
Рэцэнзіі

масць глыбей асэнсаваць і аб'ектыўна аца- 
ніць некаторыя тэндэнцыі развіцця лексічнага 
складу беларускай літаратурнай мовы пачат- 
ку XX ст.

Фанетыка-граматычныя варыянты тапоні- 
ма Брэст на матэрыяле летапісаў аналізуе 
Валянціна Мароз (“Пра адну ўласную назву"). 
Праблемы мастацкага перакладу даследуюць 
С.А. Скамарохава (“Нацыянальна-культурны 
кампанент мовы і некаторыя праблемы яго- 
нага перакпаду”) і Наталля Якубук (“Сінані- 
мічны рад у арыгінальным і перакладным тек
стах"). Устанавіць, наколькі тоесныя сінтак- 
січныя сістэмы беларускай і польскай моў, -  
мэта даследавання С.А. Важніка "Яшчэ раз 
аб пераходным характары сінтаксісу беларус
кай мовы”. Асаблівасцям сістэмнай аргані- 
зацыі словаўтварэння прысвечаны дакпад 
Л.А. Гайдукі “Месца складанага слова ў 
словаўтваральным гняздзе”. У матэрыяле 
I.У. Будзько “Особенности функционирования 
языка sacrum на территории Браславщины 
(Беларусь)” тлумачацца вытокі сакральнага 
полілінгвізму ўказанай мясцовасці.

Як бачым, матэрыялы названай вышэй 
міжнароднай канферэнцыі, змешчаныя ў XVIII 
томе зборніка “Studia Russica”, сведчаць аб 
цікавасці да беларускай тэматыкі навукоўцаў 
розных краін.

Г.І. Кулеш,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт

А . К .  К и к л е в и ч .  Лекции по функцио
нальной лингвистике. Мн.: БГУ, 1999. 215 с.

Вывучэнне мовы ў працэсе яе функцыя- 
ніравання ў грамадстве I разуменне яе як 
формы чалавечай дзейнасці адкрывае перад 
кожным, хто займаецца такім даследаваннем, 
неабмежаваныя магчымасці пранікнення ў 
сутнасць моўнага феномена. Функцыя -  не- 
ад’емны атрыбут мовы, які выяўляецца ў са- 
цыяльных зносінах членаў грамадства i без 
якога мова не з'яўляецца тым, чым яна 
з'яўляецца, -  адным з найбольш важных ка- 
мунікатыўных сродкаў. Няма слова без функ
ции, лінгвістычны аналіз слова павінен быць 
аналізам функцыянальным -  вось асноўная 
думка, якая лейтматывам праходзіць праз 
кнігу А.К. Кіклевіча “Лекции по функциональ
ной лингвистике” (Мн., 1999).

Вучэбнае выданне сістэматызавана, поў- 
на і дакладна інфармуе чытача пра новыя 
дасягненні ў галіне сусветнай функцыяналь- 
най лінгвістыкі, I таму яно з поўным правам 
можа быць названа энцыклапедыяй функ- 
цыянальнай лінгвістыкі. Дасведчаны ў галіне 
функцыянальнай лінгвістыкі аўтар прыво- 
дзіць шматлікія звесткі з замежных лінгвіс- 
тычных крыніц, якія з’яўляюцца маладаступ- 
нымі ці наогул недаступнымі айчыннаму чы- 
тачу. У прыватнасці, спіс літаратуры, на якую 
робяцца спасылкі ў тэкстах лекцый, налічвае 
245 крыніц (з іх 105 -  на мовах далёкага за- 
межжа). Значна прадстаўпены і папярэднія 
публікацыі самога аўтара (17 пазіцый), а так-

сама працы айчынных моваведаў, што маюць 
дачыненне да адзначанай публікацыі.

Вучэбны дапаможнік у сістэматызаваным 
выглядзе выкладае асновы функцыянальнага 
падыходу да вывучэння мовы. Прыводзяцца 
розныя пункты гледжання на трактоўку цэнт- 
ральнага паняцця функцыянальнай лінгвіс- 
тыкі -  “функцыі”, апісваецца гістарычны ас
пект развіцця функцыяналізму як аднаго з 
напрамкаў айчынных і замежных гуманитар
ных даследаванняў, выкладаюцца канцэпцыі 
функцыянальнай граматыкі С. Дзіка і Г. Ях- 
нова, рэпрэзентуецца тэорыя функцый К. Ай- 
дукевіча, прыводзяцца звесткі з шырока рас- 
паўсюджанай у замежным мовазнаўстве тэо- 
рыі натуральнасці, абмяркоўваецца шэраг 
пытанняў, пастаўленых на парадак дня су- 
часнай функцыянальнай лінгвістыкай.

Выдадзены вядомым вучоным дапамож- 
нік далёка выходзіць за межы вучэбнага вы- 
дання. I ў такім “парушэнні межаў жанру”, на- 
пэўна, закпючаецца найбольшая яго каштоў- 
насць. Як слушна заўважае аўтар у прад- 
мове, “функцыянальнае вывучэнне мовы 
ахоплівае ўсё больш шырокія колы маладых 
лінгвістаў, якія пачынаюць сваё жыццё ў на- 
вуцы”. Менавіта для іх важна не столькі зары- 
ентавацца ў шматлікіх напрамках сучаснай 
лінгвістыкі, колькі разабрацца з асноўнымі 
паняццямі, пранікнуць у сутнасць навуковых 
тэорый, якія прадстаўлены існуючымі ў сучас
най навуцы аб мове школамі функцыяналь
най лінгвістыкі.

У другой частцы выдання асабліва вы- 
разна выяўляецца імкненне аўтара да ана- 
літыкі і дыскусіі па дабыванню навуковай ісці- 
ны. А.К. Кіклевіч закранае шэраг спрэчных 
пытанняў, “правакуе” ўступленне чытача ў 
дыскусію, даючы гэтым самым яму магчы- 
масць сцвердзіцца I выявіць свае аналітыч- 
ныя здольнасці.

Разглядаюцца праблемы формы і суб- 
станцыі, суадносіны паміж планам выражэння 
і зместавым планам моўнага знака, унутра- 
най формай намінатыўных і камунікатыўных 
адзінак. 3 функцыянальнага пункту гледжан
ня аналізуюцца традыцыйныя для мовазнаў- 
ства праблемы (семантычных аказіяналіз- 
маў), абмяркоўваецца неабходнасць увядзен- 
ня ў навуковы ўжытак новых, выпрацаваных 
лінгвістычнай практыкай паняццяў (напры- 
клад, прапанаванае ў працах У.В. Мартынава 

'паняцце “неопределеннозначностй”).
Мова паўстае ў сваёй сістэмнай Іпастасі, 

апазітыўнай ураўнаважанасці адзінак, змест 
якіх вызначаецца адрозненнем ад іншых 
членаў пэўнага асацыятыўнага рада. Акцэн- 
туецца ўвага на знаках “па ўстанаўленні”, 
шырока выкарыстоўваецца лінгвістычны экс- 
перымент, які дазваляе ўбачыць адрозненне 
паміж пісьмом і аналізам, інфарматыкай і се- 
міётыкай, уласна лінгвістычнай і так званай 
энцыклапедычнай семантыкай.

Выхад у свет вучэбнага дапаможніка па 
функцыянальнай лінгвістыцы, падрыхтава- 
нага вучоным-практыкам, -  значная падзея ў 
айчыннай мовазнаўчай I метадычнай навуцы.
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