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Беларуская мова: шляхі развіцця, кантак- 
ты, перспектывы. Мн.: Беларускі кнігазбор. 
2001. 308 с.

У зборнік уключаны даклады і паведам- 
ленні ііі Міжнароднага кангрэса беларусістаў 
“Беларуская культура ў дыялогу цывіліза- 
цый”, які праходзіў у маі і ў снежні 2000 г. 
Тэматыка кангрэса абумовіла і змест выдан- 
ня, у якім асноўнае месца займаюць даклады, 
“прысвечаныя, з аднаго боку, сучаснаму ста
ну беларускай мовы і шляхам яе развіцця ў 
мінулым і ў перспективе ў адпаведнасці з 
унутранымі сістэмнымі законамі і тэндзнцы- 
ямі, а з другога боку, уплывам на гэтыя пра- 
цэсы знешніх фактараў -  яе кантактаў з 
іншымі мовамі” (с. 5). Акрамя названых асноў- 
ных блокаў, значнае месца ў кнізе займаюць 
матэрыялы, прысвечаныя больш вузкім, тра- 
дыцыйным праблемам мовазнаўчага плана: 
фанетыцы, марфалогіі і сінтаксісу, правапісу і 
графіцы, дыялекталогіі, лексікалогіі, фразеа- 
логіі, этналінгвістыцы, анамастыцы і гісторыі 
мовы. Такі лінгвістычны ўхіл абумовіў і струк
туру выдання, у якім матэрыялы размеркава- 
ны па наступных рубриках: “Ад гісторыі да 
сучаснасці', “Кантакты, кантрасты і паралелі”, 
“Тэндэнцыі і перспектывы", “Агляды, праекты, 
паведамленні”.

Адзначым некалькі відавочных асаблівас- 
цей рэцэнзуемага зборніка, якія характарызу- 
юць яго актуальнасць. Па-першае, шматпла- 
навасць мовазнаўчай тэматыкі і яе сувязь з 
іншымі праблемамі культурна-нацыянальнага 
плана. Па-другое, выразную сацыялінгвістыч- 
ную накіраванасць разглядаемых праблем. 
Адметнай асаблівасцю зборніка з’яўляецца 
тое, што ў ім прадстаўлены не толькі “ўнутра- 
ны” погляд на ўзнятыя праблемы, але і іх 
“знешняе” бачанне і разумение, што стала 
магчымым дзякуючы ўдзелу ў кангрэсе шмат- 
лікіх замежных спецыялістаў. і яшчэ адзін іс- 
тотны момант. Безумоўна, далёка не ўсе па- 
лажэнні апублікаваных матэрыялаў з’яўляюц- 
ца бясспрэчнымі, аднак усе яны заслугоў- 
ваюць увагі, паколькі дэманструюць не толькі 
арыгінальнасць і ўласнае аўтарскае бачанне 
праблем, але і падкрэсліваюць іх склада- 
насць і надзённасць. Таму каштоўнасць рэ- 
цзнзуемага зборніка, перш за ўсё, у яго кан- 
цэптуальнай шматпланавасці і шырыні ахопу 
ўзнятых пытанняў.

У першым раздзеле “Ад гісторыі да сучас- 
насці” прадстаўлены матэрыялы, якія закра-

наюць шырокі спектр праблем развіцця і 
функцыяніравання беларускай нацыянальнай 
мовы ў яе літаратурнай і дыялектнай разна- 
віднасцях, у тым ліку ў славянскім кантэксце. 
Сярод іх у першую чаргу трзба назваць арти
кулы такіх навукоўцаў, як С. Рудовіч (Мінск) 
“Пашырэнне сацыяльных функций беларус
кай мовы ў абставінах Першай сусветнай 
вайны: гістарычны вопыт, урокі нашчадкаў",
А. Барута-Садкоўскі (Седар-Фэлс, ЗША) “Пра
блемы беларускай марфалогіі ў 20-х гг.: ві- 
ленскі, мінскі і гродзенскі моўныя варыянты”, 
Л. Пісарэк (Вроцлаў) “Беларускія лексікагра- 
фічныя выданні 20-х гадоў як крыніца ведаў 
пра моўную дзейнасць чалавека”, В. Чэкмо- 
нас (Вільнюс) “Из истории формирования бе
лорусских говоров”. Канкрэтнаму аналізу моў- 
ных фактаў прысвечаны артикулы Г. Мала- 
жай (Брэст) “Беларускае дыялектнае слова ў 
мастацкім кантэксце”, Г. Мезенкі (Віцебск) “Ві- 
цебскія прозвішчныя тыпы Xli -  XiX стст. у 
славянскім кантэксце” і інш. Тэматычная стра- 
катасць прадстаўленых у гэтым раздзеле 
зборніка матэрыялаў падкрэслівае шырыню 
актуальных для беларускага мовазнаўства 
праблем, якія чакаюць свайго вырашэння.

Другі раздзел зборніка “Кантакты, кант
расты і паралелі” ўключае паведамленні кант- 
растыўна-супастаўляльнага плана, якія пры
свечаны аналізу агульных і спецыфічных за- 
канамернасцей развіцця беларускай у параў- 
нанні з іншымі славянскімі мовамі, а таксама 
праблемам міжмоўнага ўзаемадзеяння і кан- 
тактавання. Навізной прадстаўленага матэ- 
рыялу і арыгінальнасцю трактоўкі вызначаюц- 
ца артикулы Г. Цыхуна (Мінск) “Да беларус- 
ка-славянскіх дачыненняў (гістарычна-моўная 
праблематыка)”, А. Скапненкі (Кіеў) “Кадыфі- 
кацыйныя тзндэнцыі ў беларускай і ўкраін- 
скай літаратурных мовах XX ст.: тыпалогія і 
спецыфіка”. “Праграмным” па сваёй сутнасці 
з'яўляецца артикул А. Кіклевіча (Мінск) “Бе- 
ларуска-польскі супастаўляльны сінтаксіс: ак
туальны стан, праблемы і перспектывы”, у 
якім тэарэтычна абгрунтоўваюцца ўнутры- i 
знешнелінгвістычныя причины сучаснага 
стану супастаўляльных даследаванняў у rani- 
не польскага і беларускага сінтаксісу. Ціка- 
васць уяўляюць таксама разважанні аўтара 
адносна асаблівасцей фармальнага, струк- 
турнага і функцыянальнага падабенства ў 
сінтаксісе беларускай, польскай і рускай моў
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(с. 155), LiTTO можа паслужыць тэарэтычнай 
базай для вызначзння магістральных напрам- 
каў кантрастыўных даследаванняў сінтаксісу 
гэтых блізкароднасных славянскіх моў. Кант- 
растыўнаму даследаванню канкрэтнага моў- 
нага матэрыялу прысвечаны артыкулы 
М. Жуйковай (Луцк, Украіна) “Деякі архаізмй 
білоруськйх та украі'нськйх говірок у сло- 
в’янському контексті”, А. Золтана (Будапешт) 
“Слова венгерского происхождения в бело
русском языке: Книжные заимствования эпо
хи Стефана Батория", Г. Арцямёнка (Віцебск) 
“Беларуска-польскае лексічнае ўзаемадзеян- 
не на сучасным этапе” і інш.

Выразнай сацыялінгвістычнай накіравана- 
сцю, надзённасцю тзматыкі і навуковай шы- 
рынёй выдзяляецца рубрыка “Тэндэнцыі i 
перспективы”. Так, у артыкуле Н. Мячкоўскай 
(Мінск) “Сацыялінгвістычны погляд на чыннікі, 
тармазы i прыярытэты нацыянальнага адра- 
джзння" прапануецца своеасаблівая “ранжы- 
роўка” мэт нацыянальна-вызваленчага руху, 
сярод якіх аўтар вылучае тры асноўныя: 
1) незалежная дзяржава, прызнаная міжна- 
роднай супольнасцю; 2) нацыянальная сістэ- 
ма адукацыі (у тым ліку вышэйшая адукацыя) 
з належным выкарыстаннем нацыянальнай 
мовы; 3) пашырэнне i прысутнасць на належ
ным узроўні (найперш у мове) нацыянальнага 
кампанента ў CMi і кнігавыдавецкай прадук- 
цыі (с. 173). Такім чынам, аўтар абсалютна 
справядліва лічыць, што менавіта моўныя 
праблемы з’яўляюцца прыярытТгнымі ў су
часным нацыянальным жыцці Рзспублікі Бе
ларусь. Таму зусім невыпадкова ў артыкуле 
абгрунтоўваецца пастулат аб “моўным пытан- 
ні як рухавіку адраджзння". Цікавымі і перака- 
наўчымі трэба прызнаць і разважанні аўтара 
артыкула аб спецыфіцы “моўнай дыскрыміна- 
цыі", а таксама аб характары і значнасці “моў- 
нага сімвалізму”: “...што датычыцца моўнага 
сімвалізму, дык у беларускім нацыянальным 
руху сімвалічныя, рэпрэзентатыўныя, этна- 
зберагальныя функцыі мовы ў параўнанні з 
іншымі моўнымі чыннікамі (моўны бар’ер і 
моўная дыскрымінацыя) -  самыя моцныя. 
Але недастаткова толькі моўнага сімвалізму. 
Мова можа быць сімвалам адраджзння, але 
для адраджзння самой мовы трэба, каб на ёй 
проста і масава размаўлялі” (с. 175).

Артыкул К. Вулхайзера (Осцін, ЗША) 
“Сацыялінгвістычныя аспекты дывергентнага 
развіцця беларускіх гаворак сучаснага поль- 
ска-беларускага пагранічча” вызначаецца 
глыбокім і грунтоўным аналізам канкрэтнага 
фактычнага матэрыялу, які тычыцца асаблі- 
васцей дыялектнага маўлення жыхароў поль- 
ска-беларускага моўнага пагранічча як на 
тэрыторыі Беларусі, так і Польшчы з улікам 
полаўзроставых характарыстык інфармантаў. 
Цікава, што на моўныя прыярытэты інфар- 
мантаў (гаворка -  беларуская мова -  поль
ская мова -  руская мова) паводле атрыманых 
аўтарам артыкула звестак значны ўплыў 
аказваюць і такія фактары, як веравызнанне і 
“дзяржаўная прыналежнасць”. Апошняе свед- 
чыць, што гэтыя фактары, асабліва веравы
знанне, павінны абавязкова ўлічвацца пры 
правядзенні сацыялінгвістычных апытанняў і

што менавіта фактар веравызнання набывае 
асаблівую актуальнасць пры вызначэнні моў- 
ных прыярытэтаў значнай часткі насельніцтва 
Беларусі.

Артыкул Ж.П. Жанто (Парыж) “Статисти
ческий способ изучения социолингвистичес
кой ситуации в г. Минске” ў першую чаргу 
звяртае ўвагу дэталёвай распрацоўкай кан- 
цэптуальных рамак і глыбокім абгрунтаван- 
нем методыкі статыстычнага спосабу выву- 
чэння сацыялінгвістычнай сітуацыі, а таксама 
інтэрпрэтацыі сацыялінгвістычных звестак, 
якія абагулены ў шматлікіх табліцах.

У калектыўным артыкуле С. Запрудскага 
(Мінск), Б. Ажнюка (Кіеў), Г. Лаўжаля (Мінск) 
“Суб’ектыўная зтнамоўная жыццёвасць і 
ідэнтычнасць: беларуска-ўкраінскае вымярэн- 
не” прадстаўлены вынікі сацыялінгвістычнага 
апытання студэнтаў беларускіх і ўкраінскіх 
сталічных ВНУ паводле аднолькавай анкеты.

Артыкул П. Садоўскага (Мінск) “інавацыі 
90-х гадоў у мове беларускіх недзяржаўных 
выданняў” прыцягвае ўвагу сваім багатым 
фактычным матэрыялам і яго аўтарскай ін- 
тэрпрэтацыяй. Аўтар зусім справядліва, на 
нашу думку, акрэслівае сутнасць сучасных 
пурыстычных тэндэнцый у беларускай мове і 
іх накіраванасць, аднак не зусім зразумела, 
чаму канфесійная лексіка тыпу манастыр, 
свяшчэннік, ангел, імша і г. д. атрымала ў 
артыкуле эпітэт “наркамаўскай” (с. 223). Каш- 
тоўнасць артыкула П. Садоўскага ў тым, што 
ў ім падрабязна разгледжаны і праілюстра- 
ваны моўныя з’явы лексічнага, акцэнтуацый- 
нага, марфалагічнага і сінтаксічнага плана.

Вельмі актуальная праблема закранута і 
ў артыкуле А. Трусава (Мінск) “Месца і роля 
рускай мовы ў грамадскім жыцці Беларусі", у 
якім аўтар праз прызму рускай мовы разгля- 
дае асаблівасці існавання і сучаснага стану 
беларускай мовы ў грамадстве.

Змешчаны ў гэтым жа раздзеле зборніка 
артыкул В. Курцовай (Мінск) «“Моўная гаспа- 
дарка” -  лінгвістычнае паняцце ці моўны вы- 
раз?» закранае праблему тэрміналагічнага 
размежавання і ўпарадкавання аб’ектаў лінг- 
вістычнага даследавання і вызначаецца ла- 
гічнасцю, лаканічнасцю і пераканальнасцю 
разважанняў аўтара.

Чацвёрты раздзел зборніка “Агляды, пра- 
екты, паведамленні” цікавы не толькі канста- 
тацыяй стану даследаванняў, але і вызначэн- 
нем перспектыў, актуальных напрамкаў і пры- 
ярытэтаў лінгвістычных даследаванняў, пра 
што сведчаць ужо самі назвы артыкулаў і па- 
ведамленняў. Напрыклад: Л. Выгонная, Л. Лі- 
хадзіеўская, Л. Сянчук (Мінск) “Праблемы 
стварэння фанетычнага фонду сучаснай бе
ларускай мовы”, Р. Піўтарак (Кіеў) “Першы пе- 
ракладны беларуска-ўкраінскі слоўнік (кан- 
цэпцыя і прынцыпы ўкладання)”, М. Кандра- 
цюк (Беласток) “Даследаванне беларускай 
анамастыкі на тэрыторыі паўночна-ўсходняй 
Польшчы”, В. Русак (Мінск) “Беларуская мар- 
фаналогія ва ўсходнеславянскім кантэксце: 
Значэнне марфаналогіі ў выяўленні спецыфікі 
беларускай літаратурнай мовы” і інш.

Такім чынам, рзцэнзуемы зборнік вызна
чаецца высокім тэарэтычным узроўнем і шы-
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рокім колам разгледжаных пытанняў. Безу- 
моўна, кніга "Беларуская мова: шляхі развіц- 
ця, кантакты, перспектывы” будзе карыснай 
для усіх, хто працуе ў галіне беларускага мо- 
вазнаўства і цікавіцца праблемамі беларус- 
кай мовы.

А.А. Лукашанец, 
доктар філалагічных навук 

(інстытут мовазнаўства 
імя Я. Коласа HAH Беларусі)

Т . І .  Ш а м я к і н а .  Беларуская класічная л і- 
таратура і міфалогія. Мн.: Выдавецкі цзнтр 
БДУ, 2001.237 с.

Монография Т.И. Шемякиной относится к 
тому типу работ, которые уточняют и конкре
тизируют фундаментальные категории лите
ратуроведения -  науки, ищущей свое место в 
постоянно расширяющемся и одновременно 
тесно интегрирующемся спектре гуманитар
ных дисциплин. Автор в первую очередь ис
следует положение мифологии в литературе, 
взаимоотношение этих явлений, которое она 
определила как «мифопозтика литературы». 
C этой точки зрения монография, безуслов
но, открывает нечто новое, а именно осмыс
ление отношения мифа к литературе, позво
ляющее изучать «функционирование мифов 
и мифоструктур в творчестве классиков», что 
стало возможным благодаря «подходу сис
темному, синтезирующему разные контексты 
-  искусство, науку, философию, лингвистику, 
семиотику» (с. 4).

Внимание Т.И. Шемякиной привлекает не 
вообще миф или мифологическое сознание, 
а «мифологическая модель мира у белору
сов» (с. 67). В этой связи ее интересует «ме
тафизическая основа Национальной Идеи, 
хотя и проявленной в «образно-художествен
ной форме», ибо исторически Национальная 
Идея зарождается как этноконфессия. Иначе 
говоря, национальную идею мы рассматри
ваем как Национальный Миф....» (с. 69). За
дача проследить взаимосвязи на уровне 
миф -  литература и положена в основу ис
следования.

Подобная постановка проблемы опреде
лила и структуру монографии. Главным ста
новится феномен, который определен в ра
боте как «мифопозтика литературы». Прида
ние этому понятию специфического, очер
ченного значения вполне оправданно и, я бы 
сказал, удачно. Под «мифопоэтикой» в дан
ном случае имеются в виду и комплекс изо
бразительно-выразительных (стилевых) 
средств (сюжетно-композиционные особен
ности. символические детали, лексика), и 
собственно семантическое ядро, понятое как 
архетип. Образуется та самая смычка мифа и 
литературы, на уровне которой возникают 
взаимодействие, заимствование. Т.И. Шемя
кина обозначает этот уровень или эту плос
кость недвусмысленно и принципиально: 
традиция -  это, возможно, наиболее частот
ное слово в монографии («3.2. Становление 
белорусского Национального Мифа (тради
ции)» (с. 118)); «традиционное (именно ми
фологическое) мировоззрение» и т.д. Показа

тельный для монографии момент: «тради
ция» на наших глазах из обычного, всем по
нятного слова превращается в термин с осо
бым, строго определенным объемом значе
ния, что является свидетельством всесто
роннего подхода к истории вопроса. Выясня
ется, что существуют различные трактовки 
этого понятия, приводятся соответствующие 
выкладки и цитаты (фигурируют Хализев, Ге- 
нон, Вейман, Бахтин). Слову «традиция» 
придается необходимое в контексте моно
графии значение, и оно закрепляется как 
термин. Примерно такая же позиция автора и 
к термину «хронотоп» (с. 125-129).

Таким образом, в книге представлена и 
развернута концепция, подтвержденная ги
гантским объемом материала: каждый фраг
мент исследования подчинен сверхзадаче, 
весь материал четко организован композици
онно.

В работе привлекает нацеленность на 
новизну, самостоятельное прочтение и ин
терпретацию ряда, казалось бы, устоявшихся 
положений. Не исключено, что кому-то это 
может показаться дискуссионным. Однако 
выводы, сделанные Т.И. Шемякиной, пред
ставляются убедительными и мотивирован
ными. Научный вклад в разработку проблем 
мифопоэтики белорусской литературы при
оритетен и многопланов. Отметим ключевые 
пункты концепции, представленной в рецен
зируемой монографии: культурологическое и 
собственно литературоведческое выяснение 
связи понятий «язык и миф», «литература и 
миф», связи мифологии и литературного 
творчества; системная разработка понятия 
«мифопозтика литературы»; выявление ар
хетипов, которые лежат в основе белорус
ской классической литературы; выявление 
факторов, которые содействовали формиро
ванию белорусского национального самосоз
нания, и этнических истоков отечественной 
мифологии с целью более глубокого проник
новения в сущность древнего славянского 
сознания; исследование парадигмы нацио
нального мироощущения и мировосприятия 
(менталитета) в истории белорусской лите
ратуры (XI—XIX вв.); поиск механизмов «пре
творения» (трансформации) мифологем в 
художественной ткани произведений; прояс
нение духовно-культурной ситуации периода 
формирования белорусской классической 
традиции (начало XX века) с точки зрения ак
туализации в ней мифологической состав
ляющей; анализ хронотопа как структурооб
разующего принципа в произведениях клас
сиков белорусской литературы (Я. Купалы, 
Я. Коласа, М. Богдановича, М. Горецкого) в 
аспекте мифологизации времени и простран
ства; анализ символов как основы сакрали
зации в плане сотворения Национального 
Мифа; выяснение путей создания тропов на 
основе мифологического по сути своей мыш
ления в классической белорусской поэзии.

А.Н. Андреев, 
доктор филологических наук, 

профессор кафедры теории литературы
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