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ПЕРЫЯДЫЗАЦЫЯ БЕЛАРУСКА-НЯМЕЦКАЙ I НЯМЕЦКА-БЕЛАРУСКАЙ 
СЛОЎНІКАВАЙ ПРАКТЫКІ XX ст.

Осуществляется попытка выделения пе
риодов в истории белорусско-немецкой и 
немецко-белорусской лексикографической 
практики XX ст. и определения их особенно
стей; раскрываются закономерности и спе
цифика развития каждого этапа; проводится 
дифференциация словарей по типам.

In the article made is an attempt to perio- 
dize Belarusian-German and German-Belarusi- 
an lexicographical practice in the XX century 
and define the laws and specific of each stage 
development as well as differentiate dictionar
ies by types.

Перакладная слоўнікавая практыка лексічнага матэрыялу беларускай і 
нямецкай моў у XX ст. -  пытанне недастаткова вывучанае, паколькі самі 
слоўнікі да сённяшняга часу застаюцца невядомымі не толькі шырокаму 
колу грамадства, але нават і вузкім спецыялістам. Паводле даследавання 
бібліятэчных і архіўных фондаў розных краін, удалося высветліць, што бе- 
ларуска-нямецкая і нямецка-беларуская лексікаграфія XX ст. характарызу- 
ецца наяўнасцю 52 слоўнікавых адзінак*. Трэба заўважыць, што слоўнікавая 
работа праводзілася непаслядоўна: першае дзесяцігоддзе (тры адзінкі), 
20-я гг. (адна), 30-я гг. (дзве), 40-я гг. (сем), 60-я гг. (тры), 70-я гг. (дзве), 80-я гг. 
(тры), 90-я гг. (19), 2000 г..(дзве). Уздымы (40-я і 90-я гг.) і спады (50-я гг.) 
слоўнікавай дзейнасці цесна звязаны з гісторыяй абодвух народаў, са знеш- 
німі ўмовамі і ўнутрымоўнымі фактарамі функцыяніравання беларускай мовы.

Вывучэнне лексікаграфічных крыніц паказала, што ў гісторыі беларуска- 
нямецкай і нямецка-беларускай слоўнікавай практыкі акрэсліваюцца два 
перыяды: першая і другая палова XX ст. Трэба адзначыць, што прапанава- 
ная перыядызацыя з’яўляецца ў нейкай ступені ўмоўнай, паколькі “ ў гіста- 
рычным працэсе наогул няма і не можа быць непранікальных граніц <...>, і 
межы, якія раздзяляюць перыяды, увогуле прыблізныя, бо ў іх <...> не 
толькі выяўляюцца элементы новага, побач з імі суіснуюць і такія элементы, 
якія сваёй прыродай залежаць ад мінулага”" .  Такім чынам, кожны з перыя- 
даў адлюстроўвае гістарычную паслядоўнасць і паступовасць станаўлення 
беларуска-іншамоўнай і іншамоўна-беларускай слоўнікавай практыкі, дына- 
міку ўзроўняў працы па стварэнню лексіконаў, з аднаго боку, з другога -  
адрозніваецца галоўным чынам колькасцю лексікаграфічных матэрыялаў і 
мэтамі, якім падпарадкоўваецца праца ў галіне ўкпадання перакладнога 
лексікону. У сувязі з гэтым слоўнікі характарызуюцца адметнымі паводле 
зместу і формы лексікаграфічнымі здабыткамі.

Ha пачатку і ў сярэдзіне XX ст. часта пры адсутнасці адзінства ў поглядах 
на беларускую мову, калі яе схільны былі разглядаць то як дыялект, то як 
асобную самастойную мову, пры неспрыяльных палітычных і гістарычных 
умовах (Першая і Другая сусветныя войны) падрыхтоўка беларуска-нямец- 
кіх і нямецка-беларускіх даведнікаў звязана найперш з практычнымі запат- 
рабаваннямі -  даць моўны дапаможнік, просты па зместу і форме. Вы- 
кпючна практычныя мэты абумовілі лексічны склад лексіконаў (найбольш 
ужывальныя словы і выразы) і іх будову (рэестравая і перакпадная часткі не 
перанасычаны лексікаграфічнай інфармацыяй).

Слоўнікавая дзейнасць у гэты перыяд праводзілася ў межах укладання 
перакладных слоўнікаў метадычнай накіраванасці (шэсць адзінак1), слоўні- 
каў з рэгістрацыяй тэрміналагічнай лексікі (чатыры2) і размоўнікаў (тры3).

Сюды ўключаюцца і 10 лексікаграфічных крыніц, пошук якіх працягваецца, бо існуюць дак- 
ладныя звесткі аб тым, што, па-першае, яны былі надрукаваны ці, па-другое, вялася праца па іх 
распрацоўцы і падрыхтоўцы да друку.

Шакун Л.М. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы: [Вучэб. дапаможнік для філал. 
факультэтаў ВНУ. 2-е выд., перапрац.]. Mh., 1984. С. 14.

77

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


Мовазнаўства

Стварэнне вучэбных лексіконаў у першай палове XX ст. выклікана 
найперш запатрабаванасцю ў распрацоўцы падручнікаў і хрэстаматый па 
нямецкай або беларускай мовах. У тэты час яшчэ не ставіцца мэта пад- 
рыхтоўкі асобных слоўнікаў метадычнай накіраванасці, і лексікаграфічныя 
даследаванні ўключаюцца ў структуру іншых даведачных і навучальных 
дапаможнікаў, з’яўляюцца дадатковай магчымасцю для вывучэння іншай 
мовы. Асноўная ўвага складальнікаў пры гэтым звернута на задавальненне 
патрэб нацыянальнай школы, таму лексічны матэрыял слоўнікаў арыента- 
ваны на пачатковы і сярэдні ўзроўні валодання мовай.

Беларуска-нямецкія і нямецка-беларускія вучэбныя слоўнікавыя крыніцы 
гэтага перыяду нельга назваць самастойнымі лексікаграфічнымі працамі, 
але яны ўяўляюць сабой цікавы прыклад распрацоўкі перакпадных давед- 
нікаў для школы, вопыт якіх мог быць выкарыстаны для выпрацоўкі правіл і 
прынцыпаў стварэння новых перакпадных слоўнічкаў метадычнай накіра- 
ванасці.

Укпаданне беларуска-нямецкіх і нямецка-беларускіх тэрміналагічных да- 
веднікаў пачынаецца з 1918 г., калі сама беларускамоўная тэрміналогія 
яшчэ не была кадыфікавана. Перад скпадальнікамі лексіконаў, такім чынам, 
стаяла задача не толькі падрыхтоўкі слоўніка, але і распрацоўкі беларускай 
тэрміналогіі па розных галінах. Даведнікі з рэгістрацыяй тэрміналагічнай 
лексікі ў гэты перыяд ствараюцца як самастойныя лексікаграфічныя працы, 
дзе беларуская мова выконвае ролю перакпадной.

Актуальнасць падрыхтоўкі слоўнікаў-размоўнікаў з укпючэннем беларус
кай і нямецкай моў узнікае ў 40-х гг., калі павышаецца неабходнасць скла- 
дання дапаможнікаў, зручных у карыстанні, для спрашчэння кантактаў паміж 
іншаземцамі. Размоўнікі гэтага перыяду распрацаваны як слоўнікавыя матэ- 
рыялы з укпючэннем лексікі толькі дзвюх моў.

Для першай паловы XX ст. характэрна распрацоўка сінкрэтычных бела- 
руска-нямецкіх і нямецка-беларускіх слоўнікаў, у межах якіх прадстаўлены 
розныя лексічныя пласты беларускай мовы, а таксама даведнікі практычнай 
накіраванасці, фарміраванне беларускай часткі лексіконаў якіх адбывалася 
пераважна за кошт элементаў жывой беларускай мовы. Аўтары слоўнікаў не 
мелі магчымасці абапірацца на беларуска-нямецкія або нямецка-беларускія 
лексікаграфічныя традыцыі, таму слоўнікі рыхтаваліся аўтаномна.

У другой палове XX ст. -  перыядзе развітай лексікаграфіі -  павялічва- 
ецца колькасць слоўнікавых твораў, дзе ў адносінах перакпаду знаходзяцца 
беларуская і нямецкая мовы, пашыраецца іх тыпалагічны спектр: акрамя 
вучэбных (12 адзінак4), тэрміналагічных слоўнікаў (адзінаццаць5) і размоўні- 
каў (дзве6), рыхтуюцца перакпадныя даведнікі -  ілюстрацыйны матэрыял да 
манаграфічных прац навукоўцаў (тры7) і слоўнік крылатых слоў і выразаў 
(адна8). Пры гэтым варта адзначыць, што змяняецца як знешняе афармлен- 
не перакладных даведнікаў, так і ўскладняецца і павышаецца іх лексікагра- 
фічная якасць. Даведнікі вызначаюцца больш дасканалай распрацоўкай 
лексікаграфічных параметраў: пры дапамозе нумарацыі вылучаюцца, на- 
прыклад, мнагазначнасць / адназначнасць і аманімія, што адсутнічае ў слоў- 
нікавых матэрыялах першай паловы XX ст.

Добрая якасць паліграфічнага выканання, а таксама сістэмнае выкары- 
станне граматычных кваліфікатараў і стылістычных памет, што было закпа- 
дзена ў слоўніку У. Марцінеўскага (1988), адрозніваюць вучэбныя лексіконы 
канца стагоддзя ад папярэдніх. Вучэбныя даведнікі з’яўляюцца як структур- 
най часткай разнастайных метадычных распрацовак, так і выходзяць асоб- 
ным выданнем. Калі ў першы перыяд праца вялася па стварэнню двухмоў- 
ных даведнікаў, то ў канцы стагоддзя рыхтуюцца двух- і шматмоўныя лек- 
сіконы з укпючэннем славянскіх і неславянскіх моў.

Варта адзначыць, што ў гэты час укпадаюцца вучэбныя перакладныя 
даведнікі, матэрыял якіх дыферэнцыраваны з улікам узросту навучэнцаў i 
ўзроўнем валодання мовай.
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Слоўнікі для школы арыентаваны на ўзрост і кола ведаў навучэнцаў, 
асаблівасці дзіцячага ўспрымання моўнага матэрыялу, таму яны створаны 
адпаведна інтарэсам вучняў. Перакладныя даведнікі распрацаваны пера- 
важна як матэрыялы ўзрастаючай складанасці, у якіх улічаны этапы наву- 
чання, паступова ўскладнены аб’ём і характар лінгвістычнай інфармацыі, 
формы яе падачы. Аснову такога слоўніка складае лексіка, што ўваходзіць у 
змест школьнай праграмы па мове.

У перакладных даведніках, прызначаных шырокаму колу чытачоў, тым, 
хто вывучае мову, і студэнтам, у кожным асобным выпадку ў слоўніку прапа- 
нуецца найбольш рацыянальны спосаб падачы лексічнага матэрыялу з 
арыентацыяй на ўзровень валодання іншай мовай і від моўнай дзейнасці.

Пераважная большасць беларуска-нямецкіх і нямецка-беларускіх тэрмі- 
налагічных лексіконаў скпадаецца ў дзевяностыя гады, калі, з аднаго боку, 
беларуская мова набывае грамадскія функцыі, з другога -  спецыялісты роз
ных галін і лінгвісты намагаюцца, каб беларуская мова заняла належнае 
месца ў навуцы. Тэрмінаграфічная практыка ў значнай ступені пашыраецца 
за кошт ратапрынтных выданняў, якія маюць прыкладны характар. Разам з 
тым у гэты перыяд рыхтуюцца і даволі аб’ёмныя слоўнікі (да 43 OOO рэес- 
травых адзінак). Лексікаграфічная дзейнасць праводзіцца пераважна ў ме
жах стварэння вузкагаліновых спецыялізаваных даведнікаў.

Паколькі беларуская мова ў канцы стагоддзя ўваходзіць у шырокі моўны 
кантэкст, ствараюцца шматмоўныя тэрмінаграфічныя даведнікі з уключэн- 
нем адзінаццаці (адзін даведнік), трынаццаці (адзін даведнік), дваццаці 
чатырох (адзін даведнік) моў. Ускладняецца афармленне лексіконаў: яны 
суправаджаюцца алфавітнымі раздзеламі “Паказальнік тэрмінаў” або “Індэкс 
тэрмінаў”. У перакладной лексікаграфічнай практыцы з уключэннем бела- 
рускага і нямецкага лексічнага матэрыялу распрацоўваюцца двухтомныя 
(“Слоўнік славянскай лінгвістычнай тэрміналогіі”, 1977-1979) і серыйныя вы
даны (“Археалагічны слоўнік”, 1962-1965), над падрыхтоўкай якіх працуюць 
філолагі, перакладчыкі, спецыялісты пэўнай галіны ведаў, што забяспечвае 
высокую якасць апрацоўкі тэрміна і яго перакпаду.

Укладзеныя ў канцы стагоддзя размоўнікі, у адрозненне ад створаных 
раней, з’яўляюцца шматмоўнымі. Лексікаграфічная дзейнасць па іх складан- 
ню пасля перапынку на пяцьдзесят гадоў узнаўляецца ў апошнім дзесяці- 
годдзі XX ст., калі значна пашыраюцца кантакты з замежнымі краінамі. 
Актуальнай задачай у гэты час выступав якраз распрацоўка шматмоўных 
лексікаграфічных матэрыялаў, якія дазваляюць без асаблівай складанасці 
хутка вызначыць размоўны адпаведнік на любой з еўрапейскіх моў.

У другой палове XX ст. з’яўляюцца навуковыя даследаванні, дзе разгля- 
даюцца пытанні ўзаемадачынення беларускай і нямецкай моў на розных 
узроўнях. Навуковыя работы пры гэтым суправаджаюцца даведачнымі ма- 
тэрыяламі, у якіх аб’ектам перакладу выступаюць размоўная і агульнаўжы- 
вальная лексіка. Аўтарскія перакпадныя лексіконы, хоць і не ствараліся 
непасрэдна для практычных мэт, тым не менш сведчаць пра паглыбленне 
культурных сувязей паміж беларусамі і немцамі і даюць цікавы матэрыял 
для вывучэння беларуска-нямецкіх слоўнікавых паралелей.

Адзіным відам слоўнікаў, дзе ажыццяўляецца спроба падбору іншамоў- 
ных адпаведнікаў крылатым выразам, з’яўляецца “Proverbia et dicta: Шасці- 
моўны слоўнік прыказак, прымавак і крылатых слоў” (1993). Лексікаграфіч- 
ная крыніца не з’яўляецца непасрэдна перакладным слоўнікам, паколькі ў 
ёй тэрміны “пераклад” і “адпаведнік” выступаюць у значнай меры ўмоўнымі. 
Увядзенне гэтага даведніка ў агульную скарбонку беларуска-нямецкай лек- 
сікаграфічнай практыкі XX ст. падаецца неабходным для поўнага адлюстра- 
вання выданняў беларускай перакладной лексікаграфіі.

Адзначым, што беларуская слоўнікавая практыка XX ст. характарызуец- 
ца наяўнасцю значнай колькасці беларуска-нямецкіх і нямецка-беларускіх 
лексіконаў: вучэбныя даведнікі (18 адзінак), тэрміналагічныя (15), размоўнікі
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(пяць), перакладныя падборкі слоў у навуковых публікацыях (тры), слоўнік 
крылатых слоў і выразаў (адна). Незалежна ад умоў распрацоўкі пэўнага 
лексікаграфічнага даведніка і яго аўтарства ўсе выяўленыя слоўнікі -  гэта 
вельмі значны ўкпад у беларускую нацыянальную лексікаграфію.
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