, але і галіновай
своеасаблівасцю. Актуальнасць узгаданых уласцівасцей тэрміналагічных
адзінак становіцца
найбольш
відавочнай
пры неабходнасці
сістэматызацыі, якая дазваляе групіраваць тэрміны па змесце, па моўнай
форме, па функцыі, па ўнутрымоўных і пазамоўных прыметах.
У навуковых працах па тэрміназнаўстве як абавязковае
разглядаецца пытанне аб класіфікацыі па фармальнай структуры тэрміна.
Да прыярытэтных такую класіфікацыю, напрыклад, адносіць
У. М. Лейчык. «Можа быць пабудавана некалькі агульналінгвістычных і
прыватналінгвістычных класіфікацый тэрмінаў. Перш за ўсё, гэта
класіфікацыя па фармальнай структуры тэрміна.» [3, с. 93–94].
Тэарэтычная распрацаванасць данай тэмы пацвярджаецца
агульнасцю поглядаў навукоўцаў на колькасны склад структурных
кампанентаў класіфікацыі і на тоеснасць тыпаў утвараемых мадэлей
тэрміналагічных
словазлучэнняў.
Б. М. Галавін,
Р. Ю Кобрын,
С. В. Грынёў-Грыневіч, У. М. Лейчык вылучаюць тэрміны-словы і
тэрміны-словазлучэнні. З прычыны недастатковасці традыцыйных
лексічных сродкаў для абазначэння аб’ектаў сучасных ведаў некаторыя
даследчыкі
(В. П. Даніленка,
Г. У. Арашонкава,
А. М. Булыка,
У. В. Люшцік, У. М. Лейчык) лічаць патрэбным дадаць яшчэ і сімвалысловы ці знакі-сімвалы (α-часціца, β-распад). Прапанаваны
Б. М. Галавіным, Р. Ю. Кобрыным падзел шматкампанентных тэрмінаўсловазлучэнняў у адпаведнасці з тыпам іх структуры і, у прыватнасці,
увядзенне паняццяў мадэлі лінейнай структуры без прыназоўнікаў,
мадэлі лінейнай структуры з прыназоўнікамі, мадэлі нелінейнай
структуры без прыназоўнікаў, мадэлі нелінейнай структуры з
прыназоўнікамі былі ўспрыняты У. М. Лейчыкам як мэтазгодныя.
Разам з тым неабходна звярнуць увагу на некаторыя разыходжанні
ў прынцыпах, абраных для класіфікацыі тэрмінаў-словазлучэнняў
вядучымі лінгвістамі. Неаднолькавыя варыянты абумоўлены найперш
канцэптуальнай
спецыфікай.
Так,
паводле
Б. М. Галавіна,
Р. Ю. Кобрына, тэрміны-словазлучэнні падзяляюцца на простыя і
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складаныя, якія фактычна можна кваліфікаваць як двухкампанентныя і
полілексемныя. У. М. Лейчык жа да простых адносіць тыя, што
складаюцца з некалькіх слоў, і рэкамендуе прынцыпова падыходзіць да
размежавання простых тэрмінаў-словазлучэнняў і састаўных
(тэрміналагічных спалучэнняў, камбінацый). На думку мовазнаўца ,
састаўны тэрмін уяўляе сабой спалучэнне двух ці больш тэрмінаў. Такая
трактоўка якраз і адрознівае канцэпцыю У. М. Лейчыка ад іншых, у якіх
часам азначэнне састаўны выкарыстоўваецца замест тэрміна
словазлучэнне. Дастаткова пашыранай з’яўляецца класіфікацыя, дзе ў
складзе тэрмінаў-словазлучэнняў прыводзяцца двухкампанентныя,
трохкампанентныя, чатырохкампанентныя, пяцікампанентныя
мадэлі (С. В. Грынёў-Грыневіч, Л. А. Гіруцкая, Н. В. Гаўрош). Такі
падзел, дапоўнены тэрмінам-азначэннем полілексемныя, што па
сутнасці аб’ядноўвае ўсе пералічаныя мадэлі з вызначанай колькасцю
кампанентаў, думаецца, робіць падобную класіфікацыю больш
дасканалай, паколькі ў аснову кладзецца прынцып колькаснай
«адпаведнасці структурна-семантычных частак» [2, с. 159].
Па-рознаму вырашаецца праблема даўжыні тэрміна. Сустракаюцца
ў некаторай ступені супярэчлівыя меркаванні. У адным даследаванні
сцвярджаецца, што «…кароткасць спецыяльнага наймення –
цяжкадасягальны ідэал, да якога неабходна імкнуцца» [4, с. 12] і
«…кадыфікацыйным патрабаваннем да тэрміна з’яўляецца патрабаванне
кароткасці» [4, с. 102]. А ў другім – «варта гаварыць не аб кароткасці
тэрміна, як гэта звычайна робіцца…, а аб аптымальнай даўжыні тэрміна,
якая, натуральна, звязана з фармальнай прыметай аптымальнай яго
структуры, інакш, з аптымальным наборам тэрмінаэлементаў» [3, с. 50].
Менавіта гэта дазваляе ўзгадніць фармальную структуру тэрміна з яго
зместавай структурай. Але колькасць кампанентаў у складзе тэрмінасловазлучэння не можа быць большай за вызначаную, бо аптымальнасць
фармальнай структуры тэрміна-словазлучэння абумоўлена таксама
асаблівасцямі ўспрымання чалавека. Заўважана, «…сямікампанентныя
тэрміны-словазлучэнні уяўляюць сабой мяжу лексічнай працягласці
тэрміна, так як колькасць інфармацыі, успрымаемай чалавекам
адначасова, вызначаецца аб’ёмам непасрэднай памяці, яе мяжой
з’яўляецца сем элементаў» [1, с. 143].
Колькасць кампанентаў у складзе тэрмінаў-словазлучэнняў часта
прадвызначаецца спецыфікай пэўнай галіны ведаў. Б. М. Галавіным,
Р. Ю. Кобрыным, Л. А. Пякарскай устаноўлена «агульная тэндэнцыя да
дамінуючага выкарыстання ў якасці тэрмінаў словазлучэнняў, якія
складаюцца з двух-трох слоў, у такіх галінах, як інфарматыка, а з
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чатырох-пяці слоў – у такіх галінах, як філасофія» [3, с. 52]. Тэрміналогіі
аналітычнага тыпу, да якога звычайна адносяць і тэрміналогію мытнай
справы, прадстаўлены пераважна полілексемнымі найменнямі.
Характарызуючы
рускую
тэрмінасістэму
мытнай
справы,
Я. А. Фядорчанка сцвярджае, што прыкладна 90 % тэрміналагічных
адзінак з’яўляюцца мнагаслоўнымі структурамі.
Аналіз тэрмінаў, якія адносяцца да семантыка-тэматычнага поля
мытны менеджмент, сведчыць пра выключную пашыранасць
полілексемных тэрмінаў (двух-, трох-, чатырохкампанентных).
Cамымі прадуктыўнымі лічацца двухкампанентныя тэрмінысловазлучэнні. Яны прадстаўлены мадэлямі:
а) прыметнік
←
назоўнік
(24,9 %)
(антыкарупцыйнае
супрацоўніцтва,
антыкарупцыйны
маркетынг,
арганізаваная
злачыннасць, асабістая выгада, вертыкальная карупцыя, дыскрэцыйнае
паўнамоцтва, знешні аўдыт, кадравы пратэкцыянізм, карпаратыўная
выгада,
карупцыйны
ланцуг,
службовы
падлог,
фізічнае
інспектаванне…);
б) назоўнік → назоўнік у Р. скл. (19,6 %) (аб’ект карупцыі,
атрыманне хабару, выкараненне карупцыі, выкрыццё карупцыі,
здзяйсненне злачынства, мінімізацыя карупцыі, наяўнасць карупцыі,
недасканаласць заканадаўства, незаконнасць хабару, парушальнік
закона, працэс імплементацыі, супрацьдзеянне хабарніцтву…);
в) назоўнік → назоўнік ва ўск. скл. з прыназоўнікам (1,8 %)
(барацьба з карупцыяй, кантроль за працай, карупцыя на мытні,
магчымасць для хабару, недапрацоўка ў заканадаўстве…);
г) дзеяслоў → назоўнік (1,7 %) (валодаць манаполіяй, мець
паўнамоцтвы, кантраляваць дзейнасць, парушаць закон, прадухіліць
карупцыю…).
Трохкампанентныя
найменні
ўтвараюцца
шляхам
даінтэрпрэтацыі двухкампанентных канструкцый:
а) назоўнік → [прыметнік ← назоўнік у Р. скл.] (15,6 %)
(атрыманне незаконнага прыбытку, забеспячэнне нацыянальнай бяспекі,
злоўжыванне службовым становішчам, імідж мытнай службы,
пазбаўленне незаконнага прыбытку, папаўненне дзяржаўнага бюджэту,
прымяненне мытных працэдур, развіццё мытнай інфраструктуры,
сістэма мытнага кіравання, спрашчэнне мытнай працэдуры, удзельнік
знешнеэканамічнай дзейнасці…);
б) назоўнік → [назоўнік у Р. скл. → назоўнік у Р. скл.] (4,2 %)
(верагоднасць узнікнення карупцыі, выкрыццё фактаў карупцыі,
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зніжэнне ўзроўню карупцыі, наяўнасць фактаў карупцыі, практыка
вымагання хабару, спрашчэнне правіл падаткаабкладання…);
в) [прыметнік ← назоўнік] → назоўнік у Р. скл. (3,6 %)
(асноўныя прычыны хабарніцтва, прафесійная годнасць мытніка,
прафесійны кодэкс мытніка, прыкладная шкода карупцыі, традыцыйная
праява карупцыі, эканамічная бяспека краіны…);
г) [назоўнік → назоўнік у Р. скл.] → назоўнік з прыназоўнікам
(3,4 %)
(адмыванне
даходаў
ад
злачынстваў,
атрыманне
ўзнагароджання праз пасрэднікаў, звядзенне карупцыі да мінімуму,
паспяховасць барацьбы з карупцыяй, працягласць кантакту з кліентам,
эфектыўнасць барацьбы з карупцыяй…).
Чатырохкампанентныя словазлучэнні ў мытнай тэрміналогіі
прэзентуюцца 3 асноўнымі мадэлямі:
а) [прыметнік ← назоўнік] → [прыметнік ← назоўнік] (3 %)
(актыўны подкуп службовай асобы, дыскрэцыйнае дзеянне службовай
асобы, крымінальная справа карупцыйнай накіраванасці, пасіўны подкуп
службовай асобы…);
б) [назоўнік → назоўнік у Р. скл.] → [прыметнік ← назоўнік]
(4,3 %) (асаблівасць праходжання мытнай працэдуры, забеспячэнне
прынцыпу перыядычнай ратацыі, рэфармаванне метадаў мытнага
адміністравання, празрыстасць дзейнасці мытных органаў, узровень
карумпаванасці дзяржаўнага апарату, умяшальніцтва службы ўласнай
бяспекі…);
в) назоўнік → прыметнік ← [назоўнік → назоўнік у Р. скл.]
(1,2 %) (магчымасць бескантрольнага прыняцця рашэння, фарміраванне
прававой культуры людзей, фарміраванне ўстойлівага непрыняцця
хабарніцтва…).
Прыведзеныя мадэлі з’яўляюцца найбольш пашыранымі і, як
можна было заўважыць, адносяцца да беспрыназоўнікавых. Іншыя
чатырохкампанентныя
найменні
ўтрымліваюць
прыназоўнікі
(адміністрацыйная карупцыя ў мытнай сферы, заканадаўчая база па
барацьбе з карупцыяй, кантроль за службовай дзейнасцю мытнікаў,
крымінальная адказнасць за карупцыю на мытні, міжнародны вопыт
барацьбы з карупцыяй, распаўсюджванне карупцыі ў мытных органах,
ухіленне ад выплаты мытных пошлін…) (4,1 %).
Значная частка тэрмінаў-словазлучэнняў мытнай справы ў сваім
складзе мае больш за 4 кампаненты (12,6 %). Выкарыстанне падобных
найменняў (ацэнка ўплыву карупцыі на развіццё прадпрымальніцкай
актыўнасці, методыка вызначэння рэйтынгу ўспрымання карупцыі,
пашырэнне празрыстасці ў дзейнасці дзяржаўных інстытутаў,
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супрацьдзеянне карупцыі ў дзяржаўных органах і неўрадавым
сектары…) абумоўлена, па-першае, патрабаваннем дакладнасці, тым
патрабаваннем, якое многімі лінгвістамі трактуецца як асноўнае. Падругое, распаўсюджанасць шматлексемных тэрмінаў сведчыць, што
даная тэрмінасістэма яшчэ актыўна фарміруецца.
Такім чынам, полілексемныя тэрміны семантыка-тэматычнага поля
мытны менеджмент характарызуюцца структурнай неаднароднасцю.
Пашыранасць розных камбінацый дазваляе ўтварыць вялікую колькасць
спецыяльных паняццяў. Паводле вылучаных частак аналізуемыя
найменні адносяцца да двухкампанентных (48 %), трохкампанентных
(26,8 %), чатырохкампанентных (12,6%), шматкампанентных
(утрымліваюць больш за 4 словы) (12,6 %). Канструяванне
полілексемных адзінак прадвызначана арыентацыяй на разнастайныя
сінтаксічныя мадэлі пабудовы словазлучэнняў у літаратурнай мове.
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Т. Л. Чахоўская,
кандыдат філалагічных навук,
дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы БДУ

Мова этнасу, мова нацыі, дзяржаўная мова, родная мова:
роля роднай мовы ў працэсе станаўлення асобы
і ў развіцці цывілізацыі
Як правіла, кожны этнас (нацыя, народнасць, племя) мае сваю
ўнікальную мову. Само паняцце народа, этнасу мае на ўвазе агульнасць
мовы. Беларусы – гэта тыя, хто размаўляе па-беларуску, рускія – паруску, армяне – па-армянску, партугальцы – па-партугальску. Пад
этнасам разумеюць агульнасць тэрыторыі пражывання, гістарычных
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лёсаў людзей, асаблівасцей культуры і нават прадвызначанае
падабенства псіхікі (італьянцы і грузіны, напрыклад, значна больш
тэмпераментныя і гаваркія, чым фіны ці ісландцы). Аднак мове ў
вызначэнні этнасу надаецца спецыфічнае значэнне.
Тым не менш абавязковай адназначнай адпаведнасці паміж мовай і
этнасам няма. На адной і той жа мове могуць размаўляць розныя народы:
англічане, якія жывуць у Брытаніі, і амерыканцы, што насяляюць ЗША.
Нягледзячы на наяўнасць адрозненняў паміж брытанскай і
паўночнаамерыканскай разнавіднасцямі англійскай мовы, абодва народы
ўспрымаюць яе як адну мову. Англійская – нацыянальная мова не толькі
англічан і амерыканцаў, але і канадцаў, аўстралійцаў, новазеландцаў, а
таксама ірландцаў. Яна ж – адна з афіцыйных моў Індыі і 15 дзяржаў
Афрыкі; па-англійску размаўляюць і ў іншых краінах свету. Не
належыць толькі аднаму народу і французская мова: як сродак
побытавых зносін яна выкарыстоўваецца ў Канадзе, Люксембургу,
Манака, Бельгіі і Швейцарыі. У многіх іншых дзяржавах, перадусім у
былых французскіх калоніях, яна з’яўляецца афіцыйнай мовай. Нямецкая
мова – родная для немцаў, аўстрыйцаў, ліхтэнштэйнцаў, часткі
люксембуржцаў і швейцарцаў. На арабскай мове размаўляюць каля двух
дзясяткаў народаў Блізкага Усходу і Паўночнай Афрыкі.
Сербскахарвацкая мова аб’ядноўвае некалькі народаў былой Югаславіі:
сербаў, харватаў, чарнагорцаў, баснійцаў.
Сустракаецца і адваротная сітуацыя: адзін народ карыстаецца
дзвюма, а то і некалькімі мовамі. Амаль усе эльзасцы, якія насяляюць
гістарычную правінцыю Эльзас на ўсходзе Францыі, двухмоўныя:
размаўляюць па-нямецку (на алеманскім дыялекце нямецкай мовы) і пафранцузску. Сербалужычане, славянскі народ на ўсходзе Германіі,
акрамя сваёй лужыцкай мовы выдатна размаўляюць на нямецкай, а ў
афіцыйных сітуацыях выкарыстоўваюць толькі яе. Рускую мову лічаць
другой роднай шматлікія нярускія жыхары Расійскай Федэрацыі і былых
саюзных рэспублік. Гэта выпадкі мультылінгвізму, ці шматмоўя (ад
лац. multus – шматлікі, lingua – мова). Найбольш распаўсюджаным яго
тыпам (якім характарызуецца моўная сітуацыя і ў сучаснай Беларусі)
з’яўляецца білінгвізм, ці двухмоўе (ад лац. bis – падвойны, дваісты,
lingua – мова). Часта сустракаецца і так званая дыглосія. Гэта грэчаскае
слова азначае тое ж самае, што і тэрмін «білінгвізм», сканструяваны з
лацінскіх марфем. Аднак лінгвісты ўкладваюць у тэрмін «дыглосія»
іншы змест. Пры звычайным двухмоўі ў пэўным грамадстве суіснуюць
дзве раўнапраўныя і эквівалентныя мовы, якія не проста дублююць адна
адну. Сітуацыя гэта няўстойлівая, пераходная, адна з моў з часам
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выцясняе іншую. Пры дыглосіі ж паміж дзвюма мовамі існуе выразнае
размеркаванне функцый, дзякуючы чаму сітуацыя значна больш
устойлівая.
Напрыклад, дыглосія існавала ў княствах на ўсходнеславянскіх
землях. У побыце гаварылі на мясцовай мове, а ва ўрачыстых выпадках і
ў царкве выкарыстоўвалі царкоўнаславянскую. Ужываць адну з іх там,
дзе павінна была выкарыстоўвацца іншая, было недапушчальна. Таму
ніхто не лічыў патрэбным перакладаць з адной мовы на другую. Пры
гэтым царкоўнаславянская мова (у аснове якой стараславянская, або
старажытнабалгарская) не ўспрымалася як іншая, замежная. Для
тагачаснага жыхара ўсходнеславянскіх княстваў яна была «правільнай»
мовай, а мясцовая гаворка – «простай» мовай.
Дыглосія была вельмі распаўсюджана ў Сярэднявеччы (ролю
нарматыўнай мовы ў розных рэгіёнах адыгрывалі латынь ці арабская мова).
Але нярэдкая яна і ў сучасным свеце. У шматлікіх афрыканскіх краінах
мясцовыя мовы (а іх вельмі шмат у кожнай з гэтых краін) ужываюцца
толькі ў побыце. Пішуць жа і чытаюць на мовах былых каланізатараў.
Праблема «мова – этнас» не простая, і далёка не заўсёды кожны
этнас мае «сваю» мову. Гісторыя змешвала народы і мовы, перакройвала
краіны і межы. Карта моў свету падобная не на выразна раскрэсленую
сетку, а на складана пераплеценую тканіну, і наўрад ці яна стане
прасцейшаю ў гістарычнай перспектыве.
Паміж паняццямі «этнас» і «нацыя» часта ставіцца знак тоеснасці.
У савецкай навуковай літаратуры, прысвечанай гэтаму пытанню,
звычайна ўдакладнялі, што нацыя – гэта не проста этнас, а найвышэйшая
яго форма, якая прыйшла на змену народнасці.
Тым не менш сучасныя даследчыкі выразна фармулююць
адрозненні паміж нацыяй і этнасам, звяртаючы ўвагу на розную прыроду
паходжання паняццяў «этнас» і «нацыя». Так, для этнасу характэрна
надындывідуальнасць і ўстойлівасць, паўтаральнасць культурных
узораў. У супрацьлегласць гэтаму, для нацыі вызначальным робіцца
працэс уласнага ўсведамлення на аснове сінтэзу традыцыйных і новых
элементаў, і ўласна этнічныя ідэнтыфікацыйныя крытэрыі (мова, побыт і
інш.) адыходзяць на другі план. У нацыі на першы план выходзяць тыя
аспекты, якія забяспечваюць надэтнічнасць, сінтэз этнічных,
міжэтнічных і іншаэтнічных кампанентаў (палітычны, рэлігійны і інш.).
Нацыя (ад лац. natio – племя, народ) – сацыяльна-эканамічная,
культурна-палітычная і духоўная супольнасць індустрыяльнай эпохі.
Ёсць два асноўныя падыходы да разумення нацыі: 1) як палітычнай
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агульнасці грамадзян пэўнай дзяржавы; 2) як этнічнай агульнасці з
адзінай мовай і самасвядомасцю.
Сувязі мовы з культурай і гісторыяй народа шматмерныя і
разнастайныя. Вядомы нямецкі навуковец В. фон Гумбальт разглядаў
мову як аб’яднаную духоўную энергію народа, які размаўляе на ёй, як
своеасаблівую канцэнтрацыю думак і пачуццяў кожнага этнасу, а рускі і
ўкраінскі лінгвіст А. А. Патабня бачыў у мове спосаб духоўнай
кансалідацыі этнасу, адзіную прымету, па якой мы пазнаём народ. Аднак
вызначальным фактарам сацыяльна-палітычнага развіцця грамадства ў
розных краінах свету з’яўляецца двух- і шматмоўе, якое заключаецца ў
масавым выкарыстанні дзвюх і больш моў падчас зносін, калі чалавек, у
залежнасці ад таго, з кім і дзе камунікуе, пераходзіць з адной мовы на
другую. Так, толькі ў 22-х краінах свету пражывае аднамоўнае
насельніцтва.
У сувязі з двух- і шматмоўем мовы, якімі валодае чалавек, могуць
супрацьпастаўляцца як родная і няродная. Аднак у тлумачэнні паняцця
«родная мова» існуе некалькі падыходаў. З аднаго боку, родная мова –
гэта мова нацыі, мова продкаў, якая злучае чалавека з яго народам, з
папярэднімі пакаленнямі, іх духоўным светам. З другога – першая мова,
якую засвойвае дзіця (ці, дакладней, – матчына мова, якую дзіця засвоіла
падчас біялагічнага адчужэння ад маці і пераходу да сацыяльных зносін з
ёй і з іншымі людзьмі). Часам пад тэрмінам «родная мова» разумеюць
мову, якой чалавек валодае з максімальнай глыбінёй і паўнатой, на якой
лягчэй, хутчэй і прасцей яму думаецца, якая з’яўляецца для яго найбольш
звыклай і зручнай формай выражэння думкі і моўных зносін; падобную
мову пазначаюць яшчэ тэрмінам «функцыянальна першая мова».
Калі ўсе гэтыя падыходы факусіруюцца ў адной мове, якая
адначасова з’яўляецца матчынай мовай, мовай роднага этнасу і
функцыянальна першай мовай, то праблема аўтаматычна здымаецца, калі
не, то разуменне тэрміна «родная мова» набывае абвостранае сацыяльнае
і навуковае гучанне, па-першае, у сувязі з абаронай этнічнага
суверэнітэту і захаваннем духоўнай спадчыны народа, па-другое, у сувязі
з лінгвадыдактычнымі праблемамі навучання.
Ідэі В. фон Гумбальта пра сувязь мовы і светаўспрымання народа
знайшлі свой цікавы працяг у розных навуковых тэорыях і гіпотэзах ХХ–
ХХІ стст. Шырока вядомай, напрыклад, з’яўляецца так званая гіпотэза
«лінгвістычнай адноснасці» Э. Сэпіра і Б. Уорфа, паводле якой менавіта
мова прадвызначае асаблівасці мыслення народа, які размаўляе на ёй.
Свет, у якім жывуць грамадскія фармацыі, што размаўляюць на розных
мовах, з’яўляецца рознасусветным, гэта не адзін і той жа свет з рознымі
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этыкеткамі. Мова – замкнёная прадуктыўная сістэма знакаў, якая не
толькі мае дачыненне да вопыту, але і вызначае для нас вопыт з
прычыны сваёй фармальнай структуры; мы несвядома пераносім
усталяваныя мовай нормы ў сферу грамадскага вопыту.
Навуковыя эксперыменты псіхалогіі, лінгвістыкі, этнаграфіі не
пацвярджаюць гіпотэзу Сэпіра – Уорфа, аднак і не аспрэчваюць яе
цалкам, таму прапанаваная тэорыя працягвае хваляваць розумы
даследчыкаў і застаецца прадметам спрэчак. Калі ж прыняць да ўвагі
асноўныя пастулаты Сэпіра – Уорфа, то лёгка можна прыйсці да
высновы пра тое, што, губляючы мову свайго роднага этнасу, чалавек
аддаляецца ад дадзенага этнічнага калектыву. Цікавымі з’яўляюцца
вынікі эксперыментальнага даследавання, праведзенага японскім
прафесарам Т. Цунодам. Вывучаючы ўспрыманне розных тыпаў гукаў
прадстаўнікамі розных моўных калектываў (японцамі, кітайцамі,
карэйцамі, в’етнамцамі, з аднаго боку, і англічанамі, французамі,
іспанцамі, італьянцамі, з другога), навуковец выявіў розны характар
дамінантнасці паўшар’яў галаўнога мозга пры ўспрыманні галосных
гукаў. Носьбіты ўсходніх моў выяўляюць дамінантнасць левага паўшар’я
на галосныя гукі, у той час як носьбіты заходнееўрапейскіх моў –
правага. На думку даследчыка, прычыны гэтага заключаюцца ў
наступным: ва ўсходніх мовах ёсць шмат слоў, якія складаюцца толькі з
галосных. Галосныя ў гэтых мовах настолькі ж важныя ў пазнаванні
слоў, як і зычныя, таму яны і апрацоўваюцца левым паўшар’ем. У
маўленчым паўшар’і носьбітаў усходніх моў (напрыклад, японцаў)
лакалізуецца не толькі моўная, але і эмацыйная, і лагічная функцыі. Тым
часам як у носьбітаў заходнееўрапейскіх моў назіраецца розная
лакалізацыя эмацыйнай і лагічнай функцый: лагічная функцыя
лакалізавана ў левым (маўленчым) паўшар’і, а эмацыйная – у правым.
Левапаўшарная дамінантнасць у носьбітаў усходніх моў умацоўваецца
па меры развіцця маўленчых здольнасцей і назапашвання эмацыйнага
вопыту. Падобным жа чынам укараняецца правапаўшарная
дамінантнасць у носьбітаў заходнееўрапейскіх моў. Такім чынам,
навуковец робіць выснову пра тое, што родная мова фарміруе
ўнікальную культуру і псіхічны склад кожнай этнічнай групы.
Высновы японскага даследчыка маюць патрэбу ў далейшым
разгортванні і дадатковай эксперыментальнай распрацоўцы.
Высвятляючы іерархію прымет, якія вызначаюць аднесенасць
чалавека да таго ці іншага этнасу, навукоўцы нярэдка падкрэсліваюць
важнасць такога фактару, як этнічная самасвядомасць. Менавіта гэта
прымета лічыцца адной з асноўных у сучаснай этналогіі. Існуюць
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этнасы, прадстаўнікі якіх выкарыстоўваюць розныя мовы (напрыклад,
швейцарцы карыстаюцца нямецкай, французскай, італьянскай і
рэтараманскай мовамі). Адна і тая ж мова можа выкарыстоўвацца
рознымі этнасамі, напрыклад, нямецкая функцыянуе ў Германіі і
Аўстрыі, англійская (нароўні з Вялікабрытаніяй, ЗША, Канадай і
Аўстраліяй) выкарыстоўваецца ў 19 краінах Афрыкі і г. д.
У кожным падобным выпадку асіметрыя ў суадносінах паміж
этнасам і мовай не з’яўляецца выпадковай, яна абумоўлена гісторыяй
народаў. Усе мовы адэкватна абслугоўваюць сваю культуру, у якой няма
нічога, што так ці інакш не можа быць выказана на ўжывальнай мове.
Таму ў нямецкай мове, якую выкарыстоўваюць швейцарцы,
адлюстраваны рысы культуры і побыту швейцарскага этнасу; аўстрыйскі
ж варыянт нямецкай мовы фіксуе спецыфічныя «моўныя фатаграфіі»
культурна-гістарычных рэалій этнасу.
Аднак нягледзячы на існаванне асіметрыі ў суадносінах «этнасмова» ў сацыяльна-палітычнай практыцы паняцце этнічнай мовы
выкарыстоўваецца як моцны фактар кансалідацыі этнасу, напрыклад, у
сучаснай Украіне такую функцыю цяпер выконвае ўкраінская мова,
параўнаем таксама лёс іўрыту, мёртвай мовы, якая ў Ізраілі была
адроджана да ўзроўню сучасных моўных стандартаў.
Выкарыстанне мовы як фактару аб’яднання этнасу ў вызначаныя
перыяды яго развіцця заснавана на разуменні глыбінных сувязяў мовы з
гісторыяй, культурай народа-носьбіта.
Дзяржаўная (афіцыйная) мова – мова, за якой у той ці іншай
дзяржаве ці ў межах іншай юрыдычна вызначанай тэрыторыі
заканадаўча замацаваны самы высокі юрыдычны статус ва ўсталяваных
законам выпадках у параўнанні з астатнімі мовамі, якія могуць на
дадзенай тэрыторыі выкарыстоўвацца.
Дзяржаўная мова – гэта перш за ўсё мова канстытуцыі дадзенай
дзяржавы, а таму можна лічыць, што дзяржавы, якія не маюць
кадыфікаванай канстытуцыі, не маюць і дзяржаўнай мовы. Часцей за ўсё
дзяржаўнай (афіцыйнай) мовай з’яўляецца мова найбольш шматлікага
народа (этнічнай групы) пэўнай дзяржавы. У той жа час заканадаўствам
некаторых дзяржаў вызначана, што афіцыйныя дзяржаўныя дакументы
павінны выдавацца і на іншых мовах.
Эксперты UNESCO ў 1953 г. прапанавалі размежаваць паняцці
«дзяржаўная мова» і «афіцыйная мова».
Дзяржаўная мова – мова, якая выконвае інтэграцыйную функцыю
ў межах дадзенай дзяржавы ў палітычнай, сацыяльнай і культурнай
сферах, выступаючы ў якасці сімвала (знака) дзяржавы.
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Афіцыйная мова – мова дзяржаўнага кіравання, заканадаўства,
судовых спраў.
Гэтыя
два
вызначэнні
ўспрымаюцца
як
тлумачальнарэкамендацыйныя, не абавязковыя для ўсіх краін.
Варта адрозніваць дзяржаўныя (афіцыйныя) мовы і афіцыйна
прызнаныя мовы нацыянальных меншасцей, на якіх можа весціся
навучанне дзяцей у школах і якія выкарыстоўваюцца ў справаводстве
(напрыклад, сардзінская мова ў Італіі).
Прыкладна палова краін у свеце маюць дзяржаўныя мовы. У
некаторых (напрыклад, Албаніі, Францыі, Германіі, Літве) дзяржаўная мова
адзіная. У іншых (Беларусі, Бельгіі, Канадзе, Фінляндыі, Афганістане,
Парагваі, Балівіі, Індыі, Швейцарыі, ПАР) дзяржаўных моў больш за адну.
У некаторых краінах (Ірак, Італія, Іспанія, Расія) існуе адна
дзяржаўная мова для ўсёй краіны і, у дадатак да яе, дзяржаўныя мовы
для асобных рэгіёнаў (напрыклад, татарская мова ў Татарстане). ЗША не
маюць дзяржаўнай мовы для ўсёй краіны, але маюць такую (-ія) для
асобных штатаў. І нарэшце, у некаторых краінах (Аўстралія, Эрытрэя,
Люксембург, Тувалу) паняцце дзяржаўнай мовы адсутнічае. У большасці
падобных выпадкаў, аднак, дэ-факта існуе адна асноўная мова, а таксама
ёсць афіцыйныя дакументы, якімі вызначаюцца сферы выкарыстання
адпаведных моў.
Некаторыя краіны (афрыканскія дзяржавы, а таксама Філіпіны) як
спадчыну свайго каланіяльнага мінулага захоўваюць дзяржаўныя мовы і
мовы навучання (напрыклад, французскую ці англійскую), якія не
з’яўляюцца нацыянальнымі мовамі насельніцтва гэтых краін ці,
прынамсі, мовамі, на якіх размаўляе большасць насельніцтва.
Як супрацьлегласць гэтаму ірландская мова, на якой размаўляе
менш за 30 % насельніцтва Ірландыі, з’яўляецца нацыянальнай мовай і
першай дзяржаўнай мовай гэтай краіны. Што ж да англійскай мовы, на
якой размаўляе большасць насельніцтва, то яна названа ў канстытуцыі
Ірландыі толькі як другая дзяржаўная мова.
У некаторых краінах пытанне пра тое, у якой сферы зносін варта
выкарыстоўваць тую ці іншую мову, ператварылася ў сур’ёзную
палітычную праблему. У сучаснай гісторыі гэта асабліва характэрна для
рускай мовы ў дзяржавах на тэрыторыі былога СССР.
Як правіла, прывілеяваны статус дзяржаўнай (афіцыйнай) мовы
азначае абавязковасць яе выкарыстання ў вызначаных законам выпадках,
але не прадугледжвае забароны выкарыстання іншых моў ці графічных
сістэм пісьма.
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Г. К. Чахоўскі,
кандыдат філалагічных навук,
дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы БДУ

Інтэрнэт-маўленне як сродак камунікацыі
Узнікненне інтэрнэту ў канцы 1960-х гадоў як яшчэ аднаго
камунікатыўнага канала перадачы інфармацыі, а затым як сродку
масавай камунікацыі ў XXI ст. прывяло да з’яўлення не толькі
глабальнага інфармацыйнага асяроддзя, але і спецыфічных віртуальных
сусветаў, сеткавых супольнасцей, сеткавай культуры і сеткавай мовы,
якія абслугоўваюць новы сегмент сацыяльнай рэальнасці. І гэты
«інтэрнэт-сусвет» стаў настолькі маштабным, разнастайным, цікавым і
непрадказальным у сваім развіцці, што многія навукоўцы, якія
прадстаўляюць самыя разнастайныя гуманітарныя дысцыпліны,
прыступілі да вывучэння Сеткі.
Па сваёй значнасці і ўплыве на развіццё сусветнай цывілізацыі і
навукова-тэхнічнага прагрэсу інтэрнэт стаў знакам нашай эпохі – эпохі
інфармацыйнага грамадства і культуры постмадэрну [8].
Сёння лічыцца, што інтэрнэт – гэта складаная сацыятэхнічная
сістэма, якая не мае геаграфічных межаў. Інфармацыя ў гэтай сістэме
прадстаўлена ў выглядзе вэб-даных, мультымедыя, трохмерных
малюнкаў і інш. Сістэма з’яўляецца нестабільным, зменлівым
асяроддзем, якое функцыянуе 24 гадзіны ў суткі. Тэмпы развіцця
інтэрнэту таксама ўражваюць. Эпоха Глабальнай сеткі пачалася ў 1969 г.
з двух звязаных паміж сабой у адзіную сетку камп’ютараў. На снежань
2011 г. колькасць карыстальнікаў Сеткі склала мільярд чалавек. Інтэрнэтаўдыторыя да свайго трэцяга мільярда павінна наблізіцца ў 2040 г. [27].
Заўважым таксама, што на сённяшні дзень сістэма «Google» ажыццяўляе
пошук інфармацыі, напрыклад, па лексеме «інтэрнэт» прыкладна сярод
663 млн. старонак, сярод якіх 12,8 млн. з’яўляюцца беларускамоўнымі.
Рост папулярнасці інтэрнэту і як камунікатыўнай прасторы, і як сродку
масавай інфармацыі, і як аб’екта дзелавой цікавасці і стварэння капіталу
сацыёлагі тлумачаць праз паняцце «цуд» [14].
З пачатку ХХІ ст. з’явілася вельмі шмат публікацый, прысвечаных
вывучэнню асаблівасцей функцыянавання сеткавай мовы, спосабаў
фарміравання сеткавай ідэнтычнасці і прэзентацыі віртуальнай асобы,
рэалізацыі маўленчых працэсаў у інтэрнэце.
У большасці выпадкаў камунікатыўны працэс падтрымліваецца ў
гэтым асяроддзі толькі тэкставым абменам. Як пісала Шэрыл Тэкл у
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працы па вывучэнні віртуальнай ідэнтычнасці, «вы можаце стаць усім,
кім вы жадаеце. Вы можаце, калі жадаеце, цалкам “пераназваць” сябе.
Вы можаце стаць асобай іншага полу. Вы можаце быць больш ці менш
разумным. Вы можаце быць проста тым, кім вам хочацца быць. І вам не
трэба турбавацца, як вас будуць успрымаць іншыя. Вельмі лёгка
паўплываць на гэта ўспрыманне, паколькі ўсе ўяўленні людзей пра вас
заснаваны на тым, што вы ім дэманструеце. Яны не бачаць вас, не
выказваюць ніякіх здагадак і не робяць ніякіх высноў. Яны не чуюць ваш
акцэнт. Усё, што яны бачаць, гэта толькі вашы словы» [34, с. 83].
А Брэнда Данэ дадае, што тэкст у інтэрнэце мае ролю «маскі», якая
апранаецца на віртуальнае «Я» [32].
З прыведзеных цытат вынікае, што, значэнне тэкставага
кампанента ў інтэрнэце выходзіць на першы план. І, натуральна,
лінгвістыка тэксту павінна адыгрываць першарадную ролю ў вывучэнні
камунікатыўнай прасторы Сеткі.
М. Хэлідэй яшчэ ў канцы 70-х гадоў мінулага стагоддзя заўважыў,
што «тэкст – гэта мова ў дзеянні» [30, с. 142]. Лагічна працягваючы гэту
думку, можна сказаць, што інтэрнэт – гэта ўнікальнае асяроддзе
тэкставага ўздзеяння.
У эпоху глабальных камунікацый інтэрнэт-зносіны становяцца
надзвычай папулярнымі, акумулюючы ў сабе ўсю разнастайнасць
маўленчых практык, спосабаў і фарматаў камунікацыі. І паступова гэтыя
зносіны становяцца Signum Temporis (знакам нашага часу) [1, с. 181].
Таксама сёння можна казаць пра ўзнікненне як спецыфічнай
формы электроннага пісьма (як трэцяй формы маўлення, нароўні з
вуснай і пісьмовай), так і вызначанага камунікатыўнага асяроддзя, якую
яно абслугоўвае.
Аднак апісанне і ацэнка ўплыву інтэрнэту на мову, тэорыю
камунікацыі і ў цэлым лінгвістыку XXI ст. застаюцца актуальнай
задачай. Рэвалюцыйнае ўздзеянне Сеткі на мову і маўленне некаторыя
лінгвісты параўноўваюць са стварэннем першага друкарскага станка І.
Гутэнбергам [24, с. 36]. У англамоўнай навуковай парадыгме для
вызначэння гэтай новай электроннай мовы выкарыстоўваюцца розныя
тэрміны: еlanguage, netlingvo, e-talk, geekspeak, netspeak, weblish [46,
с. 36] і г. д., а камунікатыўная прастора яго функцыянавання называецца
камп’ютарна-апасродкаванай камунікацыяй (КАК), або Computermediated Communication (CMC). Аднак тэрмін СMC выкарыстоўваецца ў
двух значэннях: як функцыянальная разнавіднасць мовы і як
спецыфічнае камунікатыўнае асяроддзе. На постсавецкай навуковай
прасторы ўжываюцца тэрмін мова інтэрнэту [29], а СMC пазначаецца як
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электронная камунікацыя, віртуальная, інтэрнэт-камунікацыя [9; 10]
або камп’ютарны (электронны) дыскурс [7; 20]. Іх ужыванне
вызначаецца або дысцыплінарнымі межамі (напрыклад, у сацыялогіі
актуалізуюцца праблемы інтэрнэт-камунікацый, а ў лінгвістыцы і тэорыі
камунікацыі – аспекты КАК), або дысцыплінарным кантэкстам
(напрыклад, электронная камунікацыя, акрамя інтэрнэт-зносін, ахоплівае
зносіны, якія рэалізуюцца пры дапамозе іншых камунікацыйных
платформ, напрыклад сродкамі мабільнай тэлефаніі) [17]. Некаторыя
даследчыкі КАК размяжоўваюць паняцці электронных зносін і
электроннага дыскурсу, лічачы другое вузкім паняццем, якое апісвае
моўныя і маўленчыя асаблівасці камп’ютарных «тэкставых» зносін, што
вывучаюцца метадамі дыскурсіўнага аналізу. Такім чынам, электронны
дыскурс з’яўляецца складнікам больш шырокага паняцця ‘электронная
камунікацыя’ [33, с. 232].
Некаторыя
заходнееўрапейскія
лінгвісты
будуюць
такі
канцэптуальны ланцужок (ад шырокага паняцця да вузкага):
• інтэрнэт
(Internet)
–
глабальнае
асяроддзе
зносін,
камунікатыўная прастора);
• камп’ютарная камунікацыя (Computer-mediated Communication
(CMC));
• камп’ютарная камунікацыя з дапамогай тэкстаў, якія
функцыянуюць у Сетцы (Computer-Mediated Discourse (CMD));
• камп’ютарная гутарка – паняцце, якое набліжаецца да сацыяпсіхалінгвістычнага аналізу маўлення (Computer-Mediated Conversation)
(CMCs) і залежыць ад характару выкарыстання інтэрнэту – фармату
камунікацыі (чат, форум, пошта, блог і г. д.);
• камп’ютарная сінхронная і асінхронная тэкставая камунікацыя
(CMCS і ACMC).
Пры гэтым некаторыя лінгвісты сцвярджаюць, што з узнікненнем
высокіх тэхналогій ужо можна меркаваць аб новай функцыянальнай
разнавіднасці мовы – мовы, якая абслугоўвае электронныя сродкі
камунікацыі, да якіх, перш за ўсё, адносяцца мова інтэрнэту і іншых
глабальных электронных сетак, «…а таксама мовы тэкставых
паведамленняў, што перадаюцца пасродкам іншых камунікатыўных
платформ: службы паведамлення мабільных тэлефонаў, мова
паведамленняў па тэлексе, па сістэмах міжбанкавых камунікацый… і
паведамленняў на базе некаторых іншых тэхнічных сістэм спецыяльнага
выкарыстання» [17, с. 791; 28; 29]. Л. Ю. Іваноў таксама называе
фактары, паводле якіх мову сродкаў электроннай камунікацыі можна
лічыць функцыянальнай разнавіднасцю нацыянальнай мовы.
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Па-першае, сфера функцыянавання гэтай «падмовы» выразна
адмежавана ад іншых сфер камунікацыі: яна ажыццяўляецца пры
дапамозе тэхнічных электронных сродкаў і з’яўляецца заўсёды
апасродкаванай імі.
Па-другое, гэта «падмова» падпарадкоўваецца выкананню
спецыфічных камунікатыўных мэтаў.
Па-трэцяе, гэта «падмова» «ініцыявала» ўзнікненне новай сістэмы
мультымедыйных жанраў і жанравых фарматаў, што паспрыяла развіццю
новага кірунку ў тэорыі канвенцыйных жанраў – віртуальнага
жанразнаўства [10; 11; 25].
Па-чацвёртае, моўныя сродкі гэтай функцыянальнай разнавіднасці
мовы характарызуюцца вызначаным наборам унікальных лексічных і
граматычных характарыстык, якія можна лёгка вылучыць, фармалізаваць
і сфарміраваць адзіны прагматычны комплекс [17, с. 791].
А. А. Атабекава ўводзіць паняцце ‘лінгвістычны дызайн вэб-старонкі’,
разумеючы пад гэтым «матэрыяльна ўвасобленыя фрагменты моўнага
выражэння свету соцыуму» [1, с. 21–22]. Даследчыца адзначае, што
«ўзаемадзеянне моўных сродкаў на прасторы вэб-старонкі – гэта
адлюстраванне ўніверсальных традыцый і індывідуальных асаблівасцей
маўленчых зносін [1, с. 22].
Пры гэтым Л. Ю. Іваноў лічыць, што «электронная мова»
з’яўляецца менавіта функцыянальнай разнавіднасцю мовы, а не
функцыянальным стылем з прычыны тых яе ўласцівасцей, якія
адмяжоўваюць паняцце «стыль» ад паняцця «падмова» або
«разнавіднасць мовы». Да гэтых уласцівасцей адносяцца нейтральныя
сродкі літаратурнай мовы, як на перыферыі, так і ў цэнтры, і
ненарматыўныя сродкі мовы, якія ў гэтым аспекце набліжаюць яе да
мовы СМІ. Гэта разнавіднасць мовы з’яўляецца стылістычна адкрытай і
не можа зводзіцца да функцыянальных стыляў. Гэту мову нельга звязаць
ні з адной сферай камунікацыі ці тыпам дыскурсу (навуковага,
рэлігійнага, адукацыйнага і іншае). І гэта разнавіднасць мовы нароўні са
спецыфічнымі зонамі і функцыямі «абслугоўвае» і штодзённыя
чалавечыя зносіны [17, с. 792].
У лінгвістыцы блізкага замежжа праведзены глыбокі тэарэтычны
аналіз месца камп’ютарнай камунікацыі ў сістэме зносін, а таксама
зроблена абгрунтаванне трактовак паняццяў «зносіны» і «дыскурс» і
апісанне канстытутыўных прымет камп’ютарнага дыскурсу [7]. Дыскурс,
паводле меркавання А. М. Галічкінай, – гэта складаная і шматаспектная
з’ява, якая можа вывучацца ў некалькіх навуковых ракурсах. У
камунікатыўным аспекце дыскурс паўстае як вербальныя зносіны; у
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структурна-семантычным – як фрагмент тэксту, які перавышае ўзровень
сказа (выказвання); у структурна-стылістычным – як нятэкставая
арганізацыя гутарковага маўлення; у сацыяльна-прагматычным – як
тэкст, уключаны ў сітуацыю зносін.
А. М. Галічкіна вылучае наступныя канстытутыўныя прыметы
камп’ютарнага дыскурсу: 1) электронны сігнал як канал зносін;
2) віртуальнасць; 3) дыстантнасць, г.зн. падзеленасць у прасторы і ў часе;
4) апасродкаванасць (ажыццяўляецца з дапамогай тэхнічных сродкаў);
5) высокая
ступень
пранікальнасці;
6) наяўнасць
гіпертэксту;
7) крэалізаванасць; 8) статуснае раўнапраўе камунікантаў; 9) перадача
эмоцый, мімікі, пачуццяў з дапамогай адпаведных графічных сродкаў
(напрыклад, «смайлікаў»); 10) камбінацыя розных тыпаў дыскурсу;
11) спецыфічная камп’ютарная этыка [7, с. 73–74].
Многія лінгвісты лічаць электронны сігнал базавай прыметай
камп’ютарных зносін [25, с. 11; 28, с. 12]. Цалкам абгрунтаванымі можна
лічыць сцвярджэнні пра дыстантнасць і апасродкаваны характар
электроннай камунікацыі. Інтэрнэт сапраўды аб’ядноўвае людзей,
аддаленых адзін ад аднаго ў прасторавым і часавым вымярэннях.
Узаемадзеянне паміж камунікантамі ажыццяўляецца праз тэхнічныя
сродкі. Аднак пры гэтым узнікае заканамернае пытанне: чым жа
характарызуецца інтэрнэт-камунікацыя? Што надае ёй унікальнасць і
прыраўноўвае да «знака нашага часу»?
Па-першае, гэтыя зносіны з’яўляюцца вельмі паліфанічнымі і
аб’ядноўваюць вялікую колькасць розных тыпаў дыскурсу і маўленчых
практык [6; 17].
Па-другое, гіпертэкставыя і інтэрактыўныя магчымасці Сеткі
цалкам змяняюць ці істотна відазмяняюць генераванне і ўспрыманне
тэксту. Напрыклад, магчымасці гіперспасылкавага апарата дазваляюць
чытачу не толькі сачыць за аўтарскім разгортваннем тэксту, але і
ажыццяўляць уласную навігацыю [11].
Па-трэцяе, істотнымі фактарамі, якія ўплываюць на зносіны ў
Сетцы, з’яўляецца яе ананімнасць і дыстантнасць. Гэтыя фактары нароўні
з фізічнай непрадстаўленасцю камунікантаў, магчымасцю «далучыцца»
або «адлучыцца» ў любы момант ад зносін у Сетцы, адсутнасць
прымушэння да камунікацыі спрыяюць, з аднаго боку, узмацненню
дэвіянтных камунікатыўных паводзін (з’явы спаму, тролінгу, флуду):
змяншаецца да мінімуму адказнасць за свае паводзіны ў Сетцы. З
другога боку, гэтыя фактары стымулююць парушэнне моўнай нормы ў
мэтах усталявання і падтрымання віртуальных кантактаў, як заўважае
Ф. А. Смірноў [28, с. 27]. У Сетцы існуе праблема стварэння,
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падтрымання і ўтрымання кантакту, што патрабуе максімальнай
мабілізацыі прызначаных для гэтага моўных сродкаў. І гэта не толькі
парушэнні моўнай нормы. Паводле лінгвістычных назіранняў, перлакуцыя
(перфарматыўныя выказванні) набываюць выключнае значэнне.
Шматлікія вэб-рэсурсы нават прапануюць сваім карыстальнікам
дадатковыя магчымасці для пабудовы перфарматыўных выказванняў,
напрыклад, у некаторых вэб-рэдактарах ёсць спецыяльная функцыя для
іх рэдагавання [28, с. 26]. Сітуацыя ўсталявання і падтрымання кантакту
прыводзіць да камунікатыўнага наватарства, робіць гэтыя зносіны
нязвыклымі і арыгінальнымі. Крэатыўнасць маўленчай віртуальнай
асобы ў камунікатыўнай прасторы Сеткі няўхільна расце па ўсіх моўных
узроўнях, што робіць сеткавую мову ўнікальным аб’ектам для
лінгвістычнага вывучэння: у інтэрнэце мы назіраем выбух народнай
маўленчай творчасці, які захоплівае ўсе моўныя ўзроўні, але асабліва
выразна назіраецца ў сеткавай лексіцы і наяўнасці камп’ютарнага слэнгу,
адраджэнню эпісталярнага жанру, частаму выкарыстанню прыёмаў
моўнай гульні і інш. [1; 4; 7; 15; 28; 29; 31]. Аднак часта гэта наватарства
выяўляецца ў адхіленні ад графічных і граматычных моўных нормаў.
Лінгвісты звяртаюць увагу нават на тое, што інтэрнэт развітваецца з
літаратурнай мовай, г. зн. прынцып «пішу так, як пажадаю» робіцца ў
інтэрнэце ці не камунікатыўнай нормай [21]. Аднак не ўсё страчана...
Напрыклад, выказваюцца меркаванні аб тым, што мода на
«антылітаратурную» мову хутка пройдзе, і гэтыя наватарскія прыёмы,
губляючы сваю навізну і камунікатыўную прывабнасць, будуць
успрымацца намі як банальныя маўленчыя клішэ і служыць толькі
напамінам пра лінгвістычныя гульні ранняга перыяду развіцця Сеткі [22,
с. 2]. Расійскі даследчык інтэрнэт-маўлення Кірыл Дзянісаў лічыць, што
ўся інтэрнэтаўская «кривография» павінна засноўвацца на пісьмовым
маўленні, бо яе інакш ніхто не заўважыць. Памылка з’яўляецца «прывабнай»
толькі тады, калі чалавек цвёрда ведае, у чым яна заключаецца [13].
Па-чацвёртае, камуніканты імкнуцца атрымаць неабходную
інфармацыю пра суразмоўцу ўскосна (па ніках, аватарах, псеўданімах).
Па-пятае, гэтыя зносіны з’яўляюцца эмацыянальна насычанымі, і
гэта прымета мае кампенсаторны характар ва ўмовах практычна поўнай
адсутнасці невербальных сродкаў для перадачы эмоцый і апісанні
эмацыйных станаў [28, с. 24]. Заўважым, што эмацыянальная
насычанасць дасягаецца як з дапамогай графічных вербальных сродкаў
(выкарыстанне загалоўных літар, паўтораў пунктуацыйных знакаў,
смайлікаў і іншае), так і спецыяльных праграмных графічных сродкаў,
уключаных у абалонку праграмнага забеспячэння, напрыклад
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«эматыкон» (графічны малюнак, які «выказвае» адпаведную эмоцыю,
дадаецца да любога тэкставага паведамлення або рэплікі).
Па-шостае, на камунікацыі ў інтэрнэце не можа не адбіцца
добраахвотнасць і пажаданасць кантактаў. Камунікатыўная інтэрнэтпрастора дае ўнікальныя магчымасці для пабудовы віртуальнай моўнай
асобы, спосабаў яе самапрэзентацыі і творчай самарэалізацыі [2; 16].
Ф. А. Смірноў заўважае, што «…электронная камунікацыя – гэта
дадатковы спосаб самавыяўлення сродкамі мовы, больш даступны, чым
традыцыйныя» [28, с. 14–15].
Усе вышэйпералічаныя ўласцівасці інтэрнэт-зносін прыводзяць
таксама да магчымасці павелічэння самапрэзентацый у Сетцы, а таксама
даюць «урадлівую глебу» для эксперыментаў з уласнай ідэнтычнасцю: у
інтэрнэце можна лёгка змяніць узрост, горад, краіну, гістарычную эпоху,
г. зн. ажыццявіць тое, што ў рэальным жыцці практычна немагчыма.
Ацаніць усю неадназначнасць такой сітуацыі ў плане псіхічнага здароўя
асобы і прааналізаваць наступствы інтэрнэт-камунікацыі – актуальная
задача для вывучэння наступстваў уздзеяння інтэрнэт-камунікацыі на
чалавечую цывілізацыю. У сувязі з гэтым заслугоўвае ўвагі падыход
В. А. Левантовіч да камп’ютарных зносін з пазіцый медыйнай экалогіі і
экалінгвістыкі [24]. Даследчыца лічыць, што інтэрнэт-зносіны
прыводзяць да непрадказальнай і, што не менш небяспечна, некіруемай
сітуацыі: сродкі масавай інфармацыі, да якіх з нядаўняга часу адносіцца і
інтэрнэт, пачынаюць жыць незалежным ад людзей жыццём і робяцца
самастойнай некантралюемай сілай. Чалавек са стваральніка гэтых
сродкаў паступова ператвараецца ў іх прыдатак, інфармацыйны працяг. І
тут, пры ацэнцы важнасці такіх сродкаў, павінен пераважаць маральнаэтычны кантэкст [24, с. 197]. Доўгі час карыстання сацыяльнымі сеткамі
развівае ў чалавеку прымітыўны дзіцячы нарцысізм. Выразы My yahoo,
My windows, my-email сталі слоганамі індывідуалісцкага светабачання.
У людзей у Сетцы змяняецца стаўленне да часу і прасторы, мадэлі
камунікацыі, прыярытэты. Узмацняецца агрэсіўнасць, паколькі
напорыстыя маўленчыя тактыкі дазваляюць чалавеку быць хутчэй
пачутым у Сетцы [24].
Наяўнасць разнастайных праверак граматыкі тэксту змяншае
развіццё навыкаў пісьмовага маўлення ў дзяцей і зніжае агульны
ўзровень культуры валодання пісьмовым маўленнем.
Спрашчэнне камунікацыі ў інтэрнэце вядзе да спрашчэння моўнай,
а затым і фізічнай (рэальнай) асобы, выклікаючы незваротныя змены ў
псіхіцы. Візуалізацыя камунікацыі прыводзіць да зніжэння здольнасці
вербальнага выражэння і ўспрымання, што адбіваецца на зносінах
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розных узроставых пакаленняў, змяншаючы яго эфектыўнасць і
паразуменне ў цэлым, напрыклад, паміж рознымі пакаленнямі.
Дамінаванне англійскай мовы ў Сетцы прывяло да таго, што
«…інтэрнэт стаў сродкам іерархічнага размеркавання лінгвістычных
навыкаў і рэсурсаў як унутры адной нацыі, так і паміж рознымі
дзяржавамі і моўнымі сістэмамі. У выніку з’явілася няроўнасць
лінгвістычных сістэм і паглынанне адных моў іншымі» [39, с. 201]. Таму
інтэрнэт-камунікацыя мае і адваротны бок, які патрабуе ўзмоцненай
увагі і вывучэння.
Пры гэтым інтэрнэт утварае спецыфічнае камунікатыўнае
асяроддзе, унікальнае месца рэалізацыі мовы, якое не мае аналагаў у
мінулым. Віртуальная рэальнасць інтэрнэту па меры яго развіцця
набывае рысы новага свету і стылю жыцця, які стымулюе з’яўленне
новых сродкаў камунікацыі. І. А. Малькоўская, характарызуючы спосабы
камунікацыі ў Сетцы, заўважае, што Web-стыль можа быць новым VIPстылем [26, с. 146]. Аднак існуюць і некаторыя іншыя меркаванні.
С. Херынг звяртае ўвагу на тое, што амаль за трыццаць гадоў
свайго існавання інтэрнэт-камунікацыя застаецца хутчэй практычнай
неабходнасцю, чым аб’ектам моды. Перапрацоўка, расчараванне,
стомленасць, усюдыіснасць, незаменнасць, марнаванне часу спрыяюць
набліжэнню
непазбежнага
канца
інтэрнэт-эпохі.
Выдатныя
тэхналагічныя інавацыі за апошнія пяць гадоў таксама гэтаму паспрыялі.
Нягледзячы на даступнасць мультымедыйных праграм, інтэрнэткамунікацыя перш за ўсё «працуе» ў стандартным і звыклым тэкставым
фармаце. Найноўшыя праграмы былі пераведзены ў даступныя для
браўзераў фарматы, якія «ўвасобілі» магчымасці тэкставых і вэбрэдактараў. Шпаркасць SMS (і ў цэлым бяздротавых тэхналогій) і
наяўнасць IM і ICQ паступова сцірае грань паміж анлайнавай і
афлайнавай камунікацыяй. І гэта тэндэнцыя найбольш выразна
выяўляецца: павялічваецца выкарыстанне традыцыйных тэкставых
фарматаў для ўсталявання непасрэдных камунікатыўных кантактаў.
Гэтыя
праграмы
спрашчаюць
электронную
камунікацыю
і
«падладжваюць» яе пад звычайныя камунікатыўныя мэты. На думку
С. Херынг, асноўная ўвага ў вывучэнні СМС будзе скіроўвацца ад
вывучэння тэхналагічных інавацый да больш пільнага разгляду тых
фактараў, якія прымушаюць людзей карыстацца гэтымі інавацыйнымі
тэхналогіямі. І, ў дадатак да тэхналагічнага дэтэрмінізму, іншыя фізічныя
і сацыяльныя фактары, якія могуць уплываць на ўспрыманне высокіх
тэхналогій і іх выкарыстанне ў жыцці, запатрабуюць глыбокага
тэарэтычнага асэнсавання і вывучэння [33, р. 233–234].
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Такім чынам, чалавечы фактар у гэтым кірунку даследаванняў
выходзіць на першы план. Чалавек у электроннай камунікатыўнай
сістэме становіцца не менш значным, чым уласна самі тэхналогіі. Такім
чынам, вывучэнне ўсіх разнастайных моўных праяў віртуальнай асобы
можа выклікаць увагу лінгвістаў. Так, С. Турлоў паказвае, што з гэтай
тэмай звязаны пяць прадметных абласцей:
• з’явы мультылінгвізму (пашырэнне моў у інтэрнэце, іх новы
статус);
• змены ў сістэме мовы (на фанетычным, лексічным,
граматычным, стылістычным і іншых узроўнях);
• маўленчыя і дыскурсіўныя практыкі (змены ў інтэрактыўных
мадэлях і маўленчых практыках);
• пашырэнне і выкарыстанне лексічных інтэрнэт-інавацый у
нарматыўным слоўнікавым складзе мовы;
• спосабы апісання гэтых лінгвістычных асаблівасцей інтэрнэтмаўлення (у парадыгмальных межах металінгвістыкі і тэрміналогіі)
[38, с. 287].
А. А. Атабекава мяркуе, што «…функцыянаванне натуральнай
мовы ў працэсе камунікацыі ў асяроддзі інтэрнэт павінна стаць аб’ектам
сістэмнага лінгвістычнага аналізу» [1, с. 8] і ажыццяўляцца ў межах
сістэмна-функцыянальнага падыходу, а функцыянаванне вэб-старонкі ў
інтэрнэце – гэта складаны семіятычны працэс, выкарыстанне ў якім
моўных сродкаў павінна ацэньвацца з пункта гледжання семантыкі,
сінтактыкі і прагматыкі [1, с. 36].
Асноўнай мэтай новага лінгвістычнага кірунку павінна стаць
апісанне і тлумачэнне асаблівасцей функцыянавання мовы ў інтэрнэце з
улікам складанага ўзаемадзеяння адкрытага мноства фактараў пры
першапачатковай уключанасці чалавека ў сацыяльна-культурны кантэкст
узаемадзеяння ў Сетцы. Гэты навуковы кірунак інтэграцыйнага тыпу
павінен спалучаць падыходы і метадалогію розных лінгвістычных
дысцыплін: сацыялінгвістыкі, псіхалінгвістыкі, лінгвістыкі тэксту,
фарміруючы пры гэтым і свой уласны даследчы інструментарый.
Яго даследчым аб’ектам з’яўляецца электронная камунікацыя, пад
якой разумеецца камунікатыўнае ўзаемадзеянне ў глабальнай
камп’ютарнай сетцы інтэрнэт, а прадметам даследавання робяцца
лінгвістычна рэлевантныя асаблівасці электроннай камунікацыі на
розных моўных узроўнях: марфалагічным, лексічным, сінтаксічным,
тэкставым (на ўзроўні тэксту ці сукупнасці тэкстаў), камунікатыўным
(узроўні камунікатыўнай стратэгіі) і г. д.
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