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Радаслаў Калета 
(Варшаўскі ўніверсітэт, Варшава, Польшча)

ЧАСОПІС «БЕЛАРУСКАЯ МОВА ЯК ЗАМЕЖНАЯ» 
ЯК ПРЫКЛАД ПОЛЬСКА-БЕЛАРУСКАГА 
СУПРАЦОЎНІЦТВА Ў ГАЛІНЕ ГЛОТАДЫДАКТЫКІ1

У Майстэрні беларусістычнай глотыдактыкі Кафедры беларусістыкі Вар-
шаўскага ўніверсітэта (пры падтрымцы даследчыкаў з розных замежных 
і беларускіх навуковых цэнтраў, у тым ліку з Мінскага дзяржаўнага 

лінгвістычнага ўніверсітэта, Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы, 

1 Тэкст падрыхтаваны на падставе артыкула [10].
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Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і Нацыянальнай акадэміі навук Бела-
русі) аўтарам гэтага артыкула быў заснаваны навукова-метадычны часопіс 
«Беларуская мова як замежная», які заслугоўвае ўвагі як навуковая прастора 
для даследчыкаў, што захочуць абменьвацца думкамі і дзяліцца сваімі ідэямі 
ды досведам. Мэта часопіса — спрыяць пастаяннаму развіццю не толькі 
даследчыкаў, але таксама самой галіны навукі, якой з’яўляецца беларусі-
стычная глотадыдактыка (у Беларусi больш папулярны тэрмiн лiнгвадыдак-
тыка). Рэдактарамi часопiса з’яўляюцца прадстаўнiкi розных унiверсiтэтаў: 
Вольга Барысенка з Мiнска (МДЛУ) i Радаслаў Калета з Варшавы (ВУ), а 
дапамагаюць iм Лiдзiя Сямешка (РIВШ), Надзея Старавойтава (БДЭУ) i Алег 
Гергіеў (МДЛУ). У навуковай радзе часопіса «Беларуская мова як замежная» 
засядаюць прадстаўнiкi розных не толькі беларускiх i польскiх, але таксама 
ўкраінскіх, англійскіх і амерыканскіх навуковых асяродкаў: Генадзь Цыхун 
(Нацыянальная акадэмія навук Беларусі), Лідзія Сямешка (Рэспубліканскі 
інстытут вышэйшай школы), Сяргей Важнiк (Iнстытут нацыянальнай адукацыi 
Рэспублiкi Беларусь), Людміла Сінькова (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт), 
Таццяна Рамза (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт), Ларыса Пісарэк (Польшча, 
Вроцлаўскі ўніверсітэт), Аляксандр Кіклевіч (Польшча, Вармінска-Мазурскі 
ўніверсітэт у Ольштыне), Алена Пацехіна (Польшча, Вармінска-Мазурскі 
ўніверсітэт у Ольштыне), Аляксандр Скапненка (Украіна, Нацыянальная 
акадэмія навук Украіны), Зінаіда Пахолак (Украіна, Луцкі інстытут развіцця 
чалавека Універсітэта «Украіна»), Джым Дынглі (Вялікабрытанія, Бела-
руская бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондане), Арнольд Макмілін 
(Вялікабрытанія, Лонданскі ўніверсітэт), Курт Вулхайзер (ЗША, Брандайскі 
ўніверсітэт). Падобныя часопісы ёсць i ў іншых краінах. 

Ідэя стварыць часопіс «Беларуская мова як замежная» ўзнікла яшчэ ў 
2015 г., падчас працы VI Міжнароднага кангрэса беларусістаў у маі 2015 г. у 
Мінску. У праграме Кангрэса была адна з самых вялікіх секцыяў «Беларуская 
мова як замежная», пасяджэнне якой праходзіла ў кабінеце праф. Аляксанд-
ра Лукашанца (тагачаснага дырэктара Цэнтра даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі). У секцыі ўдзельнічалі прадстаўнікі 
розных навуковых асяродкаў Беларусі, Украiны, Польшчы і Японіі, у тым ліку 
Лідзія Сямешка, (з Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы), Вольга 
Барысенка і Аксана Семянькевіч (з Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага 
ўніверсітэта), Надзея Старавойтава (з Беларускага дзяржаўнага эканамічнага 
ўніверсітэта), якая тады выкладала беларускую мову ў Кіеўскім нацыяналь-
ным ўніверсітэце, Ларыса Станкевіч (з Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя А. С. Пушкіна), якая выкладала беларускую мову ў Будапешцкім ўні-
версітэце імя Лоранда Этвеша, Сіёры Кіёсава (з Цукубскага ўніверсітэта ў 
Японіі), Міраслаў Янковяк (з Інстытута славістыкі Польскай акадэміі навук), 
Агнешка Гораль (з Люблінскага ўніверсітэта імя Марыі Кюры-Складоўскай). 
Мадэратарам секцыі быў Радаслаў Калета (з Варшаўскага ўніверсітэта), а 
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дыскутантам праф. Ларыса Пісарэк (з Вроцлаўскага ўніверсітэта). Дакла-
ды слухалі таксама госці, студэнты і навукоўцы, у тым ліку Алена Анісім 
(з Таварыства беларускай мовы) і Аляксандр Скапненка (з Нацыянальнай 
акадэміі навук Украіны).

Трэба падкрэсліць факт, што такая секцыя была створаная не ўпершыню, 
таму што на V Міжнародным кангрэсе беларусістаў у 2010 г. працавала падоб-
ная (хоць і не такая вялікая) секцыя. Цешыць факт, што навуковыя сустрэчы, 
прысвечаныя беларускай мове як замежнай адбываюцца даволі рэгулярна як ў 
Беларусі, так і ў замежжы. Напрыклад, у 2016 г. кафедрай сучаснай беларускай 
мовы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта была арганізавана міжнародная 
навуковая канферэнцыя «Мова — Літаратура — Культура (да 90-годдзя пра-
фесара Льва Міхайлавіча Шакуна)» [14], дзе чыталіся даклады беларускіх, 
рускіх і польскіх даследчыкаў, прысвечаныя таксама выкладанню беларускай 
мовы як замежнай, а Надзея Старавойтава арганізавала падобную секцыю 
на Кангрэсе даследчыкаў Беларусі ў Каўнасе у 2016 г. i ў Варшаве ў 2017 г. 

Беручы вышэйсказанае пад увагу, яшчэ больш радуе факт, што ў канцы 
канцоў можам запрапанаваць Чытачу два нумары міжнароднага навукова-
метадычнага часопіса, прысвечанага менавіта беларускай мове як замежнай. 
Дата першага выпуску (2017 г.) не выпадковая, а вельмі сімвалічная — 500-год-
дзе беларускага кнігадрукавання, звязанае з кніжна-выдавецкай спадчынай 
беларускага асветніка Францыска Скарыны, які ў друкарні, заснаванай у 
Празе, выдаў у 1517 г. Псалтыр — першую друкаваную беларускую кнігу. 
Менавіта таму ў часопісе друкуюцца матэрыялы не толькі пра беларускую 
мову, але таксама пра беларускую літаратуру, культуру, значыць пра усё, што 
будзе цікава не толькі выкладчыкам беларускай мовы, але таксама і замеж-
нікам, якія вывучаюць беларускую мову і хочуць яшчэ больш даведацца пра 
Беларусь. Менавіта таму некаторыя тэксты будуць паказваць Беларусь (яе 
мову, культуру, літаратуру) вачыма замежных гасцей і для замежных гасцей. 
Дзякуючы гэтаму часопіс можа не толькі папулярызаваць беларушчыну, 
але таксама быць візітоўкай Беларусі, якой могуць карыстацца, напрыклад, 
беларускія культурныя цэнтры пры пасольствах Рэспублікі Беларусь за мя-
жой. Прыклад гэтаму Культурны цэнтр Беларусi пры Пасольстве Рэспублiкi 
Беларусь у Рэспублiцы Польшча, якi падтрымаў iдэю выдаваць часопiс i быў 
спонсарам друку першага нумару.

У першым нумары часопіса «Беларуская мова як замежная» увазе Чытачоў 
прапануем артыкул прафесара Лондонскага ўніверсітэта Арнольда Макміліна, 
які сам выдаў пяць кніг, прысвечаных Беларусі, беларускай мове, культуры 
і літаратуры і адказвае на пытанне, што англічане думаюць пра беларускую 
мову і літаратуру. Вольга Барысенка у сваім артыкуле прэзентуе некалькі ас-
ноўных падручнікаў па беларускай мове як замежнай у дыяхранічным аспекце, 
напр.: Fundamental Byelorussian — Беларуская мова [32], [33], Гаворым па 
беларуску [25], Беларуская мова? З задавальненнем! [18]), Белорусскiй язык 
для стран СНГ [16], По-белорусски? Пожалуйста! ꞊ Па-беларуску? Калі 
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ласка! [15]. Праблема падручнікаў — гэта вельмі актуальная тэма, асабліва 
таму, што падручнікі па БМЗ пішуцца не толькі ў Беларусі, але і за мяжой, у 
розных краінах, напрыклад у Японіі [20], Германіі [27], Венгрыі [24], Польшчы 
[6; 21; 26], Украіне [17] ці Расіі [3; 22] (параўн. [11; 12]).

Агата Ракава прэзентуе сваю вельмі цікавую і вартую шырэйшай папуля-
рызацыі ідэю электроннага курсу па беларускай мове як замежнай (параўн. 
[7]). Аксана Семянькевіч дзеліцца досведам выкладання беларускай мовы 
як замежнай у Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, паказвае 
задачы, якія неабходна вырашыць. Перш за ўсё трэба распрацаваць дзяр-
жаўныя моўныя стандарты, парогавыя ўзроўні валодання беларускай мовай 
і стварыць Сертыфікацыйны цэнтр; варта таксама развіваць і ўдасканальваць 
навукова-метадычную базу дысцыпліны БМЗ (навуковыя канферэнцыі, наву-
ковыя тэмы, курсавыя, дыпломныя, магістарскія і дысертацыйныя працы) і 
падрыхтоўваць педагагічныя кадры для забеспячэння рэалізацыі дысцыпліны 
БМЗ. Лідзія Сямешка знаёміць нас з гісторыяй правядзення Міжнароднай 
летняй школы беларусістыкі, якая рэкламавалася і ў Польшчы (гл. [29]), а 
Кацярына Канчэўская запрашае ўсіх у бязвізавы горад Гародня і падказвае, 
што і чаму варта паглядзець.

Дата другога выпуску (2018 г.) таксама вельмi сiмвалiчная — 100-годдзе 
першай граматыкi беларускай мовы. У другім нумары прапануем наступныя 
артыкулы: 

Ларыса Гедзімін Да 100-годдзя «Граматыкі беларускай мовы» Браніслава 
Тарашкевіча

Лідзія Сямешка Міжнародная летняя школа беларусістыкі: мэты і матывы 
вывучэння беларускай мовы

Ларыса Кныш Праца з лексікай: адбор, спосабы ўвядзення і семантызацыі 
(пры навучанні беларускай мове як замежнай)

Надзея Старавойтава Выкарыстанне інтэрнэт-рэсурсаў у выкладанні 
беларускай мовы як замежнай 

Радаслаў Калета Выбраныя матэрыялы па вывучэнні беларускай мовы 
як замежнай (1973 — 2017 гг.)

Вольга Барысенка Песня як тэкст для аўдыявання на занятках па бела-
рускай мове як замежнай 

Алена Калечыц З досведу выкладання беларускай мовы як замежнай (ва 
ўмовах падрыхтоўкі спецыялістаў па праграме «Усходнеславянскія мовы і 
культуры» ва Універсітэце імя Канстанціна Філосафа ў Нітры (Славакія))

Арцём Тэадаровіч Гісторыя і практыка арганізацыі размоўных клубаў (на 
матэрыяле працы Беларускага размоўнага клуба ў Кыеве)

Сяргей Новікаў Лагер смерці Трасцянец у еўрапейскай культуры памяці
Віктар Корбут Мінск. Спадчына сталіцы Беларусі
Лідзія Сямешка Аўтарская вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі 

для выкладчыкаў беларускай мовы як замежнай і спецыялістаў па рабоце з 
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замежнымі студэнтамі Беларуская мова як замежная ў кантэксце сучаснай 
культурна-філасофскай інтэрпрэтацыі мовы і кампетэнтнасці адукацыйнай 
парадыгмы 

Рэцэнзii.
На старонках часопіса «Беларуская мова як замежная» закранаюцца раз-

настайныя праблемы беларускай мовы як замежнай (БМЗ, беларусістычнай 
глотадыдактыкі), напр.:

1) методыка выкладання — метады выкладання граматыкі, ведаў пра Бе-
ларусь; развіццё навыкаў вуснага маўлення, аўдыявання, чытання і пісьма; 
новыя тэхналогіі на занятках па беларускай мове; азнаямленне з літаратурнымі 
тэкстамі; выкарыстанне літаратурных тэкстаў у міжнародных, аднанацы-
янальных групах і ў (не)славянскіх групах і г. д.;

2) беларушчына замежнікаў — аналіз моўных памылак (напр. памылкі 
палякаў, якія вывучаюць беларускую мову [31]); даследаванне г. зв. пераходнай 
мовы (анг. interlanguage) і вымаўлення;

3) параўнальная глотадыдактыка — напр., беларуска-польская, беларуска-
расійская, беларуска-нямецкая і г. д.; даследаванне падабенстваў і адрозненняў 
моў; параўнанне метадаў выкладання, праграмаў курсаў, цяжкасцяў моў, ролі 
выкладчыка і г. д. 

4) гісторыя і сучаснасць выкладання беларускай мовы як замежнай — ста-
рыя і новыя падручнікі беларускай мовы як замежнай, спосабы прэзентацыі 
матэрыялу, тэматычная разнастайнасць;

5) мова і культура — пытанні культурнай лінгвістыкі (лінгвакраіназнаў-
ства, лінгвакультуралогія, беларусазнаўства); міжкультурная камунікацыя, 
выкладанне мовы і культуры Беларусі; месца культуры ў выкладанні мовы; 
прымаўкі, прыказкі, фразеалогія, безэквівалентная лексіка, маўленчы этыкет; 
стэрэатыпы ў падручніках, ролі мужчыны і жанчыны; распаўсюджаныя імёны 
і прозвішчы, рысы характару беларусаў; табуізацыя некаторых тэм, такіх, як 
эротыка, смерць, рэлігія; ідэалізацыя герояў падручнікаў, іх сям’і;

6) моўная прагматыка — напр., прывітанне, развітанне, падзяка, праба-
чэнне, просьба;

7) праблемы сертыфікацыі ўзроўняў валодання беларускай мовай як 
замежнай;

8) беларуская мова як замежная ў Беларусі ды за мяжой;
9) прыклады матэрыялаў, практыкаванняў ды заняткаў па беларускай 

мове як замежнай;
10) праблемы адукацыі і працы выкладчыкаў беларускай мовы як замежнай 

у Беларусі і за мяжой, памылкі лектараў.
Матэрыялы часопіса даступны таксама ў Інтэрнэце, каб даследчыкі, студэ-

нты і ўсе ахвочыя з розных куткоў свету маглі імі карыстацца. Нашым аўтарам 
прапануем закранаць разнастайныя тэмы, напр. можна пiсаць пра беларускi 
тэатр цi беларускiя гаворкi для спецыялiстаў, або для не спецыялiстаў напр. 
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для замежнiкаў, якiя вывучаюць мову i цiкавяцца Беларуссю. Таму запра-
шаем усіх ахвотных дасылаць свае матэрыялы i дзялiцца сваiм досведам з 
замежнiкамi i такiм чынам працаваць на карысць Беларусi. Мы хочам, каб 
часопiс быў мiжнародным праектам, у якiм удзельнiчаюць розныя беларускiя 
навуковыя цэнтры. У сённяшняй складанай сiтуацыi беларускай мовы у 
Беларусi трэба, каб прадстаўнiкi розных навуковых асяроддзяў аб’ядналiся 
для падтрымкi беларускай мовы i часопiса «Беларуская мова як замежная». 
На сённяшнi дзень часопiс выдаецца у Варшаве, але вядуцца перамовы, 
каб наступны нумар быў падрыхтаваны ў сталiцы Беларусi пры падтрымцы 
Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы (РІВШ) (кантактная асоба: 
Наталля Клішэвіч klishevich.natali@gmail.com).

Мы лічым, што беларуская мова можа быць цудоўнай рэкламай Беларусі, 
яе гісторыі, культуры і спадчыны. Гэта пацвярджае прыклад Міжнароднай 
летняй школы беларусістыкі (гл. [13]), якая ладзіцца з 2015 г. Рэспубліканскім 
інстытутам вышэйшай школы. Маем надзею, што ў хуткім часе будуць ство-
раныя яшчэ як навукова-метадычны цэнтр па беларускай мове як замежнай 
(а можа, нават універсітэцкая кафедра беларускай мовы як замежнай), так і 
міжнароднае таварыства выкладчыкаў беларускай мовы як замежнай (можа, 
напрыклад, у рамках Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў). Многія замеж-
нікі хацелі б мець магчымасць атрымаць беларускі дзяржаўны сертыфікат, 
які пацвярджаў бы іхні ўзровень валодання беларускай мовай. Для такіх 
сертыфікацыйных экзаменаў неабходна падрыхтаваць тэсты, прыклады якіх 
былі ўжо паспяхова апрабаваныя (гл. [2]). Падобныя сертыфікаты прапануюць 
шматлікія краіны, у тым ліку дзяржавы-чальцы СНД, так што хочацца мець 
надзею, што неўзабаве і Беларусь будзе выдаваць моўныя сертыфікаты на 
дзяржаўным узроўні. Гэта пакуль што праекты, мары і планы на будучыню, 
але вельмі важна, што ёсць ясна акрэсленыя мэты, да якіх можна імкнуцца, 
якія можна падтрымліваць і ў неабходнасці якіх можна старацца пераканаць 
іншых. Самае важнае пачынаць з маленькіх крокаў, якія ўжо былі ўдала зроб-
лены і могуць быць прыкладам для наступных. Беларуская мова — гэта мова 
беларускага народа. Без гэтай мовы можна пазнаёміцца з Беларуссю і зразу-
мець яе толькі да нейкай ступені. Разумеюць гэта нават маладыя замежныя 
студэнты, якія звычайна нядрэнна валодаюць рускай мовай. Яны ведаюць, што 
ў сучасным шматмоўным свеце няма падзелу на лепшыя і горшыя мовы. Усе 
мовы — гэта багацце свету, спадчына чалавецтва (здаецца, разумеў гэта ўжо 
Францыск Скарына). Чым больш моў ведаеш, тым больш развіваешся, бага-
цееш у духоўным плане, не гаворачы пра новыя шанцы, якія з’яўляюцца для 
цябе на рынку працы. Таму не існуе канфлікту паміж мовамі, няма штучнай 
канкурэнцыі. Вельмі радуюць маладыя людзі, якія заўсёды гатовы вучыцца 
новаму. Яны разумеюць, што жаданне вучыцца — гэта натура чалавека і 
праява жыцця. Хай нас не здзіўляюць тады замежнікі, якія шчыра хочуць 
вывучыць беларускую мову, не звяртаючы ўвагі на стэрэатыпы.
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Усім зычым прыемнага чытання і запрашаем дасылаць свае матэрыялы 
для наступных нумароў часопіса «Беларуская мова як замежная».
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Кацярына Любецкая 
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь)

ДА ПРАБЛЕМЫ РАСПРАЦОЎКІ БЕЛАРУСКАЙ 
ТЭРМІНАЛОГІІ Ў БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКАЙ 
ТЭРМІНАГРАФІІ ХХ СТ.

Першачарговую ролю ў адлюстраванні канкрэтных тэрмінасістэм, прэзе-
нтацыі стану іх развіцця, ступені ўпарадкавання, уніфікацыі і стандар-
тызацыі, безумоўна, адыгрываюць тэрмінаграфічныя даведнікі. Варта 

звярнуць увагу на той факт, што даволі часта айчынная тэрмінаграфічная 
спадчына ў беларускім грамадстве ўсведамляецца ўсё яшчэ не належным 
чынам, і, як следства, творчыя магчымасці беларускай мовы як інструмента 
навуковага пазнання недаацэньваюцца. Навукоўцамі, разам з тым, канстату-
ецца, што «шмат у чым не маюць падстаў нараканні на нераспрацаванасць 
тэрміналогіі на беларускай мове, якія нярэдка гучаць з вуснаў тых, хто 
адмаўляе ў праве на жыццё беларускамоўнай навуцы і беларускамоўнаму 
навучанню, у тым ліку і ў ВНУ» [10, с. 6]. «Сапраўды, калі паглядзець на 
бібліяграфію тэрміналагічных слоўнікаў <…>, то высвятляецца, што шмат у 
якіх галінах маецца грунтоўная аснова для далейшай працы па сістэматызацыі 
і ўладкаванню беларускай тэрміналогіі» [10, с. 6]. Адметным выступае тое, 
што беларуская перакладная лексікаграфія на працягу ХХ ст. характарызуецца 
асіметрычнасцю: пераважаюць слоўнікі, рэестравую ці перакладную частку 
якіх складаюць словы і выразы з рускай мовы, у той час як іншамоўна-бела-
рускіх і беларуска-іншамоўных слоўнікаў, дзе б другой мовай з’яўлялася не 
руская, значна менш. «Адным з найбольш істотных момантаў (поруч з моўнай 
сітуацыяй) з’яўляецца ўплыў традыцый рускага мовазнаўства: русістыка 
як была, так і застаецца адной з найбольш уплывовых у славістыцы (у тым 
ліку і для беларускага мовазнаўства), чым абумоўлена большая тэматычная 
і “жанравая” разнастайнасць беларуска-рускіх і руска-беларускіх слоўнікаў» 
[4, с. 62]. Даволі часта з-за адсутнасці належнай інфармацыі аб ажыццёўле-
най іншамоўна-беларускай практыкі ўдала распрацаваны лексічны матэрыял 
іншамоўна-беларускіх тэрміналагічных слоўнікаў знаходзіцца за межамі шы-


